
رشادية  الوثيقة اإلإ
لجهات اإلتصال الوطنية لمعاهدة تجارة اإلأسلحة



رشادية	.  الهدف من الوثيقة اإلإ

ما هي معاهدة تجارة اإلأسلحة؟	. 

رشادية لجهات اإلتصال الوطنية	.  خلفية الوثيقة اإلإ

ما هي جهة اإلتصال الوطنية؟	. 

من الذي يجب أن يكون جهة اإلتصال الوطنية؟	. 

ى جهة اإلتصال الوطنية؟	.  كيف تُسمَّ

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة	1. 
و�ن لك�ت الوصول إىل المنطقة المقيدة من الموقع األإ

نت 	1.  ن�ت التقارير عن طريق شبكة األإ الوصول إىل أداة تقديم 

ما هو دور جهة )جهات( اإلتصال الوطنية؟    	. 

المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة )المادة 5)	((؛	1.  تبادل المعلومات بشأن المسائل 

جهة األتصال األأوىل لتبادل المعلومات بشأن المواد 	 و	 و..؛	1. 

تقديم معلومات عن وضع تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة	1. 

رة عند الطلب )المادة 8).((؛	1.  ي توف�ي المعلومات ذات الصلة للدولة الطرف الُمصدِّ
المساعدة �ن

ي مجال منع تحويل الوجهة واكتشافه والتخفيف منه 	51 
التعاون وتبادل المعلومات �ن ي توف�ي 

المساعدة �ن

)المادة ..(؛

ِقَبل الدولة الطرف بموجب معاهدة 	1	  التقارير من  المتعلقة بتقديم  العمل بمثابة حلقة وصل للمسائل 

تجارة األأسلحة؛

األأسلحة؟	1	1.  تجارة  بموجب معاهدة  التقارير  تقديم  اطات  اش�ت ما هي 

األأولية	1	1.  التقارير 

السنوية	1	1.  التقارير 

التقرير	1	1.  صيغة 

التقرير	1	51  تقديم 

التقارير	1	1	  إعداد  ي 
�ن للمساعدة  موارد 

ي معاهدة 	1	 
ِقَبل الدولة الطرف �ن المالية من  المتعلقة بالمساهمات  العمل بمثابة حلقة وصل للمسائل 

تجارة األأسلحة

ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة	81 
المشاركة �ن

ي الطوعي	1. 
المتعلقة بالصندوق األستئما�ن تبادل المعلومات 

حفظ السجالت	1.. 

الخالصة	. 

المرفق أ - نص معاهدة تجارة اإلأسلحة
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َمت مجموعة األأدوات هذه؟ .  لمن ُصمِّ
 قامت أمانة معاهدة تجارة اإلأسلحة بوضع هذه الوثيقة لتوف�ي إرشادات بشأن دور 
ي تبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ 

ومهام جهات اإلتصال الوطنية �ف
معاهدة تجارة اإلأسلحة. وهي تحدد الدول المتوقع من جهة اإلتصال الوطنية بموجب 
المعاهدة ومجاإلت مسئولياتها. هذا الدليل عبارة عن وثيقة طوعية وغ�ي ملزمة وقابلة 
ي حددتها الدول اإلأطراف عىل 

للتعديل مصّممة لمساعدة جهات اإلتصال الوطنية ال�ت
النهوض بمسئولياتها طبقاً للمادة 	)	( من معاهدة تجارة اإلأسلحة.

رشادية لجهات  3 - معاهدة تجارة األأسلحة لوثيقة األإ



ما هي معاهدة تجارة األأسلح . 
ي اإلأسلحة 

ي تنظم التجارة الدولية �ف
إن معاهدة تجارة اإلأسلحة هي المعاهدة الدولية ال�ت

ي اإلأسلحة التقليدية والقضاء عليها 
وعة �ف التقليدية وتسعى إىل منع التجارة غ�ي الم�ش

وعىل تحويل وجهتها من خالل وضع معاي�ي دولية تحكم عمليات نقل اإلأسلحة. وقد 
 ،	 ي وقت الن�ش

ي 		 كانون اإلأول/ديسم�ب 		0	. و�ف
ف التنفيذ �ف دخلت المعاهدة ح�ي

ي المعاهدة ووقع عىل المعاهدة زهاء 
أصبحت أك�ش من 0		 دولة من الدول اإلأطراف �ف

0	 دولة، ولكنها لم تعتمدها بعد.

تهدف هذه المعاهدة كما تنص المادة 1 إلى ما يلي:

ن تنظيمها؛ 	 ي األأسلحة التقليدية أو تحس�ي
كة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية �ن وضع أعىل المعاي�ي الدولية المش�ت

وع باألأسلحة التقليدية والقضاء عليه، ومنع تحويل وجهتها؛ 	 منع األتجار غ�ي الم�ش

            وذلك بهدف:            

قليمي؛ 	 ي تحقيق السالم واألأمن واألستقرار عىل الصعيدين الدويلي واألإ
سهام �ن األإ

نسانية؛ 	 الحد من المعاناة األإ

ي األأسلحة التقليدية،  	
ي مجال التجارة الدولية �ن

تعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول من جانب الدول األأطراف �ن
ن الدول األأطراف. ومن ثّم بناء الثقة ب�ي

وذلك بهدف:

قليمي؛ ي تحقيق السالم واألأمن واألستقرار عىل الصعيدين الدويلي واألإ
سهام �ن األإ

نسانية؛ الحد من المعاناة األإ
ي األأسلحة التقليدية، ومن ثّم 

ي مجال التجارة الدولية �ن
تعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول من جانب الدول األأطراف �ن

ن الدول األأطراف. بناء الثقة ب�ي

ي تبذلها الدول األأطراف نحو تحقيق األأهداف المذكورة 
ي دعم الجهود الوطنية ال�ت

تلعب جهات األتصال الوطنية دوراً حاسماً �ن
أعاله.

ي    يوليو   0 
    كما �ن
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رشادية لجهات األتصال  .  خلفية الوثيقة األإ
الوطنية

ط المادة 	)	( من معاهدة تجارة اإلأسلحة عىل كل دولة طرف أن تحدد جهة  تش�ت
اتصال وطنية أو أك�ش لتبادل المعلومات بشأن تنفيذ المعاهدة ويجب عليها أيضاً تقديم 
معلومات اإلتصال الخاصة بجهة اإلتصال الوطنية هذه إىل أمانة معاهدة تجارة اإلأسلحة. 
كما تُلزم المادة 		)	( من معاهدة تجارة اإلأسلحة أمانة معاهدة تجارة اإلأسلحة ‘بتعهد 

قائمة جهات اإلتصال الوطنية وإتاحتها للدول اإلأطراف‘. 

ة من 5 -   أيلول/سبتم�ب  ي جنيف خالل الف�ت
ي معاهدة تجارة األأسلحة الذي عقد �ن

ي تقريره إيل المؤتمر الثالث للدول األأطراف �ن
و�ن

ي تبادل 
ي بالشفافية وإعداد التقارير عىل الدور الذي يمكن أن تقوم به جهات األتصال الوطنية �ن

7 0 ، أّكد الفريق العامل المع�ن
لزامية بموجب المعاهدة.    امات تقدي التقارير األإ ن ن األمتثال ألل�ت المعلومات بشأن الموضوعات المتعلقة بالمعاهدة وتحس�ي
وقد ألزم المؤتمر الثالث للدول األأطراف أمانة معاهدة تجارة األأسلحة بإعداد وثيقة إرشادية لجهات األتصال الوطنية تصف 
لزامية بموجب معاهدة تجارة األأسلحة،  ي ذلك ما يتعلق بضمان إعداد التقارير األإ

الدور والمهام المحتملة لهذه الوظيفة، بما �ن
ي بالشفافية وإعداد التقارير.4 

ي الوقت المناسب وعىل نحو كامل  ، طبقاً للتوصية الصادرة عن الفريق العامل المع�ن
وتقديمها �ن

أعدت أمانة معاهدة تجارة األأسلحة هذه الوثيقة استجابة لمتطلبات المعاهدة وللتوجيه الصادر من المؤتمر الثالث للدول 
األأطراف بتقديم إرشادات إيل جهات األتصال الوطنية بشأن دورها ومهامها المحتملة. المعلومات الخاصة بدور جهات األتصال 
ن التنفيذ. باألإضافة إيل  ي تطورت منذ دخول المعاهدة ح�ي

الوطنية ومهامها مستمدة من نص المعاهدة ومن ممارسات العمل ال�ت
ي العمليات المتعددة األأطراف األأخرى.

ذلك، فإنها تستند إيل الممارسات الشائعة �ن

)ATT/CSP .WGTR/ 0 7/CHAIR/ 59/Conf.Rep(  األأطراف للدول  الثالث  المؤتمر  التقارير إيل  بالشفافية وإعداد  ي 
المع�ن العامل  للفريق  ن  المشارك�ي ن  الرئيس�ي تقرير     و5  من  ن  الفقرت�ي انظر    

.)ATT/CSP / 0 7/SEC/ 84/Conf.FinRep.Rev ( ي  للمؤتمر الثالث للدول األأطراف
   انظر الفقرة   )ز( من  التقرير النها�أ

 .)ATT/CSP .WGTR/ 0 7/CHAIR/ 59/Conf.Rep( األأطراف للدول  الثالث  المؤتمر  التقارير إيل  بالشفافية وإعداد  ي 
المع�ن العامل  للفريق  ن  المشارك�ي ن  الرئيس�ي تقرير  54)ز( من مسودة  الفقرة  انظر    4
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https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/CSP3_Draft_Final_Report-_ATT.CSP3.2017.SEC.184.Conf.FinRep.Rev1/CSP3_Draft_Final_Report-_ATT.CSP3.2017.SEC.184.Conf.FinRep.Rev1.pdf
https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN/WGTR_Draft_Report_to_CSP3_EN.pdf


ما هي جهة األتصال الوطنية؟4. 
جهة اإلتصال الوطنية هي شخص أو جهة حددتها دولة طرف لتكون جهة اإلتصال 
اإلأساسية أو الرئيسية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بشئون تنفيذ معاهدة تجارة 
ف أك�ش من جهة اتصال وطنية  اإلأسلحة، طبقاً للمادة 	)	(. ويمكن للدولة الطرف تعي�ي
ف أك�ش من شخص أو هيئة كجهة اإلتصال الوطنية، ينصح بأن تتخذ  ف يع�ي واحدة. وح�ي

الدولة الطرف المعنية ترتيبات التنسيق الداخىلي الالزمة.

ي قسم ‘ما هو دور جهة األتصال الوطنية؟‘. 
تلعب جهات األتصال الوطنية دوراً رئيسياً وترد مناقشة هذا األأمر �ن

ن أمانة معاهدة  ن الدول األأطراف، وكذلك ب�ي ن جهة األتصال الوطنية ترتيب عمىلي يتيح تبادل المعلومات وتدفقها ب�ي ويعد تعي�ي
تجارة األأسلحة والدول األأطراف، طبقاً للمادة 5)6( من المعاهدة.
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من الذي يجب أن يكون جهة األتصال 5. 
الوطنية؟⁵

ي تحديد ما إذا كانت جهة اإلتصال الوطنية شخًصا أم مؤسسًة، 
لكل دولة طرف الحرية �ف

ي سوف تتواجد فيها جهة/جهات اإلتصال 
وأن تحدد الوزارة أو الوكالة الحكومية ال�ت

الوطنية. وقد تكون جهة اإلتصال الوطنية جزئاً من السلطات الوطنية المختصة، ولكن 
ط هذا. المعاهدة إل تش�ت

امات وأنشطة  ن ي ال�ت
ة �ن قد يكون للفرد أو المؤسسة القائمة بدور جهة األتصال الوطنية للدولة الطرف دوٌر مبا�ش أو مشاركة مبا�ش

لمام بتلك األأمور(. عىل سبيل المثال، قد يكون الفرد أو المؤسسة جزئًا  الدولة المتعلقة بمعاهدة تجارة األأسلحة )مما يستتبع األإ
ي 

ي ستكون ُمشاركة �ن
من الوكالة المسئولة عن رقابة صادرات الدولة )إذا كان لدى الدولة مثل هذه الوكالة(، أو وزارة الدفاع )ال�ت

ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة 
ي تمثيل الدولة �ن

ي ستكون مشاركة �ن
اء المعدات المتعلقة بالدفاع( أو وزارة الخارجية )ال�ت �ش

والفعاليات المرتبطة بها(. 

