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 مقدمة: 

أصبحت ظاهرة انتشار حمل األسلحة التقليدية واإلتجار غير املشروع بها لها صدى وأثر على 

املستوى الدولي يفوق األثر الذى تعانى منه الدول على املستوى الداخلي, فقد أدى انتشارها 

غير املنظم إلى إنهاك مقومات الدول وأضحت العامل الرئيس ي في حرمان بعض الشعوب من 

 حجز مكانته في ركب الشعوب املتقدمة.

سياسية واقتصادية  وتعددت األسباب الرئيسية في انتشار تلك الظاهرة ما بين أسباب

واجتماعية, حتى أصبح االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية ظاهرة تهدد أسس املجتمع 

الدولي, فلم يغفل انتباه العالم عن تلك الظاهرة قديما, بل امتدت جهود املجتمع الدولي 

ة من نجاح بجذورها إلى مئات السنين, وحالت ظروف املجتمع الدولي في تلك الفترات التاريخي

 الجهود في مواجهة تلك الظاهرة.

بيد أن محاوالت الكائنات الدولية وغير الدولية لم تهدأ في البحث عن طرق وكيفية املواجهة 

لتلك الظاهرة بعد الندرة الواضحة لالتفاقيات الدولية أو القواعد العرفية الدولية في 

ة, فضال على ويالت ما تسببه تلك مواجهة ظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدي

 الظاهرة باملجتمع الدولي.

وكان يلزم ملواجهة تلك الظاهرة وضع ميزان القوى الدولية في مكانه الصحيح للتصدي  

لكافة وسائل إجهاض االتفاق على معاهدة دولية قادرة على مواجهة تلك الظاهرة, فلقد 

عائق حقيقي في نجاح التصدي لتلك الظاهرة إال كانت إشكالية نسبية أثر املعاهدات الدولية 

أن الجهود الدولية سواء تمثلت في الكيانات الدولية كاألمم املتحدة وغيرها من املنظمات 

الدولية أو الكائنات غير الدولية ذات الشأن استطاعت أن تضع املجتمع الدولي على بداية 

 .طريق مواجهة انتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية

وبدأت تلك الجهود في إعادة هيكلة املواجهة الدولية لألسلحة التقليدية من أن يتخلى 

املجتمع الدولي عن مبدأ األمن العسكري كأساس في االتفاقيات الدولية ذات الشأن 

باألسلحة عامة وأن تعتنق الدول والكائنات الدولية مبدأ األمن اإلنساني كأساس جديد 

, وأن يعلو الضمير الدولي على واألمن الدوليعنية بحقوق اإلنسان لالتفاقيات الدولية امل

 مقتضيات النظام.
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بل أن هناك اتجاهات دولية حالية تعمل على إيجاد تحالف دولي قادر على إقناع املجتمع 

الدولي واملؤسسات القضائية الدولية بقدرة العرف الدولي على إلزام الدول التي لم توقع أو 

على االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان واألمن الدولي, باعتبار أن ترفض التوقيع 

االتفاقيات املعنية بذلك الشأن ما هي إال معاهدات دولية كاشفة عن أعراف دولية مستقرة 

 وثابتة في وجدان املجتمع الدولي.

قضاء الجنائي وقد الحت في األفق بوادر نجاح تلك الجهود بعد قبول املجتمع الدولي فكرة ال

الدولي وإنشاء املحكمة الجنائية الدولية وخروج الجرائم التي تهدد اإلنسانية من قواعد 

االختصاص الداخلي إلى القضاء الجنائي الدولي وإن كانت تلك الخطوة ما زالت تثير 

 إشكاليات تهدد مضمونها.

سلحة إلى إقرار العديد وأسفرت جهود الدول والناشطين في مواجهة ظاهرة انتشار اإلتجار باأل 

من االتفاقيات الدولية سواء على الصعيد العالمي أو اإلقليمي, وتكللت جهودهم بالتوقيع 

وامللحق بها بروتوكول ملكافحة الجريمة املنظمة على اتفاقية اتفاقية األمم املتحدة للجريمة 

  ع بها.مكافحة صنع االسلحة النارية واجزائها وذخيرتها واالتجار غير املشرو 

بيد أن االتفاقيات الدولية التى تواجه الجرائم املنظمة ليست قادرة على مواجهة الظواهر 

االجرامية الدولية بالقدر الكافى, خاصة في حال تباين رؤى الدول تجاه الظاهرة, وهو حال 

اإلتجار غير املشروع باالسلحة, فمن الدول ما تفرض سياج حماية على نشاط اإلتجار غير 

شروع دوليا باالسلحة التقليدية, مما يلزم ضرورة خروج تلك الظاهرة االجرامية من سياج امل

ولقد , في شأن املسئولية الجنائية عنها القوانيين الداخلية للدول والخضوع للقواعد الدولية

حاولت الدول املضرورة من تلك الظاهرة صياغة اتفاقية دولية تمهد لذلك, ورغم الكم 

لعراقيل إلجهاض تلك الخطوة الهامة نحو التدويل, إال أن االمم املتحدة الهائل من ا

م الدول استطاعت أن تخطف االتفاقية الدولية للرقابة على االسلحة التقليدية من ف

ما كانت ترغب وتأمل بمضمونها الحالي سلحة, وإن لم تكن االتفاقية املعارضة للرقابة على األ 

ة إال أنها الخطوة الحقيقة نحو تدويل االتجار غير املشروع إليه الدول والكائنات الدولي

 باالسلحة التقليدية.

 -وستتناول ورقة العمل النقاط التالية:

 االتفاقيات والجهود الدولية للرقابة على األسلحة التقليدية
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 االطار القانوني لتدويل جرائم االنتشار غير املشروع لالسلحة التقليدية

 االنتشار غير املشروع لالسلحة التقليديةمفترضات تدويل جرائم 

 البنيان القانوني جرائم االنتشار غير املشروع لالسلحة التقليدية

 تاريخ الحد من انتشار االسلحة التقليدية 

لم تلقى االسلحة التقليدية ذلك الكم الهائل من االهتمام الدولى كما هو حال اسلحة الدمار 

حين أن خطر االسلحة التقليدية يفوق عشرات املرات الخطر الناتج عن اسلحة  الشامل, فى

 الدمار الشامل.

 9191-9911فى مواجهة االسلحة التقليدية بإتفاقية الهاي لعام  فقد بدأت املحاوالت العاملية

الدولة املتحاربة من االسلحة التقليدية, ثم  والتى تضمنت قواعد تحكم سلوك إستخدام

, لتقييد حجم تسليح الجيش االملاني وتحديد 9191التوقيع على معاهدة فرساى لعام 

 .إمتالكه أسلحة معينة

اتخذ املؤتمر الدبلوماس ي املعني بتطوير القانون الدولي االنساني فى حال  9111وفى عام 

كول الثانى التفاقية جنيف بشأن متابعة حظر أو تقييد النزاعات املسلحة قرار يلحق بالبروتو 

 ., إال أن اتفاقية جنيف يقف أثرها على حال الصراعات املسلحةاستخدام أسلحة تقليدية

وتعددت االتفاقيات الدولية والبروتوكالت امللحق بها فى شأن حماية االسرى أو املدنيين فى 

فاقيات لم تواجه ظاهرة االتجار غير املشروع هذه االت حال النزاعات املسلحة, إال أن كافة

باالسلحة التقليدية املقصود فى تلك الدراسة, كل ما أشارت إليه فى شأن االسلحة التقليدية 

هى كيفية استخدامه حال النزاعات املسلحة, مما يخرج كافة االتفاقيات والقواعد الدولية 

 الخاصة بالنزاعات املسلحة من موضوع الدراسة.

ظهرت عدة اتفاقيات وقواعد دولية تهتم بظاهرة انتشار االسلحة التقليدية دون النظر  ولقد

إلى زمن النزاع املسلح أو وقت السلم والدعوة إلى الحد منها بل أشارت بعضها الى حظر ووقف 

منها ما يعد استيراد االسلحة التقليدية والرقابة الصريحة على االتجار غير املشروع بها, 

 عاليمة أو منها ما اقتصر على النطاق االقليمي. اتفاقيات

, فى هذا الشأن, اتفاقية االسلحة الالنسانية) اتفاقية حظر او تقيد ومن االتفاقيات العاملية

الضرر او عشوائية االثر(, واتفاقية  استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرظة

اوتاوا ) اتفاقية حظر استعمال وتكديس وانتاج ونقل االلغام املضادة لالفراد وتدمير تلك 
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االلغام( واتفاقية) ترتيب واسنار يشان مراقبة تصدير االسلحة التقليدية والسلع 

ل من التعرف على والتكنولوجيا املزدوجة االستخدام( ومشروع الصك الدولى لتمكين الدو 

االسلحة الغيرة وتعقبها, بروتوكول مكافحة صنع االسلحة النارية واجزائها والذخيرة واإلتجار 

الجريمة املنظمة عبر فيها بصورة غير مشروعة املكمل التفاقية االمم املتحدة ملكافحة 

 الوطنية.