ة6  والصك الدويلي للتعقب7 الدول  تلِزم الصكوك الدولية األأخرى، ومنها برنامج عمل األأمم المتحدة المتعلق باألأسلحة الصغ�ي
ن جهة اتصال وطنية لتبادل المعلومات لتكون بمثابة حلقة الوصل للمسائل المتعلقة بالتنفيذ8 . وقد قامت بعض  بإنشاء أو تعي�ي
ن نفس الفرد أو المؤسسة ليكون جهة األتصال الوطنية ألأك�ش من صك من الصكوك المتعلقة باألأسلحة التقليدية.  الدول بتعي�ي

ن الصكوك وتي�ها. ع عىل هذه الممارسة نظًرا ألأنها تقر بأوجه التآزر ب�ي ويُشجَّ

ي بالتنفيذ الفعال 
، والذي كان يشكل المرفق أ من مسودة تقرير رئيس الفريق العامل لمعاهدة تجارة األأسلحة المع�ن ي

نشاء نظام المراقبة الوط�ن 5 هذا القسم مستمد من القسم   )ب() () ( من الدليل األأسايسي ألإ

.)ATT/CSP5.WGETI/ 0 9/CHAIR/5 9/CONF.REP( لالتفاقية إيل المؤتمر الخامس للدول األأطراف

)UN Document A/CONF. 9 / 5(  00  0  تموز/يوليو  ي 
الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه.الصادر �ن ة واألأسلحة  باألأسلحة الصغ�ي وع  الم�ش برنامج عمل لمنع األتجار غ�ي   6

المناسب وبطريقة يعول  الوقت  ي 
�ن وعة وتعقبها  الم�ش الخفيفة غ�ي  ة واألأسلحة  الصغ�ي األأسلحة  التعرف عىل  الدول من  ن  يُمكِّ للتوصل إيل صك دويلي  بالتفاوض  ي 

المع�ن العضوية  المفتوح  العامل  الفريق  تقرير    7

)A/60/88(  005 ي 7  حزيران/يونيو
عليها الصادر �ن

العسكرية. النفقات  بشأن  المتحدة  األأمم  تقرير  التقليدية،  لالأسلحة  المتحدة  األأمم  النارية؛ سجل  األأسلحة  بروتوكول  األأخرى عىل ذلك:  األأمثلة  ن  ب�ي 8 ومن 
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https://www.thearmstradetreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP5_WGETI%20Draft%20Report%20-%20AR/ATT_CSP5_WGETI%20Draft%20Report%20-%20AR.pdf
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https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/60/88&Lang=A


ى جهة األتصال الوطنية؟6.  كيف تُسمَّ
جهة اإلتصال الوطنية هي شخص أو جهة حددتها دولة طرف لتكون جهة اإلتصال 
اإلأساسية أو الرئيسية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بشئون تنفيذ معاهدة تجارة 
ف جهة  اإلأسلحة، طبقاً للمادة 	)	( من معاهدة تجارة اإلأسلحة. ويمكن للدولة تعي�ي
، عىل سبيل المثال، من إدارات مختلفة أو من مستويات مختلفة  اتصال وطنية أو أك�ش
ف جهة اإلتصال الوطنية، ينبغي  دارة )الوإلية، المستوى اإلتحادي(. وعند تعي�ي من اإلإ

ف أدناه بالقدر الواجب.   مراعاة الدور والمهام المبين�ي

ط إرسال مكاتبة رسمية مثل مذكرة شفهية إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة من الوزارة المعنية  ن جهة اتصال وطنية، يش�ت ولتعي�ي
ي إيل العنوان: info@thearmstradetreaty.org.  ولتيس�ي إدارة قاعدة 

و�ن لك�ت يد األإ دارة المعنية عن طريق ال�ب أو من رئيس األإ
 : بيانات جهات األتصال الوطنية، فإن التفاصيل المطلوب إرسالها هي كما يىلي

 األسم؛  	

المنصب/المسمى الوظيفي؛ 	

دارة الحكومية؛  	  الوزارة أو األإ

؛  	 ي
و�ن لك�ت يد األإ عنوان )عناوين( ال�ب

 رقم )أرقام( الهاتف؛  	

 عنوان مكتب جهة األتصال الوطنية المعينة. 	

ي 
و�ن لك�ت يد األإ ي مخصص لجهة األتصال الوطنية ح�ت أل يتغ�ي عنوان ال�ب

و�ن ع كل دولة طرف عىل إنشاء عنوان بريد إلك�ت تُشجَّ
لجهة األتصال الوطنية، ح�ت إذا تغ�ي الشخص الذي يقوم بهذا الدور.

ي حالة تغي�ي جهة األتصال الوطنية، يمكن إرسال هذه المعلومات من خالل جهة األتصال الوطنية السابقة إيل أمانة معاهدة 
و�ن

.info@thearmstradetreaty.org :تجارة األأسلحة عىل العنوان

ي لمعاهدة 
و�ن لك�ت ي المنطقة المقيدة من الموقع األإ

تحتفظ أمانة معاهدة تجارة األأسلحة بقائمة بجهات األتصال الوطنية الحالية �ن
ي طلبت إتاحة وصولها إيل المنطقة المقيدة وأجيب طلبها. 

ي أل يصل إليها إأل ممثلو الدول األأطراف ال�ت
تجارة األأسلحة، وال�ت

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة مفيدة بالنسبة لجهة األتصال 
و�ن لك�ت تعت�ب القدرة عىل الوصول إيل المنطقة المقيدة من الموقع األإ

ي الوصول إيل المنطقة المقيدة أن يتقدم بطلب من خالل الموقع 
الوطنية عند القيام بدورها. ويجب عىل اي شخص يرغب �ن

ي . وينبغي مالحظة أنه عىل الرغم من إمكانية أن يتاح لعدد من ممثىلي دولة طرف الوصول إيل المنطقة المقيدة، فإنه 
و�ن لك�ت األإ

أل يمكن استخدام سوى اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة لكل دولة طرف للوصول إيل أداة تقديم التقارير عن طريق 
نت )انظر أدناه(.  ن�ت شبكة األإ

https://www.thearmstradetreaty.org/registration-to-portal.html  9
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ي 6. . 
و�ن لك�ت الوصول إيل المنطقة المقيدة من الموقع األإ

لمعاهدة تجارة األأسلحة

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة عىل معلومات ووثائق متاحة للدول األأطراف فقط، 
و�ن لك�ت تحتوي المنطقة المقيدة من الموقع األإ

وبشكل محدود، للدول الموّقعة.

يجب عىل ممثىلي الدول األأطراف والدول الموقعة الذين يطلبون الدخول إيل المنطقة المقيدة:

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة.  
و�ن لك�ت  ملء طلب نموذج التقدم المتاح عىل الموقع األإ

و،
تيب لتقديم وثيقة داعمة رسمية، بواسطة الهيئة الحكومية ذات الصلة، إيل أمانة .   ال�ت

.info@thearmstradetreaty.org ة، عىل العنوان معاهدة تجارة األأسلحة مبا�ش

ي صورة مذكرة شفوية وينبغي أن تحتوي عىل: األسم، والمنصب/المسمى الوظيفي؛ 
وينبغي تقديم الوثيقة الداعمة الرسمية �ن

ن للدخول عىل أداة تقديم التقارير عن  ؛ وعنوان مكتب الفرد المع�ي ي
و�ن لك�ت يد األإ دارة الحكومية؛ عنوان )عناوين( ال�ب الوزارة أو األإ

نت نيابًة عن الدولة. ن�ت طريق شبكة األإ

ي لمعاهدة تجارة 
و�ن لك�ت يتوقع من جهة األتصال الوطنية أن تعرف من الذي يمكنه الوصول إيل المنطقة المقيدة من الموقع األإ

ي موقع يسمح لها/أن يكون مرصحاً لها بالتأكد مما إذا كان شخص ما يمكنه الوصول إيل المنطقة المقيدة 
األأسلحة وأن تكون �ن

ي السماح له بالوصول.
قد ترك الحكومة وأل ينبغي األستمرار �ن

نت6. .  ن�ت الوصول إيل أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة األإ
ليكي يتمكن ممثلو الدول األأطراف من تقديم تقارير معاهدة تجارة األأسلحة من خالل أداة تقديم التقارير يجب عليهم:

رشادية لجهات  9 - معاهدة تجارة األأسلحة لوثيقة األإ
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 : تسجيل الدخول الشكل رقم 

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة
و�ن لك�ت  . ملء طلب نموذج التقدم المتاح عىل الموقع األإ

و،
ة، عىل  تيب لتقديم وثيقة داعمة رسمية، بواسطةالهيئة الحكومية ذات الصلة، إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة مبا�ش  . ال�ت

.info@thearmstradetreaty.org العنوان

ي صورة مذكرة شفوية وينبغي أن تحتوي عىل: األسم، والمنصب/المسمى الوظيفي؛ 
وينبغي تقديم الوثيقة الداعمة الرسمية �ن

ن للدخول عىل أداة تقديم التقارير عن  ؛ وعنوان مكتب الفرد المع�ي ي
و�ن لك�ت يد األإ دارة الحكومية؛ عنوان )عناوين( ال�ب الوزارة أو األإ

نت نيابًة عن الدولة. ن�ت طريق شبكة األإ
ي محدد، وليس شخص محدد، كجهة األتصال الوطنية ح�ت يمكن استخدام 

و�ن وقد تطلب دولة طرف تخصيص حساب بريد إلك�ت
نت بواسطة عدة أشخاص، ومشاركتها بينهم،  ن�ت بيانات األعتماد الالزمة لدخول الدولة إيل أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة األإ
نت )بدألً  من أن تقع هذه المسئولية  ن�ت ممن قد يحتاجون إيل الدخول وتحميل البيانات والمعلومات إيل التقرير عىل شبكة األإ
ي مثل هذه الحاألت، ينبغي أن تش�ي المذكرة الشفوية إيل أن الدولة تطلب ربط دخولها عىل أداة تقديم 

عىل شخص واحد(. و�ن
ي أل يخص شخص محدد، ولكنها ينبغي برغم ذلك أن تقدم تفاصيل 

و�ن نت بعنوان بريد إلك�ت ن�ت التقارير عن طريق شبكة األإ
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 : التسجيل  الشكل رقم 
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ي النموذج 
البيانات �ن  : إدخال  الشكل رقم 

ي حالة وجود مشكالت أو أسئلة تتعلق بتقرير الدولة.
األتصال لشخص يمكن أن تتواصل معه أمانة معاهدة تجارة األأسلحة �ن
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ما هو دور جهة )جهات( األتصال 7. 
الوطنية؟10

امات  ف ل أمانة معاهدة تجارة اإلأسلحة مدى تنفيذ الدول اإلأطراف وامتثالها لبعض ال�ت تُسجِّ
المعاهدة ومنها: تقديم المعلومات بشأن القوائم الوطنية لالأصناف الخاضعة للرقابة 
)المادة 	(؛ والسلطات الوطنية المختصة )المادة 	(؛ وجهات اإلتصال الوطنية )المادة 

	(؛ وتقديم التقارير اإلأولية والسنوية )المادة 		( ودفع المساهمات المالية. 

ع من جهة األتصال  ي تيس�ي تبادل المعلومات بشأن تنفيذ المعاهدة. ويُتوقَّ
يتمثل دور جهة األتصال الوطنية للدولة الطرف �ن

الوطنية أن تكون بمثابة حلقة الوصل الرئيسية لجميع المسائل المتعلقة بتنفيذ المعاهدة ويجب أن تكون مصدر المعرفة 
 . ي

والمعلومات الرئييسي بشأن تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة عىل المستوى الوط�ن

يشمل هذا أن تكون مصدر المعلومات المتعلقة بمعاهدة تجارة األأسلحة بالنسبة لالأشخاص الموجودين داخل الدولة الطرف 
ذاتها، وأن تكون كذلك مصدر المعلومات بالنسبة ألأمانة معاهدة تجارة األأسلحة.

: ي يمكن لجهة األتصال الوطنية المشاركة فيها فيما يتعلق بمعاهدة تجارة األأسلحة ما يىلي
وتتضمن بعض األأنشطة المحددة ال�ت

تبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة )المادة 5)6((؛ 	

جهة األتصال األأويل لتبادل المعلومات بشأن المواد 6 و7 و  ؛ 	

تقديم معلومات عن وضع تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة؛ 	

رة عند الطلب )المادة 8) ((؛ 	 ي توف�ي المعلومات ذات الصلة للدولة الطرف الُمصدِّ
المساعدة �ن

ي مجال منع تحويل الوجهة واكتشافه والتخفيف منه )المادة   (؛  	
ي توف�ي التعاون وتبادل المعلومات �ن

المساعدة �ن

العمل بمثابة حلقة وصل للمسائل المتعلقة بتقديم التقارير من ِقَبل الدولة الطرف بموجب معاهدة تجارة األأسلحة؛ 	

ي معاهدة تجارة األأسلحة؛ 	
العمل بمثابة حلقة وصل للمسائل المتعلقة بالمساهمات المالية من ِقَبل الدولة الطرف �ن

ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة. 	
المشاركة �ن

ح األأنشطة المحددة المبينة أعاله بمزيد من التفصيل. يستكشف القسم التايلي وي�ش

بالتنفيذ  ي 
المع�ن العامل لمعاهدة تجارة األأسلحة  الفريق  أ من مسودة تقرير رئيس  المرفق  ، والذي كان يشكل  ي

الوط�ن المراقبة  نشاء نظام  الدليل األأسايسي ألإ  )ب() () ( من  القسم   القسم مستمد من  0  هذا 

.)ATT/CSP5.WGETI/ 0 9/CHAIR/5 9/Conf.Rep( األأطراف للدول  الخامس  المؤتمر  إيل  لالتفاقية  الفعال 
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تبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه 7. . 
المعاهدة )المادة 5)6((؛

ع من جهة األتصال الوطنية تيس�ي توزيع المعلومات الخاصة بمعاهدة تجارة األأسلحة عىل المستوى  : يُتوقَّ ي
عىل المستوى الوط�ن

ن األآخرين. ، ودعم جهود تنفيذ المعاهدة و/أو زيادة الوعي، بالتعاون مع النظراء الوطني�ي ي
الوط�ن

وينبغي أن تقوم جهة األتصال الوطنية بتنسيق األأنشطة المتعلقة بمعاهدة تجارة األأسلحة أو المشاركة فيها أو عىل األأقل 
َضافة  ي تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة. باألإ

ي تشارك �ن
ي تشارك فيها الهيئات المختلفة ال�ت

، وال�ت ي
لمام بها، عىل المستوى الوط�ن األإ

ي أو المتأثرة 
ن السلطات والمؤسسات الوطنية المشاركة �ن إيل ذلك، يتوقع من جهات األتصال الوطنية تيس�ي تبادل المعلومات ب�ي

بتنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة ومشاركة المعلومات ذات الصلة )مثل نتائج اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة ومؤتمر الدول 
األأطراف( معها.

ن أمانة معاهدة تجارة األأسلحة والسلطة  مع أمانة معاهدة تجارة األأسلحة: يُتوقع من جهة األتصال الوطنية تيس�ي التواصل ب�ي
ي ذلك مساعدات 

ي ذلك ما يتعلق حالة تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة، والحاجة للمساعدة بما �ن
)السلطات( المختصة، بما �ن

ي الطوعي وبرنامج رعاية معاهدة تجارة األأسلحة. 
الصندوق األستئما�ن

ي سوف تخلف الجهة 
يُتوقع من جهة األتصال الوطنية إخطار أمانة معاهدة تجارة األأسلحة باسم جهة األتصال الوطنية ال�ت

ات، من خالل الكتابة إيل العنوان: الحالية بمجرد معرفة التغي�ي
 .info@thearmstradetreaty.org

 جهة األتصال األأويل لتبادل المعلومات بشأن المواد 7. . 
6 و7 و  ؛

ي تبادل المعلومات، فيما يتعلق بالمواد 6 و7 و  . عىل سبيل 
ة يمكن للدول األأطراف المشاركة من خاللها �ن هناك طرق كث�ي

ن سلطات الرقابة عىل النقل الوطنية لمختلف الدول األأطراف أو من خالل تمرير المعلومات ع�ب  المثال، من خالل المراسلة ب�ي
قليمي  ي أو األإ

القنوات المناسبة داخل إطار األآليات القائمة أو الجديدة لمشاركة المعلومات وتبادلها سواء عىل المستوى الثنا�أ
ي هذا الصدد، وفيما يتعلق بالمادة   ، أنشأ المؤتمر السادس للدول األأطراف منتدى تبادل المعلومات 

أو المتعدد األأطراف. و�ن
ن  ة المتعلقة بالمواد 6 و7 و   من خالل الحوار ب�ي ي معظم الحاألت، تكون األتصاألت المبا�ش

بشأن تحويل الوجهة الخاص به. �ن
ي دولة أخرى. 

ن جهة األتصال الوطنية وسلطات الرقابة عىل النقل الوطنية �ن جهات األتصال الوطنية أو  من خالل التواصل ب�ي

عىل الرغم من أن جهة األتصال الوطنية قد أل تكون مسئولة عن الترصيح بالنقل، إأل أنها ينبغي أن تكون عىل دراية بعملية نقل 
ن والوكاألت المسئولة عن قرارات نقل األأسلحة. األأسلحة الوطنية، والمسائل الجاري النظر فيها، واألأشخاص المسئول�ي

ي صنع القرارات بشأن الترصيح بالتصدير من األأمور الهامة. وينبغي أن تنتبه جهة 
ن �ن ويعت�ب األتساق والموضوعية وعدم التمي�ي

األتصال الوطنية لهذا وأن تكون قادرة عىل تقديم النصح تبعاً لهذا إذا طلب منها ذلك. وينبغي األحتفاظ بالسجالت المتعلقة 
بالتصاريح السابقة )عىل مدى ع�ش سنوات عىل األأقل( وأن تكون متاحة ح�ت يمكن أن تؤخذ مختلف التقييمات والقرارات السابقة 

ي األعتبار عند تقييم حالة جديدة..
ذات الصلة �ن
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تقديم معلومات عن وضع تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة7. . 
ي تواجه 

ينبغي أن تكون جهة األتصال الوطنية عىل دراية بحالة تنفيذ معاهدة تجارة األأسلحة ونقاط القوة أو التحديات ال�ت
قليمية والدولية. وبوجه عام، يمكن العثور عىل المعلومات الخاصة  ن المساعدة الثنائية واألإ جهات الرقابة الوطنية من أجل تمك�ي
ي حالة تقديم عدد قليل 

ي التقارير األأولية والتقارير السنوية السابقة المقدمة من تلك الدولة. و�ن
بتنفيذ األتفاقية للدولة الطرف �ن

يعات الوطنية والسياسات المحلية  من التقارير أو عدم تقديم تقارير مطلقاً، يمكن لجهة األتصال الوطنية استعراض الت�ش
وممارسات الرقابة الحالية عىل الصادرات والواردات لفهم حالة التنفيذ.  

ي توف�ي المعلومات ذات الصلة للدولة الطرف 4.7. 
المساعدة �ن

رة عند الطلب )المادة 8) ((؛ الُمصدِّ
طبقاً لممارسات الدولة الطرف، ينبغي عىل جهة األتصال الوطنية، إيل أقىص حد ممكن، توف�ي المعلومات ذات الصلة إيل الدولة 
ي أو 

ي لعملية التصدير. وقد تتضمن هذه المعلومات وثائق األستخدام النها�أ
ي إجراء تقييم وط�ن

الطرف المصّدرة للمساعدة �ن
ي أو عملية اعتماد التحقق من التسليم.

المستخدم النها�أ

ي مجال 5.7. 
ي توف�ي التعاون وتبادل المعلومات �ن

المساعدة �ن
منع تحويل الوجهة واكتشافه والتخفيف منه )المادة   (؛

اًما قانونًيا باتخاذ التداب�ي القانونية لمنع  ن ي نقل األأسلحة التقليدية ال�ت
ي معاهدة تجارة األأسلحة المشاركة �ن

تتحمل الدول األأطراف �ن
تحويل وجهتها )المادة   ) ((. يمكن التخفيف من مخاطر تحويل الوجهة بالتعاون الوثيق وتبادل المعلومات مع الدول األأطراف 
، عادة ما يتم هذا من خالل جهة األتصال الوطنية. وقد تكون  ي

ي سلسلة نقل األأسلحة. وعىل المستوى الثنا�أ
األأخرى المشاركة �ن

ثة لجهات األتصال  تداب�ي التخفيف حساسة بالنسبة للوقت، لذلك فمن المهم أن توفر الدول األأطراف تفاصيل اتصال ُمحدَّ
الوطنية الخاصة بها لتيس�ي تبادل المعلومات ب�عة وكفاءة. ومن أجل تيس�ي تبادل المعلومات عىل المستوى المتعدد األأطراف، 
أنشأ المؤتمر السادس للدول األأطراف منتدى تبادل المعلومات بشأن تحويل الوجهة. وليكي تقوم الدول األأطراف بعرض حاألت 
ي مجال 

تحويل الوجهة عىل المنتدى بشكل فعال، يمكن لجهة األتصال الوطنية أن تقوم أيضاً بدور هام، عىل سبيل المثال �ن
ن الوكاألت بغرض زيادة الوعي.  التنسيق ب�ي
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بتقديم 6.7.  المتعلقة  للمسائل  وصل  حلقة  بمثابة  العمل 
التقارير من ِقَبل الدولة الطرف بموجب معاهدة تجارة األأسلحة؛
نم الدول األأطراف بتقديم تقارير إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة. ويمكن أن تكون جهة األتصال الوطنية  بموجب المادة   ، تل�ت
مسئولة عن إتمام وتقديم التقارير األأولية والتقارير السنوية للدولة الطرف. ح�ت إذا كانت جهة األتصال الوطنية غ�ي مسئولة عن 
ي إعداد تقارير معاهدة 

إعداد تقارير معاهدة تجارة األأسلحة الخاصة بالدولة الطرف، يمكن أن تساعد جهة األتصال الوطنية �ن
ام بمواعيد التقديم  ن ي ذلك ضمان األل�ت

تجارة األأسلحة الخاصة بالدولة الطرف وتقديمها إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة، بما �ن
النهائية.

ع من جهة األتصال الوطنية أن تكون عىل معرفة بوكاألت وإدارات الدولة المسئولة عن إعداد تقارير معاهدة تجارة األأسلحة  يتوقَّ
الخاصة بالدولة الطرف، وما هي حالة إعداد التقارير. وإذا كانت هناك أسئلة لدى أمانة معاهدة تجارة األأسلحة تتعلق بحالة 
ي لم تُسلمها الدولة الطرف، 

ي التقارير ال�ت
تقارير معاهدة تجارة األأسلحة أو تتطلب توضيحات تتعلق بالمعلومات المتضمنة �ن

ي موقف يمكنها من األإجابة عىل استفسارات أمانة معاهدة تجارة األأسلحة أو أن 
فيتوقع من جهة األتصال الوطنية أن تكون �ن

توّجه أمانة معاهدة تجارة األأسلحة إيل الشخص المناسب أو الوكالة المناسبة لمعالجة الموضوع.
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اطات تقديم التقارير بموجب معاهدة تجارة األأسلحة؟6.7. .  ما هي اش�ت

نم الدول األأطراف بتقديم تقارير إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة. ويعد استعراضك  كما ُذكر مسبقاً، بموجب المادة   ، تل�ت
التقارير السابقة المقدمة من أحدى الدول األأطراف إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة خطوة أولية نحو إلمامك بحالة تقديم 
ي لمعاهدة تجارة األأسلحة. إذا لم تكن جهة األتصال الوطنية 

و�ن لك�ت التقارير لتلك الدولة. والتقارير المقدمة تن�ش عىل الموقع األإ
هي المسئولة عن ملء أو إصدار تقارير معاهدة تجارة األأسلحة فينبغي أن تعمل مع الشخص أو الفريق الذي يتحمل مثل 
ي الذي يعمل بمثابة ‘اسم 

و�ن لك�ت يد األإ هذه المسئولية. وينصح بأن تعرف جهة األتصال الوطنية وتنسق استخدام عنوان ال�ب
نت. ن�ت المستخدم‘ للدولة الطرف ليمكنها من الدخول إيل أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة األإ

التقارير األأولية6.7. . 

ي اتخذتها 
بموجب المادة   ) ( يجب عىل الدول األأطراف أن تقدم تقريرا أوليا إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة عن التداب�ي ال�ت

دارية‘. ن الوطنية، وقوائم المراقبة الوطنية، وغ�ي ذلك من اللوائح والتداب�ي األإ ي ذلك القوان�ي
الدولة من أجل تنفيذ المعاهدة، ‘بما �ن

ي غضون السنة األأويل من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة للدولة الطرف‘. 
ط عىل كل دولة طرف أن تقدم تقريرها األأويلي ‘�ن يش�ت

ي مكانة تسمح لها ببدء عملية إعداد وتقديم مثل هذا 
َم بعد، ستكون جهة األتصال الوطنية �ن إذا لم يكن التقرير األأويلي قد ُقدِّ

التقرير. ويمكن القيام بذلك من خالل إخطار الشخص المسئول أو الوكالة المسئولة بأن التقرير متأخر أو من خالل بدء مدخالت 
المعلومات إيل التقرير. 

التقارير السنوية6.7. . 

بموجب المادة   ) ( من معاهدة تجارة األأسلحة، يجب عىل الدول األأطراف أن تقدم تقريًرا سنويًا يتضمن معلومات ‘بشأن 
ي جرت خالل 

‘ وال�ت ن ادها الفعلي�ي ي المادة   ) ( أو تصديرها واست�ي
اد األأسلحة التقليدية المنصوص عليها �ن ذن بتصدير واست�ي األإ

ي لتقديم التقارير السنوية إيل أمانة 
(. الموعد النها�أ /يناير إيل    كانون األأول/ديسم�ب ي

العام التقويمي السابق ) 0 كانون الثا�ن
معاهدة تجارة األأسلحة هو    أيار/مايو من كل عام. 

بالغ عنها، سواء مرصح بها أو فعلية، أن تقّدم ”تقريًرا صفريًا”  ي ليس لديها أية صادرات و/أو واردات لالإ
يمكن للدول األأطراف ال�ت

ة إعداد التقرير.  ي أي من الفئات أثناء ف�ت
إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة ينص رصاحة عىل عدم حدوث صادرات و/أو واردات �ن

امات تقديم التقارير السنوية طبقاً  ن يعت�ب إصدار التقارير الصفرية أمراً هاماً، نظراً ألأنه يتيح للدولة الطرف إثبات امتثالها ألل�ت
. ن للمعاهدة ح�ت وإن لم يكن لديها عمليات نقل تُبلغ عنها خالل عام مع�ي

ي فئات معينة فقط من األأسلحة التقليدية، فيجب 
اد ليكي تبلغ عنها �ن إذا لم يكن لدى الدولة الطرف أي عمليات تصدير و/أو است�ي

ي األأعمدة المناسبة من التقرير.
أن تش�ي إيل ذلك من خالل إدخال كلمة ”صفر” �ن

ي الوقت المناسب 
ي استبيان أجرته    أمانة معاهدة تجارة األأسلحة، ذكر العديد من جهات األتصال الوطنية أن التنسيق الداخىلي �ن

�ن
ي األعتبار، يُنصح بوضع 

ي شهر أيار/مايو. ومع أخذ ذلك �ن
ي �ن

يمكن أن يمثل تحدياً يواجه تسليم التقرير السنوي قبل الموعد النها�أ
ي الموعد المحدد.  

ن لضمان تقديم تقرير سنوي دقيق وشامل �ن ن المناسب�ي ، بالتعاون مع جميع األأشخاص المسئول�ي ي داخىلي
خط زم�ن

     كانون األأول/ديسم�ب   0 
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https://www.thearmstradetreaty.org/reporting.html األأسلحة:  تجارة  لمعاهدة  ي 
و�ن لك�ت األإ الموقع  التقارير من  تقديم  انظر قسم متطلبات     

صيغة التقرير4.6.7. 

ي تقديم تقاريرها األأولية والسنوية. ولكن، أثناء 
أل تفرض معاهدة تجارة األأسلحة صيغة يجب عىل الدول األأطراف استخدامها �ن

عداد  ي للدول األأطراف، وافقت الدول األأطراف عىل نماذج إعداد التقارير وأوصت بأن تستخدمها الدول األأطراف ألإ
المؤتمر الثا�ن

ي قام المؤتمر السابع للدول األأطراف بتنقيحها، متاحة عىل 
وتقديم تقاريرها األأولية والسنوية. ونماذج إعداد التقارير هذه، ال�ت

سبانية.    كما أدمجت هذه  ية والفرنسية والروسية واألإ ن نجل�ي ي لمعاهدة تجارة األأسلحة باللغات العربية واألإ
و�ن لك�ت الموقع األإ

سبانية. ية أو الفرنسية أو األإ ن نجل�ي نت، باللغات األإ ن�ت النماذج ضمن أداة تقديم التقارير عن طريق شبكة األإ

بالنسبة للتقرير السنوي، يمكن أيضاً للدول األأطراف أن تستخدم ما قدمته إيل سجل األأمم المتحدة لالأسلحة التقليدية لالمتثال 
ام تقرير التقارير السنوية، نظراً ألأن المعاهدة ذاتها تنص عىل ان التقرير السنوي الخاص بمعاهدة تجارة األأسلحة يمكن  ن ألل�ت
أن يتضمن نفس المعلومات المقدمة من الدولة الطرف إيل سجل األأمم المتحدة لالأسلحة التقليدية. وينبغي أن تتأكد الدول 
امات تقديم التقارير  ن ي تستخدم تقرير سجل األأمم المتحدة لالأسلحة التقليدية من أن محتوى التقرير يحقق ال�ت

األأطراف ال�ت
ة واألأسلحة الخفيفة،  بالغ عن صادرات وواردات األأسلحة الصغ�ي السنوية بموجب المعاهدة. ويتعلق هذا عىل وجه الخصوص باألإ
بالغ عن هذه الصادرات والواردات. وبموجب سجل األأمم المتحدة لالأسلحة  نظراً ألأن المعاهدة تلزم الدول األأطراف قانوناً باألإ
ة  ن معلومات طوعية إضافية بشأن صادرات وواردات األأسلحة الصغ�ي التقليدية لعام 4 0 ، دعيت الدول فقط إيل تضم�ي

ي تقاريرها.
واألأسلحة الخفيفة �ن

ي الدول األأطراف المعلومات ذات الطبيعة التجارية الحساسة أو المتعلقة 
تتيح معاهدة تجارة األأسلحة للدول األأطراف أن تستث�ن

باألأمن القومي من تقاريرها السنوية. وأل تقدم المعاهدة إرشادات بشأن ما يمثل معلومات ‘ذات طبيعة تجارية حساسة‘ أو 
ي تحديد ما إذا كانت بعض المعلومات تعد ذات طبيعة تجارية 

متعلقة ‘باألأمن القومي‘. ويرجع هذا إيل تقدير الدول األأطراف �ن
ي األعتبار الغرض من المعاهدة 

ي تقديرها هذا، ينبغي أن تأخذ الدول األأطراف �ن
حساسة أو قد تؤثر عىل األأمن القومي. ولكن، �ن

ي تعزيز الشفافية )وقد أكد مؤتمر الدول األأطراف بالفعل بصورة متسقة عىل الشفافية 
الذي تتضمنه المادة   والمتمثل �ن

ي بالشفافية وإعداد التقارير 
باعتبارها الغرض الرئييسي للمعاهدة وباعتبارها أمراً محورياً بالنسبة لعمل الفريق العامل المع�ن

ي للمؤتمر السابع للدول األأطراف((. لذلك يتوقع من الدول األأطراف أن تقّيم، حالة بحالة، 
)انظر الفقرة 6  من التقرير النها�أ

ي المصلحة العامة أم أل، بدألً من تطبيق إغفال شامل. باألإضافة إيل ذلك، قد تواجه بعض الدول 
غفال يصب �ن ما إذا كان األإ

ي 
فصاح عن بعض المعلومات ذات الطبيعة الحساسة تجارياً، �ن ي قدرتها عىل عدم األإ

ي �ن
األأطراف قيوداً عىل المستوى الوط�ن

سياق مبادئ ولوائح حرية المعلومات. 
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4: تسجيل الدخول  الشكل رقم 

تقديم التقرير5.6.7. 