فيها  ار غير املشروعإال أن أهم معاهدة دولية إهتمت صراحة بظاهرة انتشار االسلحة واالتج

هى اتفاقية االمم املتحدة فى شأن الرقابة على االتجار باالسلحة التقليدية التى وافقت عليها 

, وهى االتفاقية 3992الجمعية العامة لالمم املتحدة بأغلبية ساحقة فى الثانى من ابريل عام 

 السلحة التقليدية.التى تعد بداية االنطالق نحو تدويل ظاهرة االتجار غير املشروع با

املعاهدات العاملية بل كان لالتفاقيات االقليمية نصيب  ولم تقتصر القواعد القانونية على

من محاوالت مواجهة ظاهرة انتشار االسلحة واالتجار غير املشروع بها, ومن تلك املعاهدات 

قوات املسلحة فى اتفاقية انتاركتيكا بشأن وقف تخزين االسلحة بقارة انتاركتيكا, واتفاقية ال

اوربا فى شأن تحديد تسليح القوات املسلحة بالدول االوربية , واتفاقية الوقف االختياري 

لتجارة وصنع االسلحة الصغيرة فى غرب افريقيا, واتفاقية البلدان االمريكية ملكافحة صنع 

ة والحد من االسلحة النارية واالتجار غير املشروع بها, وبروتوكول نيروبي ملراقبة والوقاي

االسلحة الصغيرة والخفيفة فى منطقة البحيرات الكبرى والقرن االفريقي, واتفاقية افريقيا 

الوسطى ملكافحة االسلحة الخفيفة وذخائرها وقطع ومكوناتها التى يمكن استخدامها 

 الصالحها أو صنعها, واتفاقية الجماعة االنمائية فى منطقة الجنوب االفريقي ملراقبة االتجار 

 باالسلحة التقليدية وذخائها واثرها على التنمية.

بيد أن جهود الكائنات الدولية كان لها أثر عظيم فى ما وصلت إليه محاوالت مواجهة ظاهرة 

انتشار االسلحة التقليدية واإلتجار غير املشروع بها, فقد عقدت مؤتمرات دولية عديدة  فى 

تسليح الوطني والشفافيه فى نقل األسلحة ظل منظمة عصبة األمم املتحدة بشأن تخفيف ال

التقليدية بشأن تنظيم نقل االسلحة والذخائر وتصنيفها وذلك باشتراط الحصول على 

تراخيص وطنية لتصدير االسلحة ونشر احصاءات عامة من الواردات والصادرت من 

االتحاد االسلحة, فضال على محاولة الدول االعضاء فى العصبة ومنها الواليات املتحدة و 



 6 

وانتهت بالفشل بسبب انسحاب املانيا من  9123السوفيتي ابرام اتفاقية دولية عام عام 

 العصبة واملؤتمر املعني باالتفاقية.

يمكن  وعقب الحرب العاملية الثانية حاولت البلدان الغربية تقيد نقل التكنولوجيات التى

تطوير اسلحة متطورة, وبدأت لجنة التنسيق لضوابط  ملنافسيها الشيوعيين استخدامها فى

بلدة غربية  91كرابطة  تتألف من  9199التصدير املتعددة االطراف التى تأسست سنة 

بهدف تنسيق الضوابط الوطنيه املفروضه على تصدير املواد واملعادن  املتطورة الى البلدان 

 الشيوعية واملستخدمة فى تصنيع االسلحة التقليدية.

بعد انتهاء الحرب الباردة تقرر حل اللجنة وانشاء منظمة جديدة تدعي منظمة) ترتيب و 

واسنار بشأن مراقبة تصدير االسلحة التقليدية والبضائع والتكنولوجيات املزدوجة 

االستخدام( وهى منظمة تشمل اعضاء لجنة التنسيق السابقة مع الدول اعضاء حلف 

بين سياسات االعضاء بخصوص العقود املفروضة على  وارسو وتعتمد املنظمة على التنسيق

 نقل التكنولوجيا العسكرية وما يتصل بها.

, بشأن التخفيضات املتبادلة 91121من محادثات عام  ومن املحاوالت االقليمية ما جرى 

 9191واملتوازنة للقوات بين منظمة حلف شمال االطلس ي وبلدان حلف وارسو, وفى مارس 

ف الى اقامة توازن عسكرى على مستوي ادني من التسليح فى اطار مؤتمر بدأت مفاوضات تهد

اسفرت املفاوضات عن توقيع معاهدة القوات  9119االمن والتعاون فى اوربا, وفى نوفمبر 

 املسلحة التقليدية فى اوربا وتوقيع الوثيقة املكملة لها.  

ى مجموعة من املعاهدات  وبعد حل حلف وارسو وتفكك االتحاد السوفيتي جري التفاوض عل

فى هذا الشأن مثل, وثيقة طشقند, وثيقة اوسلو, وثيقة الجناح, وثيقة العناصر االساسية 

 ومعاهدة القوات املسلحة التقليدية املعدلة

غير امللزم الصادر عن سبعة بلدان من  9111وفى امريكا الجنوبية صدر اعالن اياكوتشو عام 

  عام امريكا الجنوبية, وباملثل قدم
ً
 يتعلق باتفاق  9199ت مجموعة بلدان الكونتادورا

ً
اقتراحا

 من اجل وقف التسليح فى امريكا الوسطي وفشل املقترح لنقص دعم هذه الدول.

                                                 
 . 99ص  ,مرجع سابقسلحة , عاملية" قاموس مصطلحات وتحديد األ نحو االتفاق على مفاهيم , أنظر 1
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 عام  1وفى الشرق األوسط, بدأت املحاوالت
ً
على نقل 9119بفرض االمم املتحدة حظرا

أثر توقيع  9111النزاع, ورفع الحظر عام  سلحة السرائيل والدول العربية املشتركة فىاأل 

 .ردن ولبنان وسوريا ومصرالهدنة بين اسرائيل واأل 

شكلت الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنسا لجنة تنسيق نقل االسلحة الى  (9199)وفى عام 

سلحة بظهور االتحاد السوفيتي كمصدر بديل لأل (,9199) الشرق االوسط وانهارت اللجنة عام

 .وسطة للشرق األ التقليدي

يران وهوحال سلحة املباعة إل مريكية تقليل حجم األ وفى الثمانينات بدأت الواليات ملتحدة األ 

سلحة التقليدية للعراق, إال أن كال الدولتين وجدت البديل تحاد السوفيتي بتقليل حجم األ اإل

 إلستيراد االسلحة التقليدية.

ولية وظيفتها فرض ضوابط تصديرية على نقل د مم املتحدة لجنةشكلت األ  (9119)وفى عام 

االسلحة التقليدية الى الشرق االوسط, وتشكل اللجنة من الخمس الدائمين فى مجلس االمن, 

بسبب الخالفات السياسية بين  (9113)وسرعان ما انهار الفريق االستشاري للجنة عام 

 الدول الكبرى ذاتها.

بدأت حملة قادتها املنظمات الحكومية وغير الحكومية واملهتمين بالرقابة  5112ومنذ عام 

على االسلحة التقليدية تدعو منظمة االمم املتحدة الى وضع اتفاقية قوية وشاملة للرقابة 

دى إلى أعلى تجارة االسلحة التقليدية واستطاعت الحملة ان تحصل على دعم دولي كبير 

حيث املبدأ فى املؤتمر العالمي لالمم املتحدة بشأن األسلحة تصويت تاريخي باملوافقة من 

, وتوجت الجهود بإقرار اتفاقية الرقابة على االتجار غير املشروع 3992الصغيرة املنعقد عام 

 باالسلحة التقليدية.

ليها يتبين إما أنها تتصدي لظاهرة السالح إواالقليمية املشار  ومن تقص ى االتفاقيات العاملية

ستخدامه فى الصراعات املسلحة تحت راية القانون الدولي االنساني, أو أنها تهتم حال ا

بتنظيم تجارة السالح وحجم التسليح دون تجريم حقيقى لإلتجار غير املشروع لالسلحة 

التقليدية, مما يلزم بيان مدى قدرة تلك املواثيق الدولية من أن تشكل أساس قانوني تبنى 

                                                 
 . 91ص , املرجع السابق 1
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لحة التقليدية, والبحث فيها عما قد يشكل قاعدة شرعية الجرائم عليه تدويل جرائم االس

 والعقوبات بمعناه فى القانون الجنائي الدولى. 

 

 

 

 

 

 االتفاقيات العاملية املعنية باألسلحة التقليدية.

 أ
ا
 نسانية. إسلحة الال: اتفاقية األ وال

تقليدية معينة يمكن أو اتفاقية حظر أو تقيد استعمال أسلحة  اتفاقية االسلحة الالنسانية

ن م واألهداف املدنية  والتي تقض ى بحماية املدنيين ثرعشوائية األ أو ة الضرر طاعتبارها مفر 

واأللغام، والشراك الخداعية، والقنابل العنقودية، أثناء  باستخدام املواد الحارقة، الهجمات

 .الصراعات املسلحة

والبين أن هذه االتفاقية ليست قيد على االسلحة التقليدية بذاتها, إنما هى قيد على 

إستعمالها أثناء الصراعات املسلحة, فهى لم تمنع تداولها بشكل غير مشروع أو لم تواجه 

ظاهرة انتاجها او تصنيعها او تخزينها بطريق غير مشروع , فضال على أنها ربطت تطبيقها 

سواء كان داخليا او خارجيا, مما يجعلها إحدى مصادر القواعد  بنشوب صراع مسلح

القانونية التى يرجع إليها فى تحديد الجرائم الدولية املختصة بها املحكمة الجنائية فى حال ان 

السلوك لم يوصف بأي شكل من أشكال الجرائم الواردة فى ميثاق روما, دون أن تكون قادرة 

ريم صور السلوك الخاص باالسلحة التقليدية في غير أوقات على أن تشكل اساس قانوني لتج

الصراع املسلح, والتي تسعى اليه الدول من خالل اتفاقية االمم املتحدة للرقابة على االتجار 

غير املشروع لالسلحة التقليدية, بيد أن االتفاقية بعد إقرارها لم تكن بالشكل املأمول من 

التقليدية على قدر ما تضمنته من قواعد مواجهة تلك تأسيس فكرة تدويل جرائم االسلحة 

 الرجيمة فى شكل مواجهة الجرائم املنظمة .

: اتفاقية اوتاوا.
ا
 ثانيا
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وهي اتفاقية تحظر استعمال وتكديس وانتاج ونقل االلغام املضادة لالفراد وتدمير تلك 

 بإزالة االلغام االرضية وتطهير املناطق منها
ً
, وإلزام الدول االعضاء بها االلغام, وتهتم تحديدا

ر جميع مخزونات األلغام األرضية املضادة لألفراد خالل فترة أربع سنوات, وإفادة  ِّ
على تدمي 

االمين العام لالمم املتحدة باعالن سنوي خالل عشر سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ 

م الدولة العضو املساعدة، ما يفيد بإزالة أو الشروع في ازالة هذه االلغام, فضال على أن ت ِّ
قد 

في حدود إمكاناته، ألنشطة إزالة األلغام والتوعية باأللغام وتدمير املخزونات ومساعدة 

 الضحايا في جميع أنحاء العالم. 

والبين من هذه االتفاقية أنها حصرت إهتمامها بحظر استعمال أو تكديس أو انتاج االلغام 

االلغام االرضية املزروعة من االطراف املتحاربة, فضال على  املضادة لألفراد والعمل على ازالة

أنها لم تفصل فى طبيعة قواعد قانونية من أنها كاشفة عن أعراف تتعلق بسلوك مجرم أم 

أنها مجرد قواعد قانونية تلزم طرفها بتطبيق مضمون أحكامها دون أي مواجهة جزائية فى 

فى أي وقت, وهو ما قد يتنافي مع  نسحاب منهاحال االخالل بها, دليل ذلك أنها سمحت باال

 تأصيل مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لتدويل جرائم االسلحة التقليدية كما سيأتي بيانه.

  سلحة الصغيرة وتعقبهاى لتمكين الدول من التعرف على األ ثالثا: مشروع الصك الدول

قررت الجمعية العامة لألمم املتحدة تشكيل فريق عامل مفتوح العضوية للتفاوض بشأن 

صك دولي يمكن الدول من التعرف على االسلحة الصغيرة والخفيفة غير املشروعة وتعقبها فى 

 الوقت املناسب وبطريقة يعول عليها.

الصغيرة واألسلحة  واعتمدت الجمعية العامة الصك الدولي إدراكا منها بأن تعقب األسلحة

الخفيفة غير املشروعة هو عامل أساس ي لضمان فاعلية ما يبذل من جهود وطنية وإقليمية 

 وعاملية ملنع االتجار غير املشروع بهذه األسلحة ومكافحتها والقضاء عليها. 

إال أن الصك فقد أهم عنصر من عناصر االعتماد عليه فى تدويل الجرائم من كونه ذات 

ي وليس قانوني للدول االطراف, فضال علي أن الصك قد سلك طريق مكافحة الزام سياس 

الجريمة املنظمة فعلى سبيل املثال أحال مفهوم السلوك غير املشروع باالسلحة الصغيرة إلى 

 مفهوم السلوك غير املشروع فى القانون الداخلى للدولة التى يوجد بها االسلحة التقليدية إذا

 األمم مليثاق األمن وفقا مجلس يقررها التي األسلحة توريد حظر لقرارات انتهاكا نقلها تم

 أو ترخيص دون  تجميعها أو تصنيعها تم الصك, أو إذا ألحكام وفقا موسومة تكن املتحدة, أو لم
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قلت إذا التجميع, أو  أو التصنيع فيها يتم التي في الدولة املختصة السلطة من إذن
ُ
 دون  ن

املختصة, دون بيان رد فعل  املجتمع الدولى تجاة ذلك  الوطنية السلطة من إذن أو ترخيص

 السلوك غير املشروع.

تجار فيها بصورة والذخيرة واإل وأجزائهاسلحة النارية صنع األ : بروتوكول مكافحة رابعا

 .شروعة املكمل التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنيةم غير 

ألحق باتفاقية االمم املتحدة بروتوكول خاص ملكافحة صنع االسلحة النارية وأجزائها 

 التي للتحديات تنظيمي إطار بروتوكول الوالذخيرة واالتجار فيها بصورة غير مشروعة, ويتيح 

 صنع تجرم أن الدول  من املشروعة,  ويقتض ي غير والذخيرة النارية  األسلحة انتشار يطرحها

 عالمات طمس أو أو تزوير مشروعة، غير بها بصورة واالتجار ارية والذخيرةالن األسلحة

والعمل  النارية األسلحة تجارة ملراقبة تدابير بتنفيذ الدول  تقوم أن النارية, ويستلزم األسلحة

 السماسرة. ألنشطة لوائح وضع على إمكانية

 بل املنظمة فحسب، الجريمة مكافحة مجال في معيارعالمي النارية األسلحة بروتوكول  يعد ولم

برنامج العمل املتعلق بمنع االتجار غير املشروع  تنفيذ ويعزز  يكمل أساس قانوني دولي أضحى

باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه وكذلك 

 الصغيرة. األسلحة الدولي الخاص بتعقب الصك

 التقليدية امللزم قانوني العالمي الوحيد املعني باألسلحة الصك ةالناري األسلحة ويعد بروتوكول 

ومنع  وتدفقاتها املشروعة األسلحة وتنظيم ملراقبة عالميقانوني  إطار ل من خالل تحديد للدو 

 قضائيا  ومالحقتها الصلة ذات الجرائم في التحقيق وتيسير القانونية غير السوق  إلى تسريبها

ولكن برغم أهمية ذلك البروتوكول باعتباره املحاولة الدولية االولى ملواجهة ظاهرة انتشار 

االسلحة التقليدية إال أنه ما زال يقرر حق الرقابة القضائية الداخلية للدول االطراف من 

خالل التعاون الدولى كاالنابة القضائية وتسليم املتهمين, مما يفقد املواجهة قوامها على 

بار أن سياسات الدول هى املتحكم في ظاهرة انتشار االسلحة بحسب رؤيتها الشاملة اعت

 وأهدافها الخاصة من تلك الظاهرة.

  كما لم يمهد البروتوكول لتدويل جرائم االسلحة التقليدية واكتفي بوصفها جريمة منظمة

للمعاهدات الدولية الخاصة بالتسليح على اساس  نه أعتنق فكرة االثر النسبىأفضال على 
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مبدأ االمن العسكري دون مبدأ االمن االنساني مما يزيد صعوبة وصف أحكامه بأنها كاشفة 

 عن أعراف دولية تكافح ظاهرة انتشار االسلحة التقليدية.

, وكول اإللزامية الواردة بالبروت لألحكام حقيقة إمتثال الدول  في كبيرة ثغرات بل أن هناك

االسلحة حال  وسم أن التشريعات الداخلية لبعض الدول لم تجرم سلوك عدم خاصة,

 التالعبأو سلوك  بعالمة معينة, املوسومة غير باألسلحة االتجار صنعها أو استيرادها, وسلوك

االتفاقية  بين الدول بموجب الالحق التعاون  , مما يعيقووسمات االسلحة التقليدية بعالمات

 النارية. األسلحة ولبروتوكول  املنظمة الجريمة

 بعض أحكام أن إلى قد أشارت األوروبي االتحاد في األعضاء الدول  من عدد فضال على أن

االمم   األوروبي, وطلبت من لالتحاد القضائية الوالية دائرة في تقع النارية األسلحة بروتوكول 

 ودوله األوروبي االتحاد بين املشتركة القضائية مسألة توجيه الوالية إلى بجدية النظراملتحدة 

 .أحكام البروتوكول  تنفيذ في األعضاء

: برنامج
ا
 واألسلحة الصغيرة باألسلحة املشروع غير االتجار ملنع املتحدة األمم عمل خامسا

  الخفيفة

وقد مهد البرنامج , سلحةمم املتحدة الصك الدولي لتعقب األ أقرت الجمعية العامة لأل 

املشروعة,  غير الصغيرة باألسلحة السمسرة بمسألة األعضاء الدول  اهتمام زيادةإلى  السبيل

 على أنه تضمن
ً
اعتراف الدول عن مسئولياتها عن ظاهرة انتشار االسلحة الخفيفة  فضال

وصف يالظاهرة مما تلك والصغيرة, واحتياج املجتمع الدولي إلى أساس قانوني ملواجهة 

ف الدولي القادر علي تأسيس رغبة الدول في اقرار املسئولية )االعتراف( بالعر  سلوك الدول 

 التشريعات تحسينالدولية عن سلوك مرفوض دولي, فضال عن دعوة البرنامج الدول إلى 

 الدوليين. والتعاون  تعزيز املساعدةوضرورة  الوطنية والضوابط

وني يعبر عن وما يؤكد على حقيقة وجود قاعدة عرفية دولية قادرة على تشكيل أساس قان

رغبة الدول في اقرار صك دولي دون تمسك أي من الكائنات الدولية بمبدأ االثر النسبي 

 تجاهه, كافة أشكال وصور املمارسات الدولية التي تؤكد رغبة الدول في ذلك ومنها:

 اإلنمائية االستراتيجيات ضمن الصغيرة باألسلحة خاصة خطط عمل الدول  بعض أدرجت -

 غير تزال ال الوطني الصعيد على تنفيذها املتعين الصك من مقتضيات العديد أن الوطنية, إال

  مستوفاة.
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 رغم العمل, برنامج بموجب الوطنية الصادرة من بعض الدول  التقارير معدل تقديم تزايد -

 بعض املناطق. في إنخفاضه

تأكيد الدول في املؤتمر الثاني الستعراض التقدم املحرز في تنفيذ برنامج العمل علي تأييد  -

 أحكام البرنامج والصك الدولي وااللتزام بتنفيذ أحكامه.