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة. ولكن، يمكن أيضاً للدول تقديم 
و�ن لك�ت ع الدول األأطراف عىل تقديم تقاريرها من خالل الموقع األإ تُشجَّ

ي عىل العنوان: info@thearmstradetreaty.org )أو تسليمه 
و�ن لك�ت يد األإ تقاريرها إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة من خالل ال�ب

يد أو من خالل مندوب أو باليد(. بال�ب

ي لمعاهدة تجارة 
و�ن لك�ت عند استالم التقرير، سوف تن�ش أمانة معاهدة تجارة األأسلحة التقرير عىل الجزء العام من الموقع األإ

ة، سوف ين�ش التقرير عىل  ي الحالة األأخ�ي
األأسلحة، ما لم ت�ش الدولة الطرف رصاحة إيل أن التقرير ينبغي أأل يتاح للجمهور. و�ن

اماً  ن ي حد ذاتها ال�ت
، ولن يتاح إأل للدول األأطراف. وتعت�ب إتاحة التقرير للدول األأطراف �ن ي

و�ن لك�ت المنطقة المقيدة من الموقع األإ
واضحاً بموجب المعاهدة.

ي إعداد التقارير6.6.7. 
موارد للمساعدة �ن

ي للدول األأطراف ونقحها المؤتمر السابع للدول 
ي وافق عليها المؤتمر الثا�ن

تحتوي نماذج إعداد التقارير األأولية والسنوية، وال�ت
ي تعت�ب الدولة الطرف ملزمة بإعداد التقارير بشأنها. 

األأطراف، عىل العنارص ال�ت

خالل المؤتمر الثالث للدول األأطراف، وافقت الدول األأطراف أيضاً عىل  وثيقة أسئلة وأجوبة تتعلق بإعداد التقارير بشأن الصادرات 
ي صورة 

والواردات المرصح بها أو الفعلية من األأسلحة التقليدية بموجب معاهدة تجارة األأسلحة. وتقدم هذه الوثيقة  معلومات �ن
ي 

و�ن لك�ت لزامي. ويجري تحديث هذه الوثيقة دورياً، وهي متاحة عىل الموقع األإ أسئلة وأجوبة لتيس�ي إعداد التقرير السنوي األإ
سبانية. ية والفرنسية والروسية واألإ ن نجل�ي لمعاهدة تجارة األأسلحة باللغات العربية واألإ

امات وتعهدات  ن ي الرامية إيل تيس�ي األمتثال ألل�ت
ي ‘ورقة العمل بشأن التداب�ي عىل المستوى الوط�ن

ي يتمثل �ن
وهناك مورد إضا�ن

ي 
و�ن لك�ت بالغ الدولية‘. وتقدم هذه الوثيقة إرشادات بشأن تنظيم واجبات إعداد التقارير وهي أيضاً متاحة عىل الموقع األإ األإ

سبانية.    ية والفرنسية والروسية واألإ ن نجل�ي لمعاهدة تجارة األأسلحة باللغات العربية واألإ

)ATT/CSP .WGTR/ 0 7/CHAIR/ 59/Conf.Rep( األأطراف للدول  الثالث  المؤتمر  التقارير إيل  بالشفافية وإعداد  ي 
المع�ن العامل  األأسلحة  ن لفريق معاهدة تجارة  المشارك�ي الرؤساء  تقرير  المرفق ‘ب‘ بمسودة      
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العمل بمثابة حلقة وصل للمسائل المتعلقة بالمساهمات 7.7. 
ي معاهدة تجارة األأسلحة

المالية من ِقَبل الدولة الطرف �ن
يمكن أن تعمل جهة األتصال الوطنية بمثابة نقطة األتصال/مسئول التواصل فيما يتعلق باألستفسارات المتعلقة بالمساهمات 

المالية للدولة الطرف )أو عىل األأقل أن تعرف هوية الشخص المسئول عن مثل هذه األأمور وتفاصيل األتصال به(.

ي جميع المكاتبات المتعلقة بالمساهمات المالية 
ن جهات األتصال الوطنية �ن وسوف تقوم أمانة معاهدة تجارة األأسلحة بتضم�ي

ي تتلقاها 
ي معاهدة تجارة األأسلحة. وينبغي أن تحرص جهات األتصال الوطنية عىل تمرير جميع المراسالت ال�ت

للدول األأطراف �ن
فيما يتعلق بالمساهمات المالية إيل الجهة ذات الصلة للدفع ولالإجابة عن األستفسارات المتعلقة بالمساهمات المالية. 

ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة8.7. 
المشاركة �ن

ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة. ويساعد هذا عىل 
ي الحالة الُمثىل، سوف تشارك جهة األتصال الوطنية لكل دولة طرف �ن

�ن
ضمان إطالع جهة األتصال الوطنية عىل التطورات داخل عملية معاهدة تجارة األأسلحة وقدرتها عىل دعم مشاركة الدولة 
ي األجتماعات نظراً ألأنها ينبغي أن تكون عىل علم بحالة جهود التنفيذ الوطنية، باألإضافة إيل عملية معاهدة تجارة األأسلحة 

�ن
ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة فرصة ألأن تتواصل جهات األتصال 

بوجه عام. كما تتيح مشاركة جهات األتصال الوطنية �ن
ة مع بعضها البعض ومع أمانة معاهدة تجارة األأسلحة لتبادل المعلومات بشأن جهود التنفيذ، والتحديات  الوطنية بصورة مبا�ش
ي جميع الوفود. ويمكن أيضاً أن تساعد 

ن �ن ن الجنس�ي والنجاحات. وجديٌر بالذكر أن عملية معاهدة تجارة األأسلحة تشّجع التوازن ب�ي
ي موقف 

ون األجتماعات وينبغي أن تكون �ن ن من الدولة الطرف الذين سوف يحرصن ي تنسيق قائمة الممثل�ي
جهة األتصال الوطنية �ن

يتيح لها تأكيد القائمة النهائية للوفود إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة.

ي اجتماعات معاهدة تجارة األأسلحة من خالل المساعدة 
أ برنامج رعاية معاهدة تجارة األأسلحة لتيس�ي مشاركة ممثىلي الدول �ن أنيسش

المالية . عهد المؤتمر الرابع للدول األأطراف بإدارة برنامج رعاية معاهدة تجارة األأسلحة إيل أمانة معاهدة تجارة األأسلحة، وتس�ي 
ي آب/أغسطس 5 9 0  . يرجى الرجوع 

ي اعتمدها المؤتمر الخامس للدول األأطراف �ن
دارية ال�ت دارة طبقاً للمبادئ التوجيهية األإ األإ

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة لمعرفة تفاصيل كيفية التقديم.
و�ن لك�ت إيل الموقع األإ
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)ATT/CSP4/ 0 8/SEC/ 69/Conf.FinRep.Rev (  0 8 ة 4 -0  آب/أغسطس ي للمؤتمر الرابع للدول األأطراف الذي عقد خالل الف�ت
4   انظر الفقرة رقم 4  من التقرير النها�أ

)ATT/CSP5/ 0 9/SEC/5 6/Conf.FinRep.Rev (  0 9 ة 0 -6  آب/أغسطس ي للمؤتمر الخامس للدول األأطراف الذي عقد خالل الف�ت
5  انظر الفقرة رقم 0  من التقرير النها�أ

. 0 6 4  آب/أغسطس  ي 
�ن األأسلحة  تجارة  لمعاهدة  الطوعي  ي 

األستئما�ن الصندوق  المنقحة ألختصاصات  المسودة    6

)ATT/CSP / 0 6/WP /Rev. (

ي الطوعي9.7. 
تبادل المعلومات المتعلقة بالصندوق األستئما�ن

أ  ي للمعاهدة. أنيسش
ي الطوعي لدعم التنفيذ الوط�ن

تنص المادة 6 ) ( من معاهدة تجارة األأسلحة عىل إنشاء الصندوق األستئما�ن
ي للدول األأطراف ليكي يعمل بموجب األختصاصات 

ي آب/أغسطس 6 0  بواسطة المؤتمر الثا�ن
ي الطوعي رسمًيا �ن

الصندوق األستئما�ن
ي تنفيذ 

ي الطوعي إيل مساعدة الدول المقدمة للطلبات المحتاجة إيل المساعدة الدولية �ن
الخاصة به6  . يهدف الصندوق األستئما�ن

يعية وبناء القدرات المؤسسية والمساعدة  اماتها بموجب المعاهدة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالمساعدة القانونية، أو الت�ش ن ال�ت
الفنية والمادية والمالية.

ي الطوعي تشارك الدولة فيه أو تقوم 
وع ممول من الصندوق األستئما�ن ينبغي أن تكون جهة األتصال الوطنية عىل دراية بأي م�ش

وع  ن عن الم�ش ي معرفة األأشخاص المسئول�ي
ي موقف يتيح لها مساعدة أمانة معاهدة تجارة األأسلحة �ن

بتنفيذه، وينبغي أن تكون �ن
ي تبادل المعلومات المتعلقة بإتاحة التمويل من 

والتواصل معهم، حسب األقتضاء. وينبغي أن تشارك جهة األتصال الوطنية �ن
وعات. ن الوكاألت ذات الصلة ح�ت يمكن تقييم األحتياجات المحتملة للم�ش ي الطوعي ب�ي

الصندوق األستئما�ن

ي لمعاهدة تجارة األأسلحة 
و�ن لك�ت ي الطوعي، فإن الموقع األإ

إذا قررت الدولة التقدم للحصول عىل مساعدة من الصندوق األستئما�ن
سبانية( وكيفية ملء  ية والفرنسية والروسية واألإ ن نجل�ي يحتوي عىل الكث�ي من مقاطع الفيديو المفيدة )باللغات العربية والصينية واألإ
ي الطوعي حداً أقىص عىل 

ي الطوعي ونموذج الموازنة التفصيلية.  يفرض الصندوق األستئما�ن
نموذج طلب منحة الصندوق األستئما�ن

ي 
وع أك�ش من دولة مستفيدة. وعادة ما تصدر دعوات الصندوق األستئما�ن الموازنات يبلغ 00,000  دوألر أمرييكي ما لم يضم الم�ش
/يناير.   ي

ي منتصف كانون الثا�ن
ي للتقديم �ن

ين األأول/أكتوبر من كل عام ويكون الموعد النها�أ ي ت�ش
حات �ن الطوعي لتقديم المق�ت
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حفظ السجالت  . 0.7
طبقاًً للمادة   ، فإن كل دولة طرف ملزمة باألحتفاظ بالسجالت المتعلقة بمنح تصاريح بالتصدير أو بعمليات التصدير الفعلية. 
ويجب األحتفاظ بالسجالت لمدة ع�ش سنوات عىل األأقل، ولكن الممارسات الفضىل يمكن أن تتيح األحتفاظ بمثل هذه السجالت 

ات أطول.  لف�ت

ي أجريت، فسيكون من المفيد أن تكون جهة األتصال 
إذا تم التقدم بطلب للحصول عىل معلومات تتعلق بعمليات النقل ال�ت

الوطنية عىل دراية بمكان تواجد سجالت عمليات النقل، ومن الذي يتيح األطالع عليها وبروتوكوألت الوصول إيل السجالت. 

الخالصة8. 
تم تطوير هذه الوثيقة ليكي تساعد جهات اإلتصال الوطنية المعينة من ِقبل الدول 
ي القيام بدورها وتنفيذ المهام المحتملة المتعلقة بهذا الدور. وهذه وثيقة 

اإلأطراف �ف
قابلة للتعديل سيتم تحديثها حسب اإلقتضاء. 
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 المرفق أ -  
نص معاهدة تجارة األأسلحة



   األمــم املتحـدة 

 

   معاهدة تجارة األسلحة

 
  

 الديباجة  
 ،إن الدول األطراف في هذه المعاهدة 
  مبقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه، إذ تسترشد 
علــ  إمامــة الــت عىــىل  إىل الت ــ ي  ميثــاق األمــم املتحــدة مــ   62املــادة إىل  وإذ تشيي ر 

 مل الب رية واالمتصادية إىل التىليح،الدوليني وصوهنما بأمل حتويل ملوارد الىلا الىالم واألم  
والقضـــال عليـــه،  علـــ  رـــرورة ماـــ  االشـــار ألـــة امل ـــروة باأل ـــلحة التقليديـــة  وإذ تشيييد  

غا يف آخــــــر املوــــــا  بصــــــورة ا ــــــت دامأو بغــــــر    ،وماــــــ  عىــــــريبغا إىل الىــــــوق ألــــــة امل ــــــروعة
ــــ  ا ،هبــــا ومــــ  مبــــل أنــــ اس ألــــة مــــأ و   ــــم با ــــت دامغا مــــأ و  ألــــة  ــــت دامغا مبــــا يف  ل

 الرعكاب أعمال إرهابية،
والت اريــة امل ــروعة يف الت ــارة  الــدول الىيا ــية واألمايــة واالمتصــادية مبصــا   وإذ تعتييرف 
 ،األ لحة التقليديةيف الدولية 
دولـــة يف عا ـــيم ومرامبـــة األ ـــلحة التقليديـــة أل  احلـــل الىـــياد   وإذ تؤكيييد مييي   د يييد 

 ،اخلاس هبا القانوين أو الد تور بالا ام ال عم حصريا داخل اإلمليم التاب   ا، 
مــ  الرئــائيت الــت عىــاد ما ومــة  التاميــة، وحقــوق اإلنىــا الىــالم واألمــ ، و بــأ  تقيير وإذ  

وإ  عىــلم بــأ  التاميــة والىــالم واألمــ  ، واألرئــا  الــت يقــوم عليغــا األمــ  ا مــاع  ألمــم املتحــدةا
 اآلخر،ه  أمور مرتابوة يىليتز ئل ماغا وحقوق اإلنىا  

عمليـا   إىل املبـاد  التوجيغيـة  ي ـة نـيتة الىـالا التابىلـة لتمـم املتحـدة ب ـأ   وإذ تشي ر 
ئـــانو   2حـــال املـــ ر   62/62 ا مىليـــة الىلامـــة، يف إطـــار مــرار الاقــل الـــدول لت ـــلحة التقليديـــة

  ، 1991األول/ديىمرب 
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شـــــار ألـــــة امل ـــــروة اال إ ـــــغام برنــــامم عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة املتىللـــــل مباـــــ   وإذ تالحييييي  
ومكافحتــــه والقضـــال عليــــه، إرــــافة إىل  باأل ـــلحة الصــــغةة واأل ـــلحة اخلعيعــــة مــــ   يـــ  جوانبــــه 

األ ـــلحة الااريـــة وأجيتائغـــا ومكوناةـــا والـــبخةة واالشـــار هبـــا بصـــورة ألـــة  بروعوئـــول مكافحـــة صـــا  
الصــ  و  الوطايــة، حلــدود م ــروعة، املكمــل الععاميــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ا ر ــة املا مــة عــرب ا 

الــــدول لتمكــــني الــــدول مــــ  الك ــــا عــــ  األ ــــلحة الصــــغةة واأل ــــلحة اخلعيعــــة ألــــة امل ــــروعة 
 وعىلقبغا يف الومت املاا ب وبوريقة موثوق هبا،

امل ـــروة  الىلوامـــب األمايـــة واالجتماعيـــة واالمتصـــادية واإلنىـــانية لالشـــار ألـــة  وإذ تيييدر  
 ،ألة املا م باأل لحة التقليديةو 

الغالبيــــة ، ي ــــكلو   ــــيما الاىــــال واألطعــــال املــــدنيني، والأ  وإذ تضيييي  فييييي ا ت ارهييييا  
 الىل مـــ  مـــ  األنـــ اس الـــبي  يكابـــدو  اآلثـــار الىـــلبية الاا ـــة عـــ  الايتاعـــا  املىـــلحة والىلاـــا

 املىلح، 
هـــ الل  التحـــديا  الـــت يواجغغـــا رـــحايا الايتاعـــا  املىـــلحة، وحاجـــة  وإذ تيييدر  ا ضيييا 

 االجتماع  واالمتصاد ، م  الرعاية وإعادة التأهيل واإلدماج مدر ئا  الضحايا إىل 
اإلبقــال علــ  اإلجــرالا  العىلالــة  أ  لــييف يف هــبع املىلاهــدة مــا  اــ  الــدول مــ  وإذ تؤكييد 
  ، وهدفغا هبع املىلاهدةلتىليتييت موروة إرافية فىلالة إجرالا  واختا  

أل ــــلحة القــــانونيني واال ـــت دام الك امل ـــروعة واالمــــتالت ــــارة  تضييي  فييييي ا ت ارهييياوإذ  
يــاا القــانو  علــ  ألألــرا  األن ــوة الرتفيغيـة والثقافيــة والتارريــة والريارــية، حيـ   اــة عقليديـة مىلي  

  ملكيتغا وا ت دامغا، إجازة أو محاية الت ارة هبا و 
الــــدور الــــب   كــــ  أ  ع ديــــه املا مــــا  اإلمليميــــة يف وإذ تضيييي  ا ضييييا فييييي ا ت ارهييييا  
 الدول األطرا ، بولب ماغا، عل  عاعيب هبع املىلاهدة،مىاعدة 
 لــ   يف اجملتمـ  املـدين، مبـاقـوم بــه يالعىلــال الـب   كـ  أ  الوـوع  و بالـدور  وإذ تعتيرف 

ويف  مبورـوة هـبع املىلاهـدة وهـدفغاإ ئـال الـوع  يف  ، والقوـاة الصـااع ،املا ما  ألـة احلكوميـة
 ،دعم عاعيبها

يابغــ   الوماــ  حتويــل وجغتغــا الدوليــة يف األ ــلحة التقليديــة  بــأ  عا ــيم الت ــارة وإذ تقيير 
 ،الىلمية التىلاو  الدول والت ارة امل روعة يف املواد واملىلدا  والتكاولوجيا لتألرا    اأ  يىليق
 بع املىلاهدة،هب ي  دول الىلامل التيتام أ  م  احملبب وإذ تؤكد  
  :عل  التصر  وفقا للمباد  التالية وتصم ما منها 
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 املباد   
يف إطــار فـرد  أو  ــاع  علـ  الاحــو  احلـل الوبيىلـ   ميــ  الـدول يف الــدفاة عـ  الـاعيف • 

 ؛م  ميثاق األمم املتحدة 11 املىلرت  به يف املادة
واألمــ  الــدوليني،  عىــوية املاازعــا  الدوليــة بالو ــائل الىــلمية علــ  وجــه ال  ىلــل الىــالم  •  

 ؛( م  ميثاق األمم املتحدة6) 6دة ، وفقا للماوالىلدل، عررة لل ور
رــد الىــالمة  االمتاــاة يف عالماةــا الدوليــة عــ  التغديــد با ــت دام القــوة أو ا ــت دامغا  • 

آخـــر ال يتعـــل ومقاصـــد  اإلمليميـــة أو اال ـــتقالل الىيا ـــ  أل  دولـــة، أو علـــ  أ  وجـــه 
 ؛( م  ميثاق األمم املتحدة6) 6، وفقا للمادة األمم املتحدة

، وفقــــا دولــــة التــــدخل يف األمــــور الــــت عقــــ  بالضــــرورة رــــم  الواليــــة الداخليــــة أل  عــــدم  •  
 ؛( م  ميثاق األمم املتحدة7) 6للمادة 

ورـــــما  احرتامـــــه، وفقـــــا  ملـــــة مـــــ  األحكـــــام ماغـــــا احـــــرتام القـــــانو  الـــــدول اإلنىـــــاين  •  
ملــة وفقــا  احرتامغــا، ورــما   حقــوق اإلنىــا  ، واحــرتام 1969اععاميــا  جايــا لىلــام 

  ؛ م  الصكوك ماغا ميثاق األمم املتحدة واإلعال  الىلامل  حلقوق اإلنىا 
بتا ـيم ومرامبــة  مىـ ولية  يـ  الـدول، وفقــا اللتيتاماةـا الدوليـة، عــ  القيـام علـ   ــو فىلـال  •  

، فضـــــال عـــــ  املىـــــ ولية ، وماـــــ  حتويـــــل وجغتغـــــاأل ـــــلحة التقليديـــــةالت ـــــارة الدوليـــــة يف ا
 الوطاية؛  غارمابت ول ع  ميام ئل ماغا بور  وعاعيب ن ماأل ا ية  مي  الد 

مار ــة حقغـــا يف علــ  األ ــلحة التقليديــة مل املصــا  امل ــروعة للــدول يف احلصــول احــرتام  • 
ويف إنتـــاج األ ـــلحة التقليديـــة وعصـــديرها  ىلمليـــا  حعـــم الىـــالم، للـــدفاة عـــ  الـــاعيف و ا

 وا تةادها ونقلغا؛
 وموروعية وألة متيييتية، متىقة  عوبيل هبع املىلاهدة بصورة • 

 
  :اتفقت  لى ما  لي 

 
  1الما ة   
 الموضوع والهدف  

  :يف ما يل املىلاهدة يتمثل موروة هبع  
الت ـارة الدوليـة يف األ ـلحة التقليديـة  امل ـرتئة املمكاـة لتا ـيم الدوليـة ور  أعل  املىلاية  • 

 أو حتىني عا يمغا؛
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 ؛حتويل وجغتغاوما   باأل لحة التقليدية والقضال عليه، ما  االشار ألة امل روة  • 
 

  :هبد و ل   
 واإلمليم ؛ اإل غام يف حتقيل الىالم واألم  واال تقرار عل  الصىليدي  الدول   • 
  اإلنىانية؛  املىلاناة احلد م   • 
رة ت ـــاالالـــدول األطـــرا  يف  ـــال مــ  جانـــب ىـــ ول الىلمـــل املعىليتيــيت التىلـــاو  وال ـــعافية و  • 

  األ لحة التقليدية، وم  مث باال الثقة بني الدول األطرا . الدولية يف 
 

  2الما ة   
 النطاق  

  التالية: األ لحة التقليدية الت عق  رم  الع ا   ئلعاوبل هبع املىلاهدة عل    - 1 
  دبابا  القتال؛  )أ(  
  مرئبا  القتال املدرعة؛  )ب(  
  ىليار الكبة؛ ما وما  املدفىلية م  ال )ج(  
  الوائرا  املقاعلة؛  )د(  
  طائرا  ا ليكوبرت ا  ومية؛  )هـ(  
  الىع  احلربية؛  )و(  
  القبائا وأجغيتة إطالق القبائا؛  )ز(  
 .األ لحة الصغةة واأل لحة اخلعيعة )ا(  

اد، عمليـــا  التصـــدير، واال ـــتة أن ـــوة الت ـــارة الدوليـــة ع ـــمل  ،هـــبع املىلاهـــدة ألألــرا  - 6 
  .“نقل ”يل  بكلمة  امل ار إليغا فيماواملرور الىلابر، وإعادة ال ح ، والىمىرة، 

باقـــــل أ  جغـــــة عتصـــــر  با غـــــا ال عاوبـــــل هـــــبع املىلاهـــــدة علـــــ  ميـــــام دولـــــة طـــــر  أو  - 6 
نـــريوة أ  ع ـــل هـــبع األ ـــلحة ال ـــت دامغا اخلـــاس،  التقليديـــة علـــ  الصـــىليد الـــدول األ ـــلحة 
  الدولة الور .عل  حتت ملكية  التقليدية 

 

رشادية لجهات  27 - معاهدة تجارة األأسلحة لوثيقة األإ



 5 
 

 3الما ة   
 الذخائر  

ــ   الــبخائر عصــدير  د ن ــام مرامبــة وطــي لتا ــيم أعمــال عقــوم ئــل دولــة طــر  بعن ــال وعىلغ 
(، 1) 6املاصـــوس عليغـــا يف املـــادة األ ـــلحة التقليديـــة الـــت يـــتم إطالمغـــا أو إيصـــا ا با ـــت دام 

 البخائر.هبع تصدير ل عملية مبل اإل   بأ  7واملادة  2أحكام املادة وعوبل 
  4الما ة   
 األ زاء والمكونات  

ـــ   األجـــيتالعصـــدير  د ن ــام مرامبـــة وطــي لتا ـــيم أعمــال عقــوم ئـــل دولــة طـــر  بعن ــال وعىلغ 
واملكونــا  حيامــا يكــو  التصــدير علــ  نــكل يتــيح إمكانيــة شميــ  األ ــلحة التقليديــة املاصــوس 

هــبع لتصــدير  عمليــة  مبــل اإل   بــأ  7واملــادة  2أحكــام املــادة  وعوبــل ،(1) 6عليغــا يف املــادة 
  .األجيتال واملكونا 

 
  5الما ة   
 التط  ق العام  

وألـــة متيييتيــــة،  وبوريقـــة مورـــوعية متىـــقة عوبـــل ئـــل دولـــة طـــر  هـــبع املىلاهــــدة بصـــورة  - 1 
 هبع املىلاهدة.وارىلة يف اعتبارها املباد  امل ار إليغا يف 

ــعقــوم ئــل دولــة طــر  بعن ــال وع - 6 ، ي ــمل مائمــة وطايــة لتصــاا  د ن ــام مرامبــة وطــيىلغ 
 اخلارىلة للرمابة، م  أجل عاعيب أحكام هبع املىلاهدة.