تراجع مبدأ االمن العسكري أمام مبدأ االمن االنساني وعلو أثره عند التصدي ألي ظاهرة  -

 له مرخص آخر جهاز ة أي أو الشرطة أو املسلحة اتالقو  قيام غير انسانية من خالل كفالة

 بوضع للدول، والقانونية الدستورية بالنظم رهنا خفيفة، أسلحة أو صغيرة بحيازة أسلحة

لة مناسبة معايير وإجراءات  وكفالة  األسلحة هذه من مخزوناتها وأمن بإدارة تتعلق ومفص 

 االحتياجات، عن زائدة أنها املختصة الوطنية السلطات تعلن التي للمخزونات التحديد الواضح

عن  ذلك يكون  أن ويفضل مسؤولة، بطريقة املخزونات تلك من للتخلص برامج ووضع وتنفيذ

 .منها التخلص حين إلى كافيا تأمينا تلك املخزونات وتأمين تدميرها، طريق

 .5102سلحة التقليدية عام مم املتحدة لتجارة األ معاهدة األ 

 مضنية في التوصل الى اقرار تلك 
ً
بذلت االمم املتحدة ومنظمات املجتمع املدني الدولي جهودا

املعاهدة , بعدما نصبت الدول العظمى في تجارة االسلحة التقليدية العراقيل ملنع اقرار 

من توجيه أغلبية املجتمع  3992املعاهدة, ونجحت الجمعية العامة لالمم املتحدة في مارس 

من املوافقة على اقرار معاهدة االمم املتحدة لتجارة االسلحة التقليدية , لكي يمتلك  الدولي

املجتمع الدولي بعد هذا التاريخ أول صك دولي حقيقي متكامل في مواجهة ظاهرة االنتشار غير 

 املشروع لالسلحة التقليدية.

تضمنت املبادئ العامة  ( مادة , سبقتهم ديباجة املعاهدة التي39وانطوت املعاهدة على عدد )

في القانون الدولي وتقنين االعراف الدولية التي استقرت في شأن تجارة ونقل االسلحة 

 .التقليدية

والتزمت ديباجة املعاهدة بإعادة التأكيد على كافة املواثيق والصكوك الدولية السابقة 

ل امللحق باتفاقية االمم املعنية باالسلحة التقليدية كبرنامج عمل االمم املتحدة والبروتوكو 

املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة والصك الدولي ملعرفة وتحديد االسلحة التقليدية الواجب 

 لتقرير االعراف الدولية واملبادئ 
ً
 دوليا

ً
تقييدها , مما يشكل من تلك املعاهدة وعاًء قانونيا
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ار غير املشروع العامة التي استقرت من تلك الصكوك في شأن مكافحة ظاهرة االنتش

 لألسلحة التقليدية.

( من املعاهدة على املنع الصريح لإلتجار غير املشروع باالسلحة التقليدية 9وقد أشارت املادة )

وضروة الحد من املعاناة االنسانية وهو ما يؤكد ارتباط املعاهدة بالقانون الدولي لحقوق 

 االنسان والتقيد باحترام أحكامه. 

( تحديد االسلحة التقليدية التي يلتزم املجتمع الدولي 3/9ي املادة )وتضمنت املعاهدة ف

 عن مكافحة االنتشار غير املشروع 
ً
بتنظيم تداولها ومنع االتجار غير املشروع بها فضال

( االفعال التي تواجها املعاهدة والتي 3/3لذخائرها وأجزائها ومكوناتها , كما تضمنت في املادة )

ر املشروع والفعل املحظور في حال اقترانها باملحظورات الدولية التي تشكل قوام السلوك غي

( منها , فقد تضمنت املعاهدة أفعال النقل واالستيراد 2/1/9تضمنتها املعاهدة في املادة )

 والتصدير والسمسرة واملرور العابر واعادة الشحن.

املعاهدة وتحقيق أهدافها  ( من املعاهدة الدول بعدة التزامات تضمن تطبيق 9وألزمت املادة)

, مما يشكل بمفهوم املخالفة ر غير املشروع لالسلحة التقليديةوالتأكيد على منع االنتشا

مسئولية القادة واملسؤولين بالدول من التقييد بتلك الواجبات وتجنب املحظورات الواردة 

 بها.

 للجهود الدولية املعنية بمك2وتعد املادة )
ً
سلحة التقليدية افحة أثر اال ( من املعاهدة تتويجا

لفعل , من أن تضمنت تلك املادة املحظورات الصريحة التي توصف اعلى حقوق االنسان

 
ً
 , مما يمهد للخطوة الهامة من ادراج تلك االفعال في ميثاق روما.بالسلوك غير املشروع دوليا

ستيراد وتصدير وا ( التزام الدول بتقييم عمليات نقل2/1/9وتضمنت املعاهدة في املواد )

و انتهاكات للقانون الدولي أنها قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي أذن بها من االسلحة قبل اإل 

رهاب الدولي أو االنساني أو انها تساهم في ارتكاب جريمة دولية أو عمل ذات صلة باال 

شروع لألسلحة ر غير امل, وهو التزام جل هام في تقييم وتأصيل تدويل االنتشابالجريمة املنظمة

, وذلك من أن مسؤولية الدول عن تلك االلتزامات في حال انتهاكها تشكل في ذات التقليدية

.
ً
 الوقت مسؤولية قادتها ومسؤوليها جنائيا

حكام يتبن أن معاهدة االمم املتحدة لتجارة االسلحة التقليدية تعد وبحق ومن تقص ي تلك األ 

ر غير املشروع زمنة واملعنية باالنتشااملترامية على مدار األ القانونية الرابط القانوني للقواعد 
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, من أنها جمعت كافة االلتزامات الوارد بالصكوك واملعاهدات الدولية سلحة التقليديةلأل 

 عن 
ً
سلحة التقليدية وبناء جسر ن األ أعادة التاكيد على املبادئ واالعراف الدولية في شإفضال

القانون الدولي لحقوق االنسان , وهو ما كان ينقص التواصل بين تلك القواعد وبين 

 .لدولية السابقة على تلك املعاهدةالصكوك ا

 لتوضيح التزامات الدول لذلك تعد معاهدة تجارة األ 
ً
 صريحا

ً
 قانونيا

ً
سلحة التقليدية أساسا

صل وقادتها ورؤساؤها وموظفيها عن االنتشار غير املشروع لالسلحة التقليدية وبيان الحد الفا

 بمبادئ االمم املتحدة في كفالة حق 
ً
بين معيار حق استعمال االسلحة وحق انتاجها عمال

ى , مما يقض ي علون الدولي لحقوق االنسانالدفاع للدول وبين انتهاك القانون الدولي والقان

, إذ منحت املعاهدة الحق للدول من انتاج واستعمال حجج املعارضين ملكافحة الظاهرة

حة التقليدية في ضوء حق الدفاع , وحظرها ومنعها حال تجاوز ذلك الحق وتداول االسل

بانتهاك القانون الدولي أو القانون الدولي لحقوق االنسان أو الصكوك الدولية ملكافحة 

 الجريمة عامة.

 االتفاقيات الثنائية واالقليمية   

أبرم على املستوى االقليمي واملستوى الثنائي عدة معاهدات وصكوك معنية بتنظيم حجم 

تسليح الدول من االسلحة التقليدية والحد من االنتشار غير املبرر لها , وترجع أهمية تلك 

الصكوك إلى أنها تشكل قوام عرف دولي استقر في شأن مكافحة ظاهرة االنتشار غير املشروع 

 .ليديهلألسلحة التق

: اتفاقية القوات املسلحة التقليدية فى اوربا .
ا
 أوال

هدف املعاهدة األول، عندما كانت املواجهة بين الشرق والغرب توشك على نهايتها، الحد من 

 قدرات كافة االطراف على شن هجوم مفاجئ أو املبادرة بعمليات هجومية واسعة النطاق.

وروبا والتي تشمل املروحيات أاملسلحة التقليدية في وتحدد املعاهدة حدود عليا لنشر القوات 

الهجومية والعربات القتالية التي تحمل مدفعية والطائرات من خالل نظام التحقق 

 والتفتيش املشترك. 

وبتقص ي القيمة القانونية ملعاهدة القوات املسلحة التقليدية في أوربا, يتبين من التأصيل 

علي نشوب الصراع املسلح املفاجئ من حلف االطلس ي على التاريخي لها أنها ناتج التخوف 

حلف وارسو, دون النظر إلي الجوانب االنسانية للمجتمع الدولي, فضال على أن االتفاقية 
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تميزت بالطابع السياس ي دون القانوني, كما أن ممارسات روسيا والدول الحليفة معها 

ولي منها يساعد على بلورة قاعدة وانسحابهم من االتفاقية بدد محاولة استنباط سلوك د

 عرفية توحي برغبة الدول في إعالء مبدأ االمن االنساني على مبدأ االمن العسكري.

كما أن االتفاقية لم تهتم إال بتحجيم أعداد القوات املسلحة وتحجيم أعداد املعدات 

ار غير العسكرية دون رغبة االطراف بها من بيان مدى شرعية إنتاج أو تصنيع أو اإلتج

املشروع باالسلحة التقليدية, إنما  اهتمت الدول االطراف فيها بالتأكيد على الحق في التسليح 

العسكري مما يعلي مبدأ االمن العسكرى لتلك الدول على حساب الجانب االنسانى لدى 

 بقية دول العالم.

 

 

: اتفاقية املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا لالسلحة
ا
الصغيرة والخفيفة  ثانيا

 والذخائر.