أو ـــ  ع ـــكيلة مــــ  ع ـــ ك  ئـــل دولـــة طـــر  علــــ  عوبيـــل أحكـــام هـــبع املىلاهــــدة علـــ   - 6
عقـــــل املواصـــــعا  املىـــــت دمة يف التىلـــــاريا الوطايـــــة أل  مـــــ  الع ـــــا   األ ـــــلحة التقليديـــــة. وال

ز( عـــــــ  املواصـــــــعا  املىـــــــت دمة يف  ـــــــ ل األمـــــــم املتحـــــــدة ) - (( )أ1) 6ولة باملـــــــادة امل ـــــــم
( 1) 6املـــادة بالع ـــة امل ـــمولة لت ـــلحة التقليديـــة ومـــت بـــدل نعـــا  هـــبع املىلاهـــدة. وفيمـــا رـــا 

املىــــــت دمة يف عــــــ  املواصــــــعا   التىلــــــاريا الوطايــــــةال عقــــــل املواصــــــعا  املىــــــت دمة يف  ،)ا(
   .األمم املتحدة ومت بدل نعا  هبع املىلاهدةمة يف إطار الصلة املرب  الصكوك  ا 

مائمتغـا الوطايـة لتصـاا  اخلارـىلة للرمابـة ئل دولة طـر ، وفقـا لقوانياغـا الوطايـة، عقدم   - 6
أ   الــدول األطــرا  األخــرج. وع ــ   الــدول األطــرا  علــ ضــىلغا يف متاــاول إىل األمانــة، الــت ع

 يف متااول ا مغور. ةلتصاا  اخلارىلة للرمابموائمغا عض  
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أحكـــام هـــبع املىلاهـــدة، وعىلـــني الىـــلوا    عت ـــب ئـــل دولـــة طـــر  التـــدابة الالزمـــة لتاعيـــب  - 1 
أل ـــلحة االوطايـــةمل امل تصـــة ئـــ  يكـــو   ـــا ن ـــام للمرامبـــة يتىـــم بالعىلاليـــة وال ـــعافية لتا ـــيم نقـــل 

 .6ادة وامل 6األصاا  امل مولة باملادة ( و 1) 6امل مولة باملادة  التقليدية 
أو أئثــــر لتبــــادل املىللومــــا  ب ــــأ  واحــــدة  ئــــل دولــــة طــــر  جغــــة اعصــــال وطايــــة عىلــــني   - 2 
 11مبوجــب املــادة  األمانــة املا ــأة ئــل دولــة طــر  املىــائل املتىللقــة بتاعيــب هــبع املىلاهــدة. وختوــر   

  املىللوما  املتىللقة ببل . اغا وعتوىل حتدي  الت عىلي  الوطاية االعصال باقوة أو نقاط 
 

  6الما ة   
 األ مال المحظورة  

ــــة  ال عــــأ   الدولــــة الوــــر  بــــأ  عمليــــة لاقــــل أ ــــلحة   - 1  ماصــــوس عليغــــا يف املــــادة عقليدي
هـــبا الاقـــل أ   إ ا ئـــا  مـــ  نـــأ   6أو املـــادة  6( أو أصـــاا   ماصـــوس عليغـــا يف املـــادة 1) 6

ا  لـــيف األمـــ  التـــاب  اختـــبه ياتغــ  االلتيتامـــا  الوامىلـــة علـــ  عـــاعل الدولـــة الوـــر  مبوجـــب عـــدابة 
 ــيما عــدابة  ميثــاق األمــم املتحــدة، ال لتمــم املتحــدة وهــو يتصــر  مبوجــب العصــل الىــاب  مــ  

  ح ر عوريد األ لحة. 
ـــــــة الوـــــــر  بـــــــأ  عمليـــــــة لاقـــــــل أ ـــــــلحة   - 6  ماصـــــــوس عليغـــــــا يف عقليديـــــــة  ال عـــــــأ   الدول

ا ئــا  مــ  نــأ  هــبا الاقــل إ  6أو املــادة  6( أو أصــاا   ماصــوس عليغــا يف املــادة 1) 6 املــادة
الدولـــة الوـــر  مبوجـــب اععامـــا  دوليـــة عكـــو  الدولـــة  أ  ياتغـــ  التيتامـــا  دوليـــة عقـــ  علـــ  عـــاعل 

أل ــــــلحة التقليديــــــة أو االشــــــار هبــــــا بصــــــورة ااملتىللقــــــة باقــــــل  طرفــــــا فيغــــــا، وال  ــــــيما االععامــــــا  
  م روعة. ألة

ـــــــة الوـــــــر  بـــــــأ  عمليـــــــة لاقـــــــل أ ـــــــلحة   - 6  ماصـــــــوس عليغـــــــا يف يـــــــة عقليد ال عـــــــأ   الدول
، إ ا ئانـــت علـــ  علـــم ومـــت 6أو املـــادة  6( أو أصـــاا   ماصـــوس عليغـــا يف املـــادة 1) 6 املـــادة

جـرائم  وأ ،ارعكـاب جر ـة إبـادة  اعيـةالا ر يف اإل   بأ  األ ـلحة أو األصـاا   تتىـت دم يف 
جغــة رــد ، أو ه مــا  مو 1969  جىــيمة الععاميــا  جايــا لىلــام  ، أو خمالعــا اإلنىــانية رــد 

أهـــدا  مدنيـــة أو رـــد مـــدنيني يتمتىلـــو  باحلمايــــة بتلـــ  الصـــعة، أو جـــرائم حـــرب أخـــرج علــــ  
 الاحو الوارد عىلريعه يف االععاما  الدولية الت عكو  طرفا فيغا.

 
  7الما ة   
 التصد رتق  م التصد ر و   

، ومبـل رةصـد  امل وـر يتىلـني  علـ  الدولـة ال، 2إ ا ئا  التصدير ألة حم ور مبوجـب املـادة  - 1 
( أو األصــاا  امل ــمولة باملــادة 1) 6اإل   بتصــدير األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة  أ  متــاح
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، بوريقــة مورــوعية وألــة أ  عقــومالــوطي، رمابتغــا ن ــام ومبوجــب  ، يف إطــار واليتغــا6املــادة أو  6
مـــ  الدولـــة املىـــتوردة وفقـــا الىلوامـــل  ا  الصـــلة، مبـــا فيغـــا املىللومـــا  املقدمـــة مراعـــاة متيييتيـــة، مـــ  

   :التقليديةأو األصاا  األ لحة احتمال ما إ ا ئانت تقييم ب(، 1) 1للمادة 
 ؛ تىاهم يف عوطيد الىالم واألم  أو يف عقويضغما )أ( 
  ما يل :  ك  أ  عتىت دم يف )ب(  
 ارعكاب انتغاك جىيم للقانو  الدول اإلنىاين أو عيىة ارعكابه؛ ‘1’ 
 كاب انتغاك جىيم للقانو  الدول حلقوق اإلنىا  أو عيىة ارعكابه؛ارع ‘6’  
ارعكـــاب عمــــل ي ـــكل جر ــــة مبوجـــب االععاميــــا  والربوعوئـــوال  الدوليــــة  ا   ‘6’  

هــبا  طرفـا فيغـا، أو عيىــة ارعكـاب املصــد رة الصـلة باإلرهـاب والــت عكـو  الدولـة  
 ؛الىلمل

ة مبوجـــــــــب االععاميـــــــــا  ارعكـــــــــاب أو عيىـــــــــة ارعكـــــــــاب عمـــــــــل ي ـــــــــكل جر ـــــــــ ‘6’ 
والربوعوئــــوال  الدوليــــة املتىللقــــة با ر ــــة املا مــــة الىلــــابرة للحــــدود الوطايــــة، الــــت 

 عكو  الدولة املصدِّرة طرفا فيغا.
عــدابة للت عيــا إمكانيــة اختــا  يف االعتبــار أيضــا الوــر  املصــدِّرة أ  عأخــب علــ  الدولــة  - 6

الـربامم أو عـدابة باـال الثقـة مثـل ، 1)ب( مـ  العقـرة و أاحملـددة يف الباـدي  )أ(  م  حـدة امل ـاطر
  .وعتعل عليغا بوريقة م رتئة الت عضىلغا الدول املصدِّرة والدول املىتور دة 

والا ــــر يف عــــدابة الت عيــــا  التقيــــيم هــــبا املصــــدِّرة، بىلــــد إجــــرالالوــــر  إ ا رأ  الدولــــة  - 6
ال عــــأ   ، 1يف العقــــرة الىــــلبية املـــبئورة مـــ  الاتــــائم دو  أ  بــــ، أ  هاــــاك خوـــرا ئبــــةا املتـــوفرة
  املصدِّرة بالتصدير. الور  الدولة 

خوـــــر ا ـــــت دام األ ـــــلحة  صـــــدِّرةالوـــــر  املدولـــــة ال عاـــــد إجـــــرال هـــــبا التقيـــــيم، عراعـــــ  - 6 
أعمــال الرعكــاب ، 6أو املـادة  6( أو األصــاا  امل ـمولة باملــادة 1) 6التقليديـة امل ــمولة باملـادة 

عىـــغيل  أو  ،األطعـــالخوـــةة رـــد الاىـــال و  عاـــاأعمـــال أو را  جاىـــانية خوـــةة العتبـــاعاـــا 
 ا.ارعكاهب

األ ــلحة  عكــو   يــ  عــراخيا عصــدير لكعالــة أ  مصــدِّرة عــدابة طــر  عت ــب ئــل دولــة  - 1 
 معصــلة   6أو املــادة  6( أو األصــاا  امل ــمولة باملــادة 1) 6املاصــوس عليغــا يف املــادة التقليديــة 

 ير.وصادرة مبل التصد 
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ا الوطايــة، أو  يا ـاة اأو ممار ـاة غـابقوانيا، دو  اإلخـالل مصـدِّرةطـر  ئـل دولـة عقـوم   - 2
ـــة الوـــر  املتىللقـــة بـــاإل   املـــبئور، عاـــد الولـــب، إىل ااملىللومـــا  املالئمـــة بتـــوفة  املىـــتوردة، لدول

 ال ح . إعادة املرور الىلابر أو الدول األطرا  الت  يتم فيغا و 
صـلة   ا  مىللومـا  جديـدة علـ  ، بىلـد مـاح اإل  ، املصـدِّرة دولة الور ال حصلتإ ا  - 7

اإل   بىلـــــد الت ـــــاور، عاـــــد االمتضـــــال، مـــــ  الدولـــــة  إعـــــادة عقيـــــيمفعهنـــــا عت ـــــ ك  علـــــ  باملورـــــوة 
  املىتوردة.

 
  8الما ة   
 االست را   

اا ــبة و ا  امل عت ــب ئــل دولــة طــر  مىــتور دة التــدابة الالزمــة لضــما  عــوفة املىللومــا   - 1 
املصـــدِّرة هبـــد  مىـــاعدة الدولـــة  قوانياغـــا الوطايـــة، للدولـــة الوـــر  ب عمـــال، الولـــبالصـــلة، عاـــد 

و كـ  أ  ع ـمل مثـل هـبع   .7للتصـدير مبوجـب املـادة  الور  املصـدِّرة يف إجـرال عقييمغـا الـوطي
 التدابة وثائل عبني اال ت دام الاغائ  واملىت دمني الاغائيني.

ويف نوــــاق  عاــــد االمتضــــال ل دولــــة طــــر  مىــــتور دة التــــدابة الــــت عىــــمح  ــــا، ئــــ  عت ــــب - 6 
و ــوز أ  عتضــم  . (1) 6املاصــوس عليغــا يف املــادة بتا ــيم واردا  األ ــلحة التقليديــة واليتغــا، 

 هبع التدابة ن م اال تةاد.
ب ــأ   مىللومــا   ــوز لكــل دولــة طــر  مىــتور دة أ  عولــب مــ  الدولــة الوــر  املصــدِّرة  - 6 

عاــدما عكــو  الدولــة الوــر  املىــتور دة أو صــادرة فىلــال، ميــد الا ــر عصــدير مىلرورــة أ  عــراخيا 
  ه  بلد املقصد الاغائ . 
  9الما ة   
  إ ا ة الشح   واالمرور العابر   

عـــدابة وممكاـــا مـــ  الااحيـــة الىلمليـــة، رـــروريا عت ـــب ئـــل دولـــة طـــر ، حيثمـــا ئـــا   لـــ   
املاصـوس عليغـا يف املـادة التقليديـة  األ ـلحة واليتغـا مـ  عمليـا  عبـور مـا رضـ  للتا ـيم ماا بة 

  ، و ل  وفقا للقانو  الدول    الصلة.ماه إعادة نحاغا  إمليمغا أوعرب ( 1) 6
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  11الما ة   
 السمسرة  

الىمىـــرة الـــت شـــر  يف  لتا ــيم عـــدابة قوانياغـــا الوطايـــة، عمــال بعت ــب ئـــل دولـــة طـــر ،  
ع ـــمل . و ـــوز أ  (1) 6املاصـــوس عليغـــا يف املـــادة يف  ـــال األ ـــلحة التقليديـــة  نوـــاق واليتغـــا

  الىمىرة.مبانرة مبل   التى يل أو احلصول عل  إ   خوب الىما رة هبع التدابة إليتام 
 

  11الما ة   
   الو هة تحو ل  

ة ملاـ  ( عـداب1) 6يف نقـل أ ـلحة عقليديـة م ـمولة باملـادة ع ـارك دولة طـر  عت ب ئل  - 1
 غا.وجغت حتويل
نقـــل األ ـــلحة التقليديـــة امل ـــمولة وجغـــة إىل ماـــ  حتويـــل املصـــد رة الدولـــة الوـــر  عىـــىل   - 6

(، عــ  طريــل عقيــيم 6) 1، املا ــأ وفقــا للمــادة للرمابــة الــوطي غــا( مــ  خــالل ن ام1) 6باملــادة 
الـربامم  أوباـال الثقـة عـدابة  عـدابة ختعيـا مـ  مبيـلاختـا  الصادرا  والا ـر يف وجغة خور حتويل 

أ  ع ـــمل   ـــوزو . وعتعـــل عليغـــا بوريقـــة م ـــرتئة الـــت عضـــىلغا الـــدول املصـــدِّرة والـــدول املىـــتور دة 
طلــب و ، عمليــة التصــدير يفالضــالىلة طــرا  األ التحقــل مــ االمتضــال:  عاــدعــدابة املاــ  األخــرج، 

 أو عدابة أخرج ماا بة. وعدم اإل   بالتصدير، ورمانا  إرافية، نغادا  و وثائل 
 ،ال ـح إعـادة و  ،واملـرور الىلـابر ، ـتةادالت شر  فيغـا عمليـا  اال الدول األطرا عل   - 6

الوطايــــة، حيثمـــا يكــــو   لــــ  ماا ــــبا  غــــاوفقــــا لقوانيا ،تبــــادل املىللومـــا أ  عتىلــــاو  وعوالتصـــدير، 
 6امل ــمولة باملــادة  نقــل األ ــلحة التقليديــة حتويــل وجغــة، مــ  أجــل الت عيــا مــ  خوــر كاــاومم
(1  .) 
(، 1) 6نقـــل أ ـــلحة عقليديـــة م ـــمولة باملـــادة وجغـــة دولـــة طـــر  حتويـــل ائت ـــعت إ ا  - 6

للتصـــد  الوطايـــة ووفقـــا للقـــانو  الـــدول،  غـــاالدولـــة الوـــر  التـــدابة املالئمـــة، عمـــال بقوانياعت ـــب 
   الــت متمــل أ  عتــأثرالــدول األطــراعابيــه  أ  ع ــمل هــبع التــدابة  ــوز. و الوجغــة حتويــللىلمليــة 

، واختــا  الــت حت حتويــل وجغتغــا (1) 6نــحاا  األ ــلحة التقليديــة امل ــمولة باملــادة ععتــي  ، و هبــا
   .عدابة املتابىلة م  خالل التحقيل وإنعا  القانو 

األ ـــــــلحة التقليديـــــــة امل ـــــــمولة نقـــــــل  وجغـــــــة مـــــــ  أجـــــــل حتىـــــــني فغـــــــم وماـــــــ  حتويـــــــل - 1
تبــــادل مــــ  بىلضــــغا الــــبىل  املىللومــــا   ا  علــــ  أ  عاألطــــرا  الــــدول ، عت ــــ ك  (1) 6 باملــــادة

ع ــمل هــبع املىللومــا  أ    ــوز. و لىلمليــا  حتويــل الوجغــة الصــلة ب ــأ  التــدابة العىلالــة للتصــد 
 وأ، ألـة امل ـروةة لالشـار وـرق الدوليـال وأ، األن وة ألة امل روعة، مبـا يف  لـ  العىـادمىللوما  ع  
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نقــــاط اإلر ــــال  وأ، اإلخعـــالأ ــــاليب  وأادر اإلمـــداد ألــــة امل ـــروة، مصــــ وأالو ـــوال ألــــة ال ـــرعيني، 
 .الوجغة حتويلالضالىلة يف عمليا  ا ماعا  املا مة امل رتئة، أو الوجغا  الت عىت دمغا 

التـــدابة ب، عـــ  طريـــل األمانـــة، األخـــرج الـــدول األطـــرا علـــ  إبـــال    الـــدول األطـــرا   ـــ ك عت  - 2
 (.1) 6نقل األ لحة التقليدية امل مولة باملادة وجغة ل حتويلىلمليا  لتصد  لاملت بة 

 
  12الما ة   
 حف  السجالت  

وطايــة عتضــم   بعــم  ــ ال   قوانياغــا ولوائحغــا الوطايــة،عمــال بعقــوم ئــل دولــة طــر ،  - 1 
ـــــة مـــــا أصـــــدرعه مـــــ   ـــــراخيا عصـــــدير األ ـــــلحة التقليدي أو ( 1) 6املاصـــــوس عليغـــــا يف املـــــادة ع

 .ىلليةعمليا  عصديرها الع
ـــع ـــ ك  ئـــل دولـــة طـــر  علـــ   - 6 املاصـــوس عليغـــا يف األ ـــلحة التقليديـــة  ـــ ال  ب دعىلغ 

باعتبـــــارع وجغتغـــــا الاغائيـــــة، أو الـــــت يـــــ    مبرورهـــــا الىلـــــابر  غـــــاالـــــت عتاقـــــل إىل إمليم( 1) 6املـــــادة 
 واليتغا. بععادة نحاغا م  إمليم يق  حتت  أو

والوراز/الاـــوة،  الكميـــة والقيمـــة  ال  ع ـــ ك  ئـــل دولـــة طـــر  علـــ  عضـــمني علـــ  الىـــ - 6 
، (1) 6املاصـــــوس عليغـــــا يف املـــــادة أت   بـــــه مـــــ  عمليـــــا  نقـــــل دول لت ـــــلحة التقليديـــــة  ومـــــا

ــــت حت نقلغــــا بالعىلــــل، وععاصــــيل  ــــة ال ــــدول املصــــدِّرة، والدولــــة  واأل ــــلحة التقليدي ــــة أو ال عــــ  الدول
ادة ال ـح ، واملىـت دمني الاغـائيني، حىـب املـرور الىلـابر وإعـ الدول املىتور دة، ودولـة أو دول  أو

 االمتضال. 
عم الى ال  ملدة ال عقل ع  ع ر  اوا  - 6  .حتت
 

  13الما ة   
  اإلبالغ  

بالاىـــبة  عقـــدم ئـــل دولـــة طـــر ، يف ألضـــو  الىـــاة األوىل مـــ  بـــدل نعـــا  هـــبع املىلاهـــدة  - 1 
مـــ  أجـــل عاعيـــب  تـــدابة املت ـــبةالعقريـــرا أوليـــا إىل األمانـــة عـــ  ، 66وفقـــا للمـــادة للدولـــة الوـــر ، 

اللــــوائح ومــــوائم املرامبــــة الوطايــــة، وألــــة  لــــ  مــــ   الوطايــــة، هــــبع املىلاهــــدة، مبــــا يف  لــــ  القــــوانني
مــ  أجــل عاعيــب  عت ــبها جديــدة  عــدابةعــ  أ  ئــل دولــة طــر  األمانــة اإلداريــة. وعبلــ   والتــدابة  

التقــــــارير للــــــدول األطـــــــرا   إعاحــــــة هــــــبع هــــــبع املىلاهــــــدة، حىــــــب االمتضــــــال. وعتــــــوىل األمانــــــة 
  عليغا. وعوزيىلغا
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عت ــــ    الــــدول األطــــرا  علــــ  إبــــال  الــــدول األطــــرا  األخــــرج، مــــ  خــــالل األمانــــة،  - 6
األ ـلحة باملىللوما  املتىللقـة بالتـدابة املت ـبة الـت عثبـت فىلاليتغـا يف التىلامـل مـ  حـاال  عىـريب 

 نقلغا. ( الت  ر  1) 6املاصوس عليغا يف املادة التقليدية 
الىــاة التقو يــة  عقريــرا عــ  أيار/مــايو  61عقــدم ئــل دولــة طــر   ــاويا إىل األمانــة بلــول  - 6 

أو ( 1) 6 املاصـــوس عليغـــا يف املـــادةاأل ـــلحة التقليديـــة  بتصـــدير وا ـــتةادالىـــابقة ب ـــأ  اإل   
   وعوزيىلغـا عليغـا.للـدول األطـرا . وعتوىل األمانـة إعاحـة هـبع التقـارير عصديرها وا تةادها العىلليني

نعــيف املىللومــا  الــت عقــدمغا الدولــة الوــر  إىل أطــر  أ  يتضــم  التقريــر املقــدم إىل األمانــة   ــوزو 
أ    ـوزالصلة، مبـا يف  لـ   ـ ل األمـم املتحـدة لت ـلحة التقليديـة. و  عمل األمم املتحدة  ا  

بــــاألم   املىللومــــا  املتىللقــــة  مــــ  التقــــارير املىللومــــا  احلىا ــــة مــــ  الااحيــــة الت اريــــة أو ىــــتبىلد عت 
 .القوم 

 
 14الما ة   

 اإلنفاذ

أحكــام الــت عاعــب نعــا  القــوانني واللــوائح الوطايــة ماا ــبة إلئــل دولــة طــر  عــدابة عت ــب   
  هبع املىلاهدة.

 
  15الما ة   

  التعاون الدولي 
قوانياغــا لو لمصــا  األمايــة لكــل ماغــا وفقــا ل مــ  بىلضــغا بىلضــا،  عتىلــاو  الــدول األطــرا  - 1 

  .م  أجل عاعيب هبع املىلاهدة عاعيبا فىلاال ،الوطاية
عبــــادل  علــــ  عيىــــة التىلــــاو  الــــدول، مبــــا يف  لــــ  عــــ  طريــــل الــــدول األطــــرا  ع ــــ ك   - 6 

املىلاهـــدة وعوبيقغـــا وفقــــا  املىللومـــا  ب ـــأ  املىـــائل  ا  االهتمـــام امل ـــرتك املتىللقــــة بتاعيـــب هـــبع 
  . وانياغا الوطايةوماألماية  غامصاحلضيه تعق ملا
امل ـرتك وعلــ   علـ  طلـب امل ـورة ب ـأ  املىـائل  ا  االهتمـام الـدول األطـرا  ع ـ ك   - 6 

  عبادل املىللوما ، حىب االمتضال، لدعم عاعيب هبع املىلاهدة.
املىـــاعدة يف مـــ  أجـــل التىلـــاو ، عمـــال بقوانياغـــا الوطايـــة، علـــ  الـــدول األطـــرا  ع ـــ ك   - 6 

، مبــا يف  لــ  عــ  طريــل عبــادل املىللومــا  ب ــأ  علــ  الصــىليد الــوطي املىلاهــدة أحكــام هــبع إنعــا  
ـــة،  األن ـــوة  التقليديـــة عىـــريب األ ـــلحة  أعمـــال ومـــ  أجـــل ماـــ  ألـــة امل ـــروعة وا غـــا  العاعل

 .والقضال عليغا (1) 6املاصوس عليغا يف املادة 
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وئـــا  متوافقـــا مـــ   علـــ   لـــ  اععقـــتعتقـــد م الـــدول األطـــرا  بىلضـــغا إىل بىلـــ ، حيثمـــا  - 1
يف التحقيقــا  واملالحقــا  واإلجــرالا  القضــائية فيمــا  ، أئــرب مــدر مــ  املىــاعدةموانياغــا الوطايــة

 .  هبع املىلاهدة التدابة الوطاية املا أة مبوجب بانتغائا  يتىللل
اختــا  التــدابة الوطايــة وأ  عتىلــاو  فيمــا بياغــا ملاــ  عمليــا  علــ  الــدول األطــرا  ع ــ ك   - 2 

 .( م  دخول  ال ممار ا  العىاد1) 6التقليدية املاصوس عليغا يف املادة األ لحة  نقل
مــا  عبــادل اخلــربا  واملىللومــا  ب ــأ  الــدرو  املىــتعادة يفعلــ  األطــرا   لــدول اع ــ ك   - 7

  يتىللل بأ  جانب م  جوانب هبع املىلاهدة. 
 

  16الما ة   
 الدول ة المسا دة

يف إطــار عاعيــب هــبع املىلاهــدة، أ  عولــب املىــاعدة، مبــا يف  لــ   ــوز لكــل دولــة طــر ،  - 1 
التقايــة أو املاديــة أو املاليــة.  املىــاعدة القانونيــة أو الت ــريىلية، وباــال القــدرا  امل  ىــية، واملىــاعدة 

و ــوز أ  ع ــمل  ــاال  هــبع املىــاعدة إدارة امل يتونــا  وبــرامم نـــيتة الىــالا والتىــريح وإعــادة 
وعقـوم ئـل دولـة طـر  مـادرة  ىلا  الامو جيـة واملمار ـا  العىلالـة القابلـة للتوبيـل.اإلدمـاج والت ـري
  املىاعدة بتقد غا، مىت طتلب ماغا  ل . عل  عقدمي هبع 

طريـل جغـا  نـىت   وز لكل دولة طر  أ  عولـب املىـاعدة أو عقـدمغا أو عتلقاهـا عـ   - 6 
اإلمليميـــة أو الوطايـــة، أو املا مـــا   أو دو   ماغـــا األمـــم املتحـــدة واملا مـــا  الدوليـــة أو اإلمليميـــة

 ألة احلكومية، أو عل  الصىليد الثاائ . 
للتربعـــا  رصـــا ملىـــاعدة الـــدول األطـــرا   عا ـــل الـــدول األطـــرا  صـــادوما ا ـــت مانيا  - 6

إىل مىاعدة دولية عل  عاعيـب املىلاهـدة. وعت ـ    ئـل دولـة طـر  علـ  اإل ـغام  الوالبة الت حتتاج 
 ق.يف الصادو 

 
  17الما ة   
 مؤتمر الدول األطراف  

اجتماعــا ملــ متر الــدول األطــرا  يف موعــد  11امل متــة املا ــأة مبوجــب املــادة عىلقــد األمانــة  - 1
، مث عىلقــد االجتماعــا  الالحقــة يف األومــا  نعــا  هــبع املىلاهــدة ال يت ــاوز  ــاة واحــدة بىلــد بــدل 
 .الت يقررها م متر الدول األطرا 

 .بتوافل اآلرال متر الدول األطرا  ن امه الداخل  يف دورعه األوىليىلتمد م   - 6
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أن ــوته وعــا م متويــل أ  هي ــا  فرعيــة  يىلتمــد مــ متر الــدول األطــرا  مواعــد ماليــة عــا م  - 6
مـــد يا ـــ غا، ويىلتمــــد ئـــبل  أحكامـــا ماليــــة عـــا م عمـــل األمانــــة. ويىلتمـــد، يف ئـــل دورة عاديــــة، 

 حىت الدورة الىلادية التالية.مييتانية للعرتة املالية املمتدة 
  يقوم م متر الدول األطرا  مبا يل : - 6

ا ــتىلرا  عاعيـــب هــبع املىلاهـــدة، مبــا يف  لـــ  مــا يىـــت د  مــ  عوـــورا  يف  ـــال  )أ(  
 ؛األ لحة التقليدية

عامليتغـا  ب  واعتماد التوصيا  املتىللقـة بتاعيـب هـبع املىلاهـدة وععىليلغـا، وبتىليتيـيت  (ب)  
 بوجه خاس؛

  ؛62الا ر يف إدخال عىلديال  عل  هبع املىلاهدة وفقا للمادة  (ج)  
 الا ر يف املىائل الت عا أ ع  ععىةها؛ (د)  
 الا ر يف مغام األمانة ومييتانيتغا والبت فيغما؛ (هـ)  
  املىلاهدة؛ الا ر يف إن ال هي ا  فرعية مد عكو  ررورية لتحىني إعمال هبع و()  
  ج عتىل م  هبع املىلاهدة.أدال أ  مغمة أخر  (ز)  

عتىلقد اجتماعا  ا تثاائية مل متر الـدول األطـرا  يف أ  أومـا  أخـرج حىـبما يـراع مـ متر  - 1
هــبا  طــر ، ب ــرط أ  ي يــددولــة أ   عقدمــهالــدول األطــرا  رــروريا ، أو باــال علــ  طلــب ئتــا  

  ثلثا الدول األطرا  عل  األمل. الولب
 

  18الما ة   
 األمانة  

ــــــــدول األطــــــــرا  يف عاعيــــــــب هــــــــبع  - 1  ــــــــه أمانــــــــة ملىــــــــاعدة ال عا ــــــــل هــــــــبع املىلاهــــــــدة مبوجب
وإىل حــني انىلقــاد أول اجتماعــا  مـــ متر الــدول األطــرا ،  ــتتوىل أمانــة م متـــة   بعىلاليــة. املىلاهــدة 

 مى ولية الوظائا اإلدارية املاصوس عليغا يف هبع املىلاهدة. 
الالزمـة لضـما   اخلـربة كـو  لـدج هـ الل املـوظعني يعتيتوكد األمانة مبـا يكعـ  مـ  املـوظعني. و  - 6 

  .6العقرة  مدرة األمانة عل  االروالة بعىلالية باملى وليا  املبياة يف 
صــــغة  عكـــو  األمانـــة مىـــ ولة أمـــام الـــدول األطـــرا . وعضـــول  األمانـــة، رـــم  هيكـــل  - 6 