على معاهدة خاصة  3992وافقت املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام  

 عن  باألسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر واملواد األخرى املتعلقة بها
ً
اتفاقية تكون بديال

 . الوقف االختيارى لتجارة وتصنيع االسلحة الصغيرة فى غرب افريقيا

 على جميع عمليات النقل الدولية لألسلحة الصغيرة باستثناء تلك وتفرض ا
ً
التفاقية حظرا

الالزمة للدفاع املشروع عن النفس وتلبية االحتياجات األمنية أو لعمليات مساندة السالم, 

م الدول األعضاء طلبات اإلعفاء من الحظر إلى األمين التنفيذي للمجموعة  ِّ
قد 

ُ
على أن ت

 رب أفريقيا.االقتصادية لدول غ

: اتفاقية البلدان االمريكية ملكافحة صنع االسلحة واالتجار غير املشروع بها
ا
 .ثالثا

تعد االتفاقية من أهم االتفاقيات فى مجال االسلحة الصغيرة من حيث مضمون وطبيعة 

ضوء مبدأ حسن النية بينهم, وما يميز االتفاقية  االلتزامات املفروضة على الدول االطراف فى

أنها وضعت إطار تعريفي ملصطلحات شائكة في مواجهة تلك الظاهرة, فقد عرفت االتفاقية 

املقصود باالسلحة الصغيرة والتقليدية, وبيان حاالت عدم مشروعية السلوك, فضال على  

الدول بمصادرة االسلحة املضبوطة التزام الدول بتسليم املتورطين فى تلك الجرائم, وقيام 

 بأراضيها فى حال املرور أو املرور العابر.
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 وألزمت االتفاقية الدول بمراجعة تشريعاتها الداخلية في ضوء مضمون االتفاقية.

بيد أن االتفاقية االمريكية ملكافحة صنع االسلحة واالتجار غير املشروع بها لم تخرج عن إطار 

الجرائم املنظمة, وإن وضعت أطر قانونية تسترشد بها التشريعات اتفاقيات مكافحة 

 الداخلية للدول االطراف بها.

وهذه االتفاقية تساعد على قدر كبير في محاولة الكشف عن القواعد العرفية الدولية في 

شأن مكافحة االنتشار غير املشروع لالسلحة الصغيرة بهدف انتهاك حقوق االنسان, ذلك من 

ك الدول االطراف في تلك االتفاقية من إقرارهم صك دولي يلزمهم بالتزامات خالل سلو 

قانونية تجاه االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية مما يشكل تمهيد إللزام قانوني دولي 

 حال تدويل جرائم االسلحة التقليدية.

: بروتوكول نيروبي للوقاية و 
ا
املراقبة والحد من األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة  رابعا

 . والقرن األفريقيفي منطقة البحيرات الكبرى 

للوقاية واملراقبة والحد من  إلى التوقيع والتصديق على بروتووكول  لجأت دول القرن االفريقى

اعالن نيروبي بشأن مشكلة االسلحة الصغيرة والخفيفة بعد قيام تلك الدول بالتوقيع على 

ورغبة تلك الدول إلى تحويل اعالن نيروبي إلى  3999انتشار االسلحة الصغيرة والخفيفة عام 

انت أهم أسباب صك دولي يساعد على مكافحة انتشار االسلحة الصغيرة والخفيفة التي ك

 .سرعة اشتعال الصراعات املريرة والدموية في تلك الدول 

ويالحظ على البروتوكول ووثيقة املبادئ التوجيهية أنها حاولت إعالء مبدأ االمن االنساني على 

مبدأ االمن العسكري, وإلزام الدول عدم االخالل عند اإلذن بنقل االسلحة بأي قواعد أو 

 مبادئ القانون الدولي.

بيد أن ما يميز تلك الوثيقة املرفقة بالبروتوكول أنها أقرت أن سلوك النقل غير مشروع حال 

أن يكون الغرض منه انتهاك حقوق االنسان أو التسهيل في ارتكاب جريمة من الجرائم 

الدولية, مما يساعد حال التدويل من اقتراح تصور للجرائم الدولية الخاصة بانتشار 

 وع. االسلحة غير املشر 

: اتفاقية أفريقيا الوسطى ملكافحة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وذخائرها 
ا
خامسا

 وقطع غيار ومكونات التي يمكن استخدامها إلصالحها أو صنعها.
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, 1أنشئت األمم املتحدة اللجنة االستشارية الدائمة املعنية بمسائل األمن في وسط أفريقيا

واألمن في أفريقيا الوسطى من خالل تدابير بناء الثقة   وتعمل اللجنة على تعزيز السالم

ودعا رئيس اللجنة الدول االطراف في  والسيما في مجاالت نزع السالح والحد من األسلحة,

نوني بشأن االسلحة الصغيرة إلى دعم وضع صك ملزم قا 3991اللجنة االستشارية عام 

واالتجار غير املشروع بها وخطة تنفيذه املصاحبة من أجل تعزيز قدرة دول وسط أفريقيا 

 ملكافحة األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير املشروعة وإدارتها لقطاع األمن.

تؤكد  وما يستفاد من أعمال اللجنة االستشارية لوسط أفريقيا والدول االعضاء بها أنها

السلوك العام الدولي تجاه ظاهرة االنتشار غير املشروع لالسلحة الصغيرة والخفيفة بغرض 

انتهاك حقوق االنسان أو التسهيل الرتكاب جريمة من الجرائم الدولية, وهو ما يساعد حال 

 االستناد على العرف الدولي من تدويل جرائم االسلحة التقليدية. 

: بروتوكول الجماعة 
ا
 (.SADC) األفريقي الجنوب منطقة االنمائية فيسادسا

مراقبة  بروتوكول  ٠٢٢9 عام في األفريقي للجنوب الجماعة اإلنمائية إعتمدت الدول االعضاء

 بلدان تبذلها التي الجهود في إلى األمام خطوة , ويعد البروتوكول االسلحة الصغيرة والخفيفة

الخفيفة  واألسلحة الصغيرة تدفق األسلحة عن الناجمة املشاكل معالجة أجل من املنطقة تلك

تلك املنطقة , ويتضمن البروتوكول قواعد وأحكام يلزم على الدول  الحدود في عبر بها واالتجار

االطراف القيام بها, ومنح الدول اليات وصالحيات ملواجهة ظاهرة انتشاراالسلحة الصغيرة 

 والخفيفة.

ل سوى قيمة الزامية سياسية في مكافحة وبتقص ى أحكام البروتوكول وإن كان ال يشك

االسلحة والصغيرة والخفيفة في منطقة الجنوب االفريقي, إال أنه يعبر عن رغبة تلك الجماعة 

في العثور على قاعدة دولية قادرة على مواجهة تلك االشكالية, من خالل بلورة سلوك 

ى انتشار تلك الجماعة كعرف اقليمي كاشف عن تجريم أي سلوك من شأنه يساعد عل

 االسلحة التي تعتبر العامل الرئيس ي في انتاكات حقوق االنسان.

                                                 

مصطلح أفريقيا الوسطى يشير إلى منطقة جغرافية تغطي إحدى عشر دولة األعضاء في لجنة األمم املتحدة االستشارية الدائمة   1

املعنية بمسائل األمن في وسط أفريقيا وهي جمهورية أنغوال، جمهورية بوروندي، وجمهورية الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى 

مهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية غينيا االستوائية، جمهورية الغابون، الجمهورية، جمهورية تشاد، ج

 جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية .
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: إعالنس
ا
 واألسلحة الصغيرة األسلحة انتشار إزاء املوحد املوقف األفريقيب باماكو  ابعا

 مشروعة. بصورة غيربها   واالتجار وتداولها الخفيفة

يعبر االعالن االفريقي املوحد عن نهج دول منظمة الوحدة االفريقية تجاه مسألة انتشار 

 ملؤتمر االمم املتحدة املعني باالسلحة الخفيفة , وطلبت 
ً
االسلحة الصغيرة والخفيفة تمهيدا

الدول االفريقية في االعالن من ضرورة وضع برنامج عمل حقيقي ملكافحة انتشار االسلحة 

الخفيفة من خالل قصر االتجار على الحكومات واملرخص لهم, ووضع اليات تلزم الصغيرة و 

الدول بمراقبة حركة تداول االسلحة, والزام الدول بتعديل االليات التشريعية لديها ملكافحة 

 تلك الظاهرة.

وبرغم أهمية تلك االعالن الصادر من منظمة الوحدة االفريقية إال أنه تعد إشكالية قيمته 

القانونية عائق أمام التزام الدول به, بيد أن يعد دليل التأكيد على سلوك تلك الدول من 

اعترافها بعدم مشروعية انتشار تلك االسلحة حال استخدامها أو التلويح بها في انتهاكات 

نسان, مما تعد أحد الركائز في بلورة مبدأ الشرعية الدولية حال تدويل جرائم حقوق اال

 االسلحة التقليدية.

 جهود الكائنات الدولية بشأن االسلحة التقليدية .

االسلحة الصغيرة  نزع ملسألة تطبيق مبدأ االمن االنساني إلى التصدي إلى دفعت الحاجة

فاقيات وصكوك دولية، إال أن تلك الصكوك لم عدة ات في تجسدت منهجية بطريقة والخفيفة

تخلق من العدم بل ال بد من كائنات دولية كافحت من أجل إقرارها فذال على أن أغلب 

الصكوك واملواثيق الدولية تعد بال فائدة في حال إهمالها وعدم متابعتها من خالل مركز 

 لهذا الغرض.  ومكاتب ولجان متخصصة لها خالف الهيئات االستشارية التي شكلت

ولم تتوقف الجهود على الكائنات الحكومية بل كان للمنظمات والجهات غير الحكومية الدور 

البارز في ما وصل إليه املجتمع الدولي حاليا تجاه تلك الظاهرة, فلقد قامت تلك الجهات غير 

 التداول غير ملكافحة اإلقليمي ودون  اإلقليمي الصعيدين على املبادرات من بالعديد الحكومية
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 والعمل على استغالل ما 1الخفيفة واألسلحة الصغيرة لألسلحة املفرط والتراكم املشروع

مته شبكة العمل الدولي  .2قد 

: دور مجلس االمن
ا
 . أوال

بالرغم من ان مجلس االمن ما زال يعمل بطريقة الكيل بمكيالين فى شان املسائل الدولية, 

نه أحد بل أوحد أجهزة االمم املتحدة الذي يملك الكثير من إال اننا ال نملك سوى اإلقرار بأ

قوية  أداة تشكل مقومات نجاح وتفعيل الصكوك الدولية , ويملك مجلس األمن إجراءات

مشروعة  غير بصورة فيها والسمسرة الخفيفة واألسلحة الصغيرة باالسلحة لالتجار للتصدي

   األمن. مجلسيفرضها  التي االسلحة توريد كإجراء حظر والتصدي

: جهود مكتب األمم
ا
 الرامية. والجريمة باملخدرات املتحدة املعني ثانيا

 بروتوكول  تنفيذ ودعم تعزيز من مهام مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة 

 مشروعة  غير بصورة بها واالتجار والذخيرة ومكوناتها النارية وأجزائها األسلحة صنع مكافحة

 .الوطنية عبر املنظمة الجريمة املتحدة ملكافحة األمم التفاقية املكمل

: برنامج
ا
 اإلنمائي . املتحدة األمم ثالثا

م واألسلحة  الصغيرة األسلحة مقاومة في كبيرة مساهمة اإلنمائي املتحدة األمم برنامج يقد 

 وقد اضطلع واالقتصادية, واالجتماعية البشرية التنمية وأثرها على املشروعة غير الخفيفة

 الصعيد على الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة بشأن  برنامج ثالثون  عن يزيد املكتب بما

 .والوطني واإلقليمي العالمي

: معهد
ا
 السالح. نزع لبحوث املتحدة األمم رابعا

من أكثر املهتمين واملتخصصين في مكافحة ظاهرة  السالح نزع لبحوث املتحدة األمم معهديعد 

وكذلك  املتحدة اإلنمائي األمم مع برنامج تعاوني جهد إطار , ويرتبط املعهد فيسلحةاأل  ار انتش

 االستقصائية الدراسة ومن انجازات ومساهمات املعهد مشروع, السالح نزع شؤون إدارة

                                                 
 . 32الصفحة  ,٠٢٢٢ املجلد املتحدة، األمم منشورات, 3999لعام  املتحدة األمم نظر حوليةأ  1

تلعب  بلد، ٢٢٢ قرابة إلى تنتمي مشاركة جماعة ٠٢٢ عن يزيد ما من تتألف الصغيرة هي شبكة سلحةباأل  املعنية الدولي العمل شبكة  2 

 
ً
  دورا

ً
 املبذولة الدولية الجهود امليدان , وواصلت في هذا بالحمالت والقيام الحكومية غير املنظمات أنشطة بين والتنسيق التوعية في رئيسيا

نشئت أ, وقد العالمي الصعيد على العمل برنامج تنفيذ مجال في إحراز النجاح الخفيفة واألسلحة الصغيرة األسلحة ملشكلة للتصدي

 مم املتحدة.قع األ مو  (,A/58/241/2003 ) نظر الوثيقة رقمأ ,93/3992/ 32فى   (319/ 99) بالقرار رقم
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  لألسلحة
ً
 املتعلق باألسلحة املتحدة األمم عمل برنامج تنفيذ كتاب عن نشر الصغيرة, فضال

 كبح في اإلقليمية دور املنظماتعن   الدراسية الحلقة الخفيفة, وتنظيم واألسلحة الصغيرة

 واستخالص الخفيفة )تبادل الخبرات واألسلحة الصغيرة باألسلحة املشروع غير االتجار

 التصدي أجل بأعمال من تضطلع إقليمية منظمة عشرة إلثنى ممثلين ضمت التي الدروس(

 الخفيفة. واألسلحة الصغيرة باألسلحة املشروع غير االتجار ملشكلة

: مكتب
ا
 اإلنسانية . الشؤون تنسيق خامسا

 الذي املدمر األثر مشكلة تناول  التابع لألمم املتحدة اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب يتصدى

  الصغيرة, لألسلحة املشروع غير التدفق املدنيون من له يتعرض
ً
 حث الغاية ، لهذه وتحقيقا

 األسلحة التي حظر عمليات لرصد آليات إنشاء علىمن األ  مجلس لالمم املتحدةاالمين العام 

 .املسلح النزاع حاالت في املدنيين لحماية تفرض

: إدارة
ا
 السالح. نزع مؤتمر سادسا

أو  تختص ادارة نزع السالح بكل املسائل املتعلقة باالسلحة من صنع أو إتجار أو إنتشار   

 عن الرقابة على مسالة الشفافية
ً
 نقل الالزمة أثناء عمليات استعمال غير مشروع فضال

 لألسلحة املتحدة األمم العسكرية فى سجل والقيام بتدوين النفقات,  التقليدية األسلحة

 التقليدية.

: لجنة
ا
 السالم بناء سابعا

 إلىاملجتمع الدولي  عودة السالم بإتخاذ واقتراح كافة السبل لتجنب لجنة بناء تختص

 بعمل الصغيرة والخفيفة االنتشار غير املشروع لألسلحة ظاهرة وترتبط النزاعات املسلحة،

 والخفيفة في الصغيرة لألسلحة االنتشار غير املشروع مستويات وأن خاصة السالم لجنة بناء

 انتهائها. قبل عليه كانت مما أعلى صارت ربما من النزاعات املسلحة لتوها خرجت مناطق

: جهود جامعة الدول العربية
ا
   ثامنا

هم املنظمات الدولية الحكومية االقليمية التى تعاونت أتعد جامعة الدول العربية واحدة من 

مع االمم املتحدة فى شان مسالة االسلحة الصغيرة والخفيفة , فلم تغب عن محفل دولي 

 لهذا الشأن.

 العربية الدول  تنفيذ بشأن 3992 عام ي الجامعة على املستوى الوزار  مؤتمر برز الجهود أومن 

 نزع شؤون إدارة باملشاركة مع برنامج العمل املعني بالرقابة على االسلحة الصغيرة والخفيفة
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 مع باالشتراك العمل برنامج بشأن إقليمية دون  عمل فضال عن تنظيم الجامعة حلقة , السالح

 املتحدة اإلنمائي. األمم وبرنامج السالح شؤون نزع إدارة

: املنظمات
ا
 . األخرى  تاسعا

: منظمة ترتيب فاسينار
ا
  أوال

عقب الحرب العاملية الثانية حاولت البلدان الغربية تقيد نقل تكنولوجيا تطوير االسلحة إلى 

الدول الشيوعية, وعلى الفور شكلت لجنة التنسيق لضوابط التصدير املتعددة االطراف, 

وبعد انتهاء الحرب الباردة بين تلك الدول , تقرر حل اللجنة وحلول منظمة تسمى "ترتيب 

 ن مراقبة االسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيا املزدوجة االستخدام".واسنار  بشأ

 .الجنائية للشرطة الدولية املنظمة

تقوم املنظمة الدولية للشرطة الجنائية بجهد كبير في مساعدة املجتمع الدولي للحد من  

املواثيق  ظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة الصغيرة والخفيفة والعمل على كفالة تطبيق

 والصكوك الدولية املرتبطة بهذا الشأن.

بع األسلحة النارية الخاص باملنظمة الدولية للشرطة الجنائية  ولقد أصدرت
ُّ
املنظمة نظام تت

الذي يمكن العاملين بها واملتعاونين معها حسن كفالة القضاء أو املساهمة في القضاء على 

شروع لألسلحة الصغيرة والخفيفة من خالل أشكال السبل غير املشروعة لالنتشار غير امل

 على التعرف تتيح التي املرجعية الشاملة األداة ليكون  النارية لألسلحة املرجعي اإلنتربول  جدول 

 دقيق. بشكل النارية األسلحة

 الجمركية والسلطات الدول  للجمارك العاملية املنظمة 

 فياملشار إليها  الفرعية العناوين إدراج بشأن الدول االعضاء بها أصدرت املنظمة توصية

 عبر املنظمة الجريمة ملكافحة املتحدة األمم تفاقيةإب واملشمولة األسلحة النارية بروتوكول 

 لتسهيل في الدول  الوطنية في اإلحصائيات املستخدمة املصطلحات مجموعة الوطنية ضمن

  سلحة والذخائر وغيرها.األ   ومراقبة رصد

 الدولية البحرية واملنظمة الدولي املدني الطيران منظمة

 غير الصناعة رابطات ، وكذلك الدولية البحرية واملنظمة الدولي املدني الطيران منظمة حددت 

 البضائع وبنقل بسلوك أعضائها املتعلقة املعايير الدولي، الجوي  النقل كاتحاد الحكومية

 يكون  املتفجرة, وقد واملوادة  الذخير شحنات ذلك ويشمل منتظمة، بصورة وحدثتها الخطرة
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 غير بصورة فيها والسمسرة باألسلحة الصغيرة االتجار منع في هام دور  املعايير هذه لتنفيذ

 مشروعة.

 تحليل الصكوك واملعاهدات الدولية املعنية باالسلحة التقليدية

التقليدية سلحة االقليمية والثنائية املعنية باأل بتقص ي كافة الصكوك واملعاهدات العاملية و 

يتبن أنها رسخت مبادئ دولية وقواعد عرفية دولية مستقرة تعبر عن رفض املجتمع الدولي 

 .لظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية

لتصدي بكل وسائل القانون الدولي لاملجتمع أن تلك الصكوك هي دليل تواتر ممارسة بل 

م املجتمع الدولي للكشف عن عناصر الشرعية الدولي لتلك الظاهرة , مما يمهد الطريق أما

 الجنائية الدولية للعقاب على االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية. 

أن املجتمع الدولي مؤمن  تبينالصكوك واملعاهدات الدولية  الواردة فيومن تحليل املبادئ 

دولي والتي وصفت باملبادئ والقواعد العرفية التي استقرت وثبتت جذورها في القانون ال

سلحة التقليدية بقصد انتهاك القانون الدولي أو القانون الدولي االنساني أو حتي األ انتشار 

املساهمة في االنتهاك أو عدم القيام بالواجبات املفروضة بالصكوك الدولية املعنية باالسلحة 

 .التقليدية أو مخالفاتها يعد سلوك دولي غير مشروع

 عن تلك االفعال كما 
ً
كما أن تلك القواعد أشارت صراحة إلى مسئولية الفرد الطبيعي دوليا

هو حال السماسرة والناقليين واملنتجين أو من يساهم في ارتكاب جريمة دولية , ولم يبقى 

التقليدية إال تأصيل االطار القانوني أو ما يسمى بمبدأ شرعية  األسلحةلنجاح تدويل جرائم 

م والعقاب لجرائم االسلحة التقليدية , والذي يفترض أن يحكم جرائم االسلحة التجري

 التقليدية حال توجه املجتمع الدولي لذلك , وهو ما سيكون مضمون الفصل التالي. 

 

 عوائق تدويل جرائم األسلحة التقليدية وطرق تسويتها

 لثقافة انون الدولي وما تتبعه من قوانينالق
ً
املجتمع , كحال غيره من القوانين يعد انعكاسا

 عن حاله
ً
 صريحا

ً
, وكذلك يمكن أن يعيق لقوانين ملجرد رغبة املجتمع فيها, فال تولد اوتعبيرا

عملية إصدارها بعض من العوائق التي ترد إلى واقع املجتمع الدولي أو خلل في نظام العالقات 

, إال أن عوائق التشريعات الدولية تصادية واالجتماعيةلسياسية واالقالدولية وعناصرها ا

 على أنها معقدة الحل. ,تعد األكثر
ً
 فضال
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طريق , إذ أن مسألة هينةوتدويل جرائم االنتشار غير املشروع باألسلحة التقليدية ليست 

 
ً
  التدويل مليء باإلشكاليات سواء ما كان منها قانونيا

ً
دولي , فيلزم إقناع املجتمع الأو واقعيا

, وتفنيد حججهم في إطالق حقوق التقليدية بضرورة مواجهة االنتشار غير املشروع لألسلحة

وإن كانت حقيقة املشكلة ليست في , تالك األسلحة التقليدية دون قيودالدول في إنتاج وام

إنكار حق الدول في إنتاج وامتالك األسلحة التقليدية على قدر ما هو اعتراف بهذا الحق شرط 

 وما يعد في ضوء القواعد واملبادئ الدوليةرسته مما
ً
, التي تعد الحد الفاصل بين ما يعد حقا

 اعتداًء على حق أخر.

واملعيار الحاسم ملمارسة هذا الحق دون املساس بالحقوق األخرى هو أن تعتنق الدول مبدأ 

ن يعتبره , وأمن العسكري عند ممارسة ذلك الحقاألمن اإلنساني وتعلو شأنه عن مبدأ األ 

 
ً
 لتحديد ألي مدى شكل سلوك الدول باألسلحة التقليدية مساسا

ً
املجتمع الدولي معيارا

 بحقوق أخرى محمية بالقانون الدولي.

وحال اقتناع الدول بضرورة مواجهة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية يلزم البحث 

بغير الضوابط الالزمة لها كسلوك  عن تأصيل قانوني دولي لتكييف انتشار األسلحة التقليدية

غير مشروع يلزم مواجهته , وذلك من خالل وضع معيار فاصل بين صورة هذا السلوك حال 

 أن يشكل جريمة داخلية أو جريمة من الجرائم املنظمة  أو جريمة دولية.

 كما يلزم أن تستوعب الدول فكرة الجريمة الدولية التي تضرب جذورها في التاريخ , والتي

تعد أساس إلزام الدول باحترام حقوق اإلنسان , وأن تضع بأنظمتها القانونية الحدود 

الفاصلة بين حدود سلطتها في تجريم أفعال داخل نظامها القانوني وبين أفعال ال تملك حيال 

 تجريمها أدنى سلطة ملساسها بمسألة تخص املجتمع الدولي.

م والعقوبات لجرائم االنتشار غير املشروع ولم يعد من الصعب تأصيل مبدأ شرعية الجرائ

لألسلحة التقليدية على نطاق القانون الدولي الجنائي , حيث أن املسار الحالي للقانون الدولي 

ومبادئه قادرة على تأصيل ذلك املبدأ وإقناع الدول بأن تلك الظاهرة هي جريمة دولية منذ 

 أن عرفت البشرية فكرة املجتمع الدولي.

ول تلك اإلشكاليات في فكر بعض أفراد املجتمع الدولي التي ترى في أصل الظاهرة وتتمثل أ

أنها حق من الحقوق الثابتة للدول وأنها من الركائز األساسية في نظامها الداخلي , وتتمثل 

اإلشكالية الثانية في ضرورة التأكيد على أن املعاهدات والصكوك الدولية التي تتعلق بحقوق 
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نفصلت عن قاعدة نسبية أثر املعاهدات والصكوك الدولية كأساس في التزام اإلنسان قد ا

الدول بها , مما يلزم على الدول األطراف في ميثاق روما املنش ئ للمحكمة الجنائية الدولية أن 

تتخذ الخطوة واإلجراء الالزم للتأكيد على سريان أحكام ميثاق روما على كل املجتمع الدولي 

 ة نسبية أثر امليثاق.دون التمسك بقاعد

وحيث أن ميثاق روما أصبح محتوى ملبدأ شرعية الجرائم والعقوبات على مستوى القانون 

 على استيعاب أشكال جديدة من الجرائم الدولية 
ً
الدولي الجنائي , لذا يلزم حتى يكون قادرا

 معالجة اإلشكاليات التي تتوطن به منذ العمل به.

وعوائق تدويل جرائم األسلحة التقليدية منها ما يرجع إلى الواقع الدولي وعرقلة كثير من 

الكيانات الدولية أي محاولة دولية للتصدي لظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية 

, ومنها ما يرجع إلى ضعف الوعاء القانوني الدولي الخاص بالجرائم الدولية        )ميثاق 

ا( ملا به من تحديات موضوعية وإجرائية يلزم تسويتها , على أن تبقى إشكالية تباين روم

ثقافة الدول تجاه القواعد القانونية الدولية الحالية املعنية باألسلحة التقليدية أهم ما 

 يعيق فكرة تدويل تلك الجرائم.

 .لتدويل جرائم االسلحة التقليديةمفهوم مبدأ الشرعية الجنائية 

الشرعية في القانون الجنائي الدولي له أثر واضح في تمييز األفعال التي تعد جرائم دولية  مبدأ

بمظهر يختلف كل االختالف عما هو عليه في القوانين الداخلية، ويرجع سبب ذلك إلى طبيعة 

 .القانون الجنائي الدولي كقانون يستمد أغلب قواعده من العرف الدولي

قوبات في القانون الجنائي الدولي ال يتطابق مع نظيره في القوانين ومبدأ شرعية الجرائم والع

الداخلية من زاوية حصر مصادره في القواعد املكتوبة ، يرجع ذلك الى طبيعة القانون 

, بمضمونها في النظم الداخلي للدول الجنائي الدولي الذي يفقد الذي يفقد سلطة التشريع 

 للعقاب 
ً
 عليه في التشريع أفعندما يقتض ي املبدأ لكي يصبح الفعل خاضعا

ً
ن يكون منصوصا

 .فهو ال يستند إال إلى قانون مكتوب أي مقنن وبالتالي ال يمكن تطبيقه على القواعد العرفية

ولطبيعة القانون الجنائي الدولي فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ال يمكن تطبيقه بذات 

ة في القانون الداخلي، وتوصف األفعال بالجرائم في القانون الجنائي الدولي بالرجوع الصور 

 بأن القانون االتفاقي )أي الناش ئ 
ً
إلى العرف الدولي أو االتفاقيات واملعاهدات الدولية , علما
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عن املعاهدات( في مسألة تجريم األفعال ال ينشأ قواعد جديدة في القانون الدولي، بل يقرر 

 .واعد القانونية التي سبق وأن وجدت وتقررت بمقتض ى العرف الدوليالق

 من  اآلنيلزم على املجتمع الدولي أن يقتنع بأن القانون الجنائي الدولي القائم و 
ً
ليس وليدا

النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية, بل هو سابق عليها شاركت في وجوده شبكة 

أكثر من اعتمادها على أهمها العرف الدولي متنوعة  قضائية مختلفة اعتمدت على مصادر 

 .النظام األساس ي بمفرده

فامليثاق نفسه يشير صراحة إلى القوانين الجنائية الوطنية والنظم الجنائية الداخلية في 

يفسح املجال أمام هو األمر الذي العالم كما يشير إلى القانون الدولي العام بشكل عام و 

, مستمدة من العرف الدولي  ةقواعد قانونية جديد الكشف عناملحكمة بأن تمارس وظيفة 

باب الجدل القانوني حول يغلق وأن طبيعة اختالف أجناس مصادر القانون الجنائي الدولي 

 .مدى قدرة العرف من أن يكون مصدر أساس ي لقواعد التجريم والعقاب في النطاق الدولي

, بنظرة فاحصة لالتجاهات الفقهية التي تحدثت عن العرف الدولي ودوره في ميثاق روما لكن

تقوم على أساس العالقة الجوهرية بين كال التي  تشخيصه دون لجدل لشفها تظهر حقيقة ك

من القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني من جهة والقانون الجنائي الدولي من جهة 

قة متالزمة ومتداخلة قد أخرجت مبدأ الشرعية من طابعه الخاص في أخرى  وهي عال

القوانين الداخلية وأدخلته في إطار القانون الدولي العام وهي التي أباحت نتيجة لذلك الركون 

وكذلك مواثيق بعض  ,إلى العرف كمصدر للتجريم كما يقرره ميثاق محمة العدل الدولية

 .املحاكم الدولية

 وأن ما استقر يما يؤكد أن القانون الدولي اإلنساني قد بدأ وال  هو وهذا األمر 
ً
 عرفيا

ً
زال قانونا

من أحكامه في نصوص دولية أخذت شكل االتفاقيات الدولية أو بروتوكوالت ما هي في 

الحقيقة إال تدوين لعرف دولي, بل أن بعض هذه االتفاقيات نصت صراحة على إن نصوصها 

زًء من العرف الدولي رغبة منها في إلزام الدول التي لم تصادق وأحكامها املكتوبة تشكل ج

ولذا فإن الترابط والتداخل بين هذه القوانين حتم نتيجة ال مفر منها هي  على هذه االتفاقيات

امتداد الدور الذي يؤديه العرف من هذه القوانين إلى القانون الجنائي الدولي , إلى الدرجة 

العرف يؤدي في هذا القانون ما يؤديه من دور في تلك القوانين, إذا التي يمكن معها القول إن 

 .ما أخذنا بالحسبان محاكمات نورمبرج ونصوص النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية
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 مفترضات تدويل جرائم األسلحة التقليدية

هرة االنتشار لقد أكدت القواعد القانونية الدولية اتجاه ورغبة املجتمع الدولي في مكافحة ظا

حقوق اإلنسان على املستوى غير املشروع لألسلحة التقليدية التي أصبحت املهدد الرئيس ي ل

, وتأصلت تلك القواعد بجذورها في أعماق القانون الدولي سواء في قواعده العرفية أو الدولي

 املكتوبة.

ألسلحة التقليدية والقواعد القانونية الدولية التي تواجه ظاهرة االنتشار غير املشروع ل

, حتى يمكن أن تشكل منظومة قانونية ع شتاتها من أفرع القانون الدولييعوزها التقنين وجم

متكاملة ملواجهة االنتشار غير املشروع لألسلحة سواء كانت املواجهة في شكل مسؤولية الدول 

 أو مسؤولية قادتها ورؤسائها وكبار موظفيها.

, ما بين من يسن لها لقانونية الداخلية لها بين الدول واجهات اواألسلحة التقليدية تتباين امل

التشريعات الجنائية الصارمة وبين ما يتركها للتنظيم اإلداري دون مواجهة عقابية أو ال 

, وهو الحال كذلك على مستوى مكافحة اهرة من األساس بأي تنظيم قانونييواجه الظ

والصكوك الدولية بشأنها تؤسس على فكرة حق الجرائم املنظمة التي ما زالت االتفاقيات 

 .1امتالك تلك األسلحة وحرية تداولها مع التعاون املشترك ملكافحة التداول غير املنظم لها

حتى أن من الدول ما يتمسك بكفاية القواعد القانونية الحالية سواء الداخلية للدول أو 

ر غير املشروع لألسلحة رة االنتشاالقواعد الخاصة بمكافحة الجريمة املنظمة للتصدي لظاه

, إال أن املصلحة املحمية في القانون الداخلي أو بحسب الجريمة املنظمة ال يمكن التقليدية

أن يتولد عنها قواعد قانونية قادرة على مكافحة ظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة الذي 

 ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

رة موضوعية شاملة ا يلزم النظر إلى ظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية نظلذ

جهة القانونية للظاهرة , بحيث تحدد الحدود الفاصلة بين هدف ونطاق املوالجوانب الظاهرة

القوانين والنظم  , فهناك فرق كبير بين هدف ونطاق مكافحة األسلحة التقليدية فياإلجرامية

, وبين هدف ونطاق املواجهة في حال الجريمة املنظمة وبين هدف ونطاق للدول الداخلية 

 املواجهة املطلوبة على مستوى القانون الدولي.

                                                 
1

األمم املتحدة ملكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها والذخيرة واالتجار غير املشروع بها امللحق باتفاقية األمم املتحدة  بروتوكول أنظر.  

 .ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية



 27 

حتى أن املواجهة على مستوى القانون الدولي يجب أن تحدد وتبين كذلك الحد الفاصل بين 

رة  أو مسؤولية هدف ونطاق املواجهة في حال مسؤولية الكائنات الدولية عن تلك الظاه

 عنها حال 
ً
 لقواعد القانون الدولي اإلنساني أو مسؤولية األفراد دوليا

ً
 عنها تطبيقا

ً
األفراد دوليا

انتهاك القانون الدولي لحقوق اإلنسان , حيث يترتب على ذلك التحديد مالمح املواجهة 

 القانونية التي تستطيع تحقيق الهدف.

ائم األسلحة التقليدية يلزم تحديد هدف ونطاق ولذا حال االجتهاد في طلب تدويل جر 

املواجهة حتى يمكن تحديد مالمح االطار القانوني ملواجهتها , وإذ تقتصر الدراسة على تحديد 

مالمح املواجهة القانونية لالنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية بغرض انتهاك القانون 

د الفاصلة للظاهرة , وفصل املواجهات الدولي لحقوق اإلنسان , مما يلزم توضيح الحدو 

 القانونية األخرى لألسلحة التقليدية التي تخرج من نطاق الدراسة 

 

 

 

 جرائم األسلحة التقليدية في القانون الدولي اإلنساني

, والبحث عن مكانة األسلحة التقليدية بها يظهر تقص ي أركان الجرائم املرفقة بميثاق رومامن 

 نطاق وهدف 
ً
مواجهة األسلحة التقليدية في ميثاق روما بأن تنحصر في نطاق القانون جليا

الدولي اإلنساني واشتراط حدوث صراعات مسلحة دولية أو داخلية للعقاب على استعمالها , 

 على أن ميثاق روما واملرفق به الخاص بأركان الجرائم لم يعاقب على األسلحة 
ً
فضال

نتشار غير املشروع لها  واقتصر العقاب على سلوك التقليدية بالتحديد أو على سلوك اال 

 .استعمال أنواع من األسلحة والذخائر املرتبطة بمفهوم ونطاق القانون الدولي اإلنساني

التقليدية  وتنحصر مكانة األسلحة التقليدية في ميثاق روما إما على اعتبار استعمال األسلحة

 االسلوك املادي للجريمة الدولية أو باعتبارهاملعبر عن الوسائل املستعملة لتحقيق  بمثابة

بالنظر إلى الجرائم ضد اإلنسانية بميثاق روما وأشكال , إذ نموذج جريمة من جرائم الحرب

( بشأن السلوك والنماذج اإلجرامية 1ذكر املادة )ت, فلم ئمجرائمها الواردة بمرفق أركان الجرا

حة التقليدية سواء بشكل صريح أو بشكل للجرائم ضد اإلنسانية أي مصطلح يدل على األسل

 لتلك النماذج اإلجرامية الخاصة بالجرائم ضد اإلنسانية.
ً
 مشددا

ً
 استنباطي أو اعتبارها ظرفا
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, فلم يتطرق املشرع الدولي عند تناول شكل نماذج عيةكذلك الحال في جرائم اإلبادة الجما 

 باعتباجرائم اإلبادة الجماعية إلى األسلحة التقليدية سواء 
ً
 رها نموذج إجرامي أو ظرفا

 
ً
, غير أنه تطبيقا للقواعد العامة في القانون الجنائي تعد األسلحة التقليدية أداة من مشددا

ذاته أو يعتبرها أدوات الجريمة التي ال يبالي بها املشرع, إال اذا كانت تشكل سلوك إجرامي ب

يدية بأنها ظرف مشدد أو سلوك , ولم يوصف ميثاق روما األسلحة التقلاملشرع ظرف مشدد

 بذاته في جرائم اإلبادة الجماعية.

 جرائم األسلحة التقليدية في القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

ات القانون الدولي هناك عالقة وثيقة بين االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية وبين انتهاك

, من خالل عمليات النقل والتصدير غير املشروع لألسلحة التقليدية إلى يد لحقوق اإلنسان

جماعات وأفراد بغرض انتهاك حقوق اإلنسان في أماكن متفرقة من العالم دون شرط أن 

تعمد الدول  إذيكون هناك صراع أو نزاع مسلح بحسب مفهوم القانون الدولي اإلنساني , 

اد إلى نقل األسلحة التقليدية أو شحنها أو السماح والشركات عبر الوطنية وكذلك األفر 

 بمرورها إلى يد محترفي انتهاكات حقوق اإلنسان.

القتل الوحش ي والتعذيب والتصفية بدون تحديد بين صور انتهاك حقوق االنسان ومن 

تجنيد األطفال وتهيئتهم لحمل تلك األسلحة التقليدية و املعارضين ألفكار من يمتلك السالح , 

التي لحقوق املدنية واالقتصادية اانتهاكات و نتشرة بطريقة غير مسؤولة وغير مشروعة, امل

 بأن تلك  األشخاص تهجير تؤدي إلى
ً
القانون  وضع اكتسبت قد حقوق الواملجتمعات, علما

 .للمعاهدات مبدأ األثر النسبي  عن النظر بغض الدول  لجميع امللزم العرفي الدولي

 التقليديةالنطاق النوعي لألسلحة 

يتبين من تقص ي الجهود الدولية للمجتمع الدولي أن التدابير الرامية إلى الحد من األسلحة 

التي تستخدم في انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان من حيث املفهوم والتطبيق تنقسم 

 إلى فئتين.

في شكل إعالنات أو الفئة األولي عبارة عن القواعد القانونية أو الجهود الدولية سواء كانت 

قرارات أو توصيات تضمنت أنواع األسلحة التقليدية وكافة أشكال القيود الكمية أو النوعية 

لها أو قيود تصديريها أو تطويريها أو قيود على عمليات نقلها أو شحنها أو مرورها بأقاليم 

 الدول.
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من إمكانية املوازنة بين  الفئة الثانية من التدابير هي النهج الذي يقوم به املجتمع الدولي

 بحق الدول في الدفاع الشرعي والحفاظ على 
ً
الحق في إنتاج وامتالك األسلحة التقليدية عمال

اك القانون