  احل م، باملى وليا  التالية:
 هبع املىلاهدة؛الب  عقض  به ا عل  الاحو علق  التقارير وإعاحتغا وعوزيىلغ )أ(  
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 األطرا ؛ عىلغ د مائمة جغا  االعصال الوطاية وإعاحتغا للدول  )ب(  
احلصـــول  عيىـــة التوفيـــل بـــني عـــرو  عقـــدمي املىـــاعدة لتاعيـــب املىلاهـــدة وطلبـــا   )ج(  

 عليغا، وعىليتييت التىلاو  الدول عل  الاحو املولوب؛
األطــــرا ، مبــــا يف  لــــ  ورــــ  الرتعيبــــا  وعقـــــدمي  عيىــــة أعمــــال مــــ متر الــــدول )د(  

 اخلدما  الالزمة لالجتماعا  الت عتىلقد مبوجب هبع املىلاهدة؛ 
  أدال مغام أخرج حىبما عقررع م مترا  الدول األطرا . )هـ(  

 
  19الما ة   
 تسو ة الخالفات  

أ  خـــال   يف الىـــىل  لتىـــوية علـــ  أ ـــا  الرتارـــ  عت ـــاور الـــدول األطـــرا  وعتىلـــاو  - 1 
التعـــــاو  أو الو ـــــاطة  عـــــرب  ـــــبل ماغـــــااملىلاهـــــدة أو عوبيقغـــــا  يا ـــــأ بياغـــــا ب ـــــأ  ععىـــــة هـــــبع 

  .ةالو ائل الىلمي ألةها م   التىوية القضائية أو التوفيل أو أو
أ  خــــال    ــــوز للــــدول األطــــرا  أ  عىــــىل ، بالرتارــــ ، إىل طلــــب التحكــــيم لتىــــوية  - 6

 بتعىة هبع املىلاهدة أو عوبيقغا. يا أ بياغا ب أ  املىائل املتىللقة
 

  21الما ة    
 التعد الت  

بىـتة  نعا هـا بـدل  بىلـدأل  دولة طر  أ  عقـرتا إدخـال عىلـديل علـ  هـبع املىلاهـدة  وز  - 1 
وبىلــد  لــ  ال  ــوز الا ــر يف التىلــديال  املقرتحــة إال بوا ــوة مــ متر الــدول األطــرا  ئــل   .أعــوام

 ثالثة أعوام.
ئتابــة  إىل األمانــة، الـت عىلمــم االمـرتاا عقــب  لــ    هــبع املىلاهـدة تىلـديللقــرتا يقـدم أ  م - 6 
الالحــل ملــ متر الــدول  يومــا مبــل االجتمــاة  112علــ   يــ  الــدول األطــرا  يف أجــل ال يقــل عــ   

 مــ متر. ويتا ــر يف التىلــديل يف 1الــب   ــوز الا ــر يف التىلــديال  يف إطــارع وفقــا للعقــرة  األطــرا 
إ ا مامــــت  1الــــب   ــــوز الا ــــر يف التىلــــديال  يف إطــــارع وفقــــا للعقــــرة  ا  الالحــــلاألطــــر  لــــدول ا

يومــــا بىلـــــد عىلمــــيم األمانـــــة لالمـــــرتاا،   162أأللبيــــة مـــــ  الــــدول األطـــــرا ، يف موعــــد ال يت ـــــاوز 
  االمرتاا. بعخوار األمانة بتأييدها ملتابىلة الا ر يف 

ـــــدول األطـــــرا  مصـــــارج جغـــــدها للتوصـــــل إىل عوافـــــ - 6  ـــــبل ال ل يف اآلرال خبصـــــوس ئـــــل عب
عىلـــديل. وإ ا بتــــبل ئـــل جغــــد ممكـــ  للتوصــــل إىل عوافـــل آرال ومل يــــتم التوص ـــل إىل اععــــاق، يتىلتمــــد 

اجتمــاة   الـدول األطــرا  احلارـرة واملصـو عة يفالتىلـديل، ئمـال  أخــة، بأأللبيـة ثالثـة أربــاة أصـوا  

رشادية لجهات  37 - معاهدة تجارة األأسلحة لوثيقة األإ
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 األطرا ؛ عىلغ د مائمة جغا  االعصال الوطاية وإعاحتغا للدول  )ب(  
احلصـــول  عيىـــة التوفيـــل بـــني عـــرو  عقـــدمي املىـــاعدة لتاعيـــب املىلاهـــدة وطلبـــا   )ج(  

 عليغا، وعىليتييت التىلاو  الدول عل  الاحو املولوب؛
األطــــرا ، مبــــا يف  لــــ  ورــــ  الرتعيبــــا  وعقـــــدمي  عيىــــة أعمــــال مــــ متر الــــدول )د(  

 اخلدما  الالزمة لالجتماعا  الت عتىلقد مبوجب هبع املىلاهدة؛ 
  أدال مغام أخرج حىبما عقررع م مترا  الدول األطرا . )هـ(  

 
  19الما ة   
 تسو ة الخالفات  

أ  خـــال   يف الىـــىل  لتىـــوية علـــ  أ ـــا  الرتارـــ  عت ـــاور الـــدول األطـــرا  وعتىلـــاو  - 1 
التعـــــاو  أو الو ـــــاطة  عـــــرب  ـــــبل ماغـــــااملىلاهـــــدة أو عوبيقغـــــا  يا ـــــأ بياغـــــا ب ـــــأ  ععىـــــة هـــــبع 

  .ةالو ائل الىلمي ألةها م   التىوية القضائية أو التوفيل أو أو
أ  خــــال    ــــوز للــــدول األطــــرا  أ  عىــــىل ، بالرتارــــ ، إىل طلــــب التحكــــيم لتىــــوية  - 6

 بتعىة هبع املىلاهدة أو عوبيقغا. يا أ بياغا ب أ  املىائل املتىللقة
 

  21الما ة    
 التعد الت  

بىـتة  نعا هـا بـدل  بىلـدأل  دولة طر  أ  عقـرتا إدخـال عىلـديل علـ  هـبع املىلاهـدة  وز  - 1 
وبىلــد  لــ  ال  ــوز الا ــر يف التىلــديال  املقرتحــة إال بوا ــوة مــ متر الــدول األطــرا  ئــل   .أعــوام

 ثالثة أعوام.
ئتابــة  إىل األمانــة، الـت عىلمــم االمـرتاا عقــب  لــ    هــبع املىلاهـدة تىلـديللقــرتا يقـدم أ  م - 6 
الالحــل ملــ متر الــدول  يومــا مبــل االجتمــاة  112علــ   يــ  الــدول األطــرا  يف أجــل ال يقــل عــ   

 مــ متر. ويتا ــر يف التىلــديل يف 1الــب   ــوز الا ــر يف التىلــديال  يف إطــارع وفقــا للعقــرة  األطــرا 
إ ا مامــــت  1الــــب   ــــوز الا ــــر يف التىلــــديال  يف إطــــارع وفقــــا للعقــــرة  ا  الالحــــلاألطــــر  لــــدول ا

يومــــا بىلـــــد عىلمــــيم األمانـــــة لالمـــــرتاا،   162أأللبيــــة مـــــ  الــــدول األطـــــرا ، يف موعــــد ال يت ـــــاوز 
  االمرتاا. بعخوار األمانة بتأييدها ملتابىلة الا ر يف 

ـــــدول األطـــــرا  مصـــــارج جغـــــدها للتوصـــــل إىل عوافـــــ - 6  ـــــبل ال ل يف اآلرال خبصـــــوس ئـــــل عب
عىلـــديل. وإ ا بتــــبل ئـــل جغــــد ممكـــ  للتوصــــل إىل عوافـــل آرال ومل يــــتم التوص ـــل إىل اععــــاق، يتىلتمــــد 

اجتمــاة   الـدول األطــرا  احلارـرة واملصـو عة يفالتىلـديل، ئمـال  أخــة، بأأللبيـة ثالثـة أربــاة أصـوا  

رشادية لجهات  38 - معاهدة تجارة األأسلحة لوثيقة األإ
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األطــرا  احلارــرة واملصــو عة  الــدولوألألــرا  هــبع املــادة، يكــو  املقصــود ب مــ متر الــدول األطــرا .
ويتـــوىل الوديـــ  إبـــال   يـــ   هـــو الـــدول األطـــرا  احلارـــرة الـــت عـــدل بصـــوةا باملوافقـــة أو الـــرف .

  يتىلتمد.  الدول األطرا  بأ  عىلديل
لكــل دولــة طــر  عكــو  مـــد  بالاىــبة  6يبــدأ نعــا  أ  عىلــديل مقــرتا يتىلتمــد وفقــا للعقـــرة  - 6 

القبـول لـدج الوديـ   بىلـد عىـىلني يومـا مـ  عـاريا إيـداة صـكوك ،  ل  التىلديل أودعت ص  مبول
التىلـــديل حيـــيت  مـــ  جانـــب أأللبيـــة الـــدول األطـــرا  يف ومـــت اعتمـــاد التىلـــديل. وبىلـــد  لـــ  يـــدخل 
إيـــداة صـــ   الاعـــا  بالاىـــبة أل  دولـــة مـــ  الـــدول األطـــرا  املتبقيـــة بىلـــد عىـــىلني يومـــا مـــ  عـــاريا 

  .لبل  التىلديل مبو ا
 

  21الما ة   
  لتوق   او التصد ق او الق ول او الموافقة او االنضماما  

 ميــ  الــدول  يتعــتح بــاب التوميــ  علــ  هــبع املىلاهــدة يف مقــر األمــم املتحــدة يف نيويــورك  - 1 
  وحىت بدل نعا ها. 6216 حيتيرا /يونيه 6اعتبارا م  

  موم ىلة.   هبع املىلاهدة خارىلة للتصديل أو القبول أو املوافقة م  جانب ئل دولة - 6 
يتعــتح بــاب االنضــمام إىل هــبع املىلاهــدة، عقــب بــدل نعا هــا، أمــام أ  دولــة ال عكــو  مــد  - 6 

  عليغا. ومىلت 
 عودة صكوك التصديل أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدج الودي . - 6 

 
  22الما ة   
 بدء النفاذ  

أو القبـــول  إيـــداة صـــ  التصـــديل يبـــدأ نعـــا  هـــبع املىلاهـــدة بىلـــد عىـــىلني يومـــا مـــ  عـــاريا  - 1 
  املوافقة اخلمىني لدج الودي . أو
أو موافقتغــا  يبــدأ نعــا  هــبع املىلاهــدة، بالاىــبة أل  دولــة عــودة صــ  عصــديقغا أو مبو ــا  - 6 

إيــــداة علــــ  الدولــــة صــــ   أو انضــــمامغا بىلــــد عــــاريا بــــدل نعا هــــا، بىلــــد عىــــىلني يومــــا مــــ  عــــاريا 
  و انضمامغا. عصديقغا أو مبو ا أو موافقتغا أ
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  23الما ة   
 التط  ق المؤقت  

أو املوافقــة أو  أو القبــول التوميــ  أو إيــداة صــ  التصــديل  ــوز أل  دولــة أ  عىللــ ، عاــد 
الاعــا  بالاىــبة لتلــ   ريثمــا عــدخل املىلاهــدة حيــيت  7واملــادة  2أهنــا  ــتوبل م متــا املــادة  االنضــمام، 

  الدولة.
 

  24الما ة   
 ابالمدة واالنسح  

  هبع املىلاهدة ألة حمددة املدة. - 1 
االنىـــحاب مـــ  هـــبع  لكـــل دولـــة طـــر ، يف إطـــار ممار ـــتغا لىـــيادةا الوطايـــة، احلـــل يف  - 6 

األخـرج.  ي ـىلر  يـ  الـدول األطـرا  املىلاهدة. وعليغا أ  ختور بـبل  االنىـحاب الوديـ  الـب  
ار ـــــــىـــحاب. ويصـــبح اإلخوأل ـــباب هـــبا االن و ـــوز أ  يتضـــم  اإلخوـــار باالنىـــحاب نـــرحا 

مل مــــدد  عىــــىلني يومــــا مــــ  ا ــــتالم الوديــــ  ل خوــــار باالنىــــحاب، مــــا باالنىــــحاب نافــــبا بىلــــد 
  اإلخوار باالنىحاب موعدا الحقا.

املىلاهـــدة  ال عتىلعـــ  أ  دولـــة، بىـــبب انىـــحاهبا، مـــ  االلتيتامـــا  الـــت ن ـــأ  عـــ  هـــبع  - 6 
  عليغا. عكو  مىتحقة التيتاما  مالية مد  حياما ئانت الدولة طرفا فيغا، مبا يف  ل  أ 

 
  25الما ة   
 التحفظات  

املوافقـة  عوميـ  املىلاهـدة أو إيـداة صـ  عصـديقغا أو مبو ـا أو  وز لكل دولة طر ، عاـد - 1 
ملورــوة هــبع   خمالعــة عليغــا أو االنضــمام إليغــا، أ  عبــد  حتع ــا ، مــا مل عكــ  هــبع التحع ــا 

  املىلاهدة وألررغا.
 وز لكل دولة طر   حب حتع غا يف أ  ومـت عـ  طريـل عوجيـه إخوـار هبـبا الصـدد  - 6 

  إىل الودي .
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  26الما ة   
 العالقة م  االتفاقات الدول ة األخرى  

ال رـل عوبيـل هــبع املىلاهـدة بااللتيتامـا  الــت عتحملغـا الـدول األطــرا  مبوجـب اععامــا   - 1
مــ  هــبع متوافقــة علــ  االلتيتامــا   لــ  حيــ  عكــو  و عــدخل طرفــا فيغــا،  دوليــة مائمــة أو مقبلــة

 .املىلاهدة
االحت ــــاج هبــــبع املىلاهــــدة ئمىــــو  إلبوــــال اععامــــا  التىلــــاو  يف  ــــال الــــدفاة يــــتم ال  و - 6

 .املىلاهدة املربمة بني الدول األطرا  يف هبع 
 

  27الما ة   
 الو     

  يكو  األمني الىلام لتمم املتحدة ودي  هبع املىلاهدة. 
 

  28الما ة   
 النصوص ذات الحج ة  

ـــــاا األصـــــل   ـــــبع املىلاهـــــدة، الـــــب  عتىـــــاوج يف احل يـــــة نصوصـــــه اإل ـــــبانية   يـــــودة ال
  املتحدة. واإلنكلييتية والرو ية والصياية والىلربية والعرنىية، لدج األمني الىلام لتمم  
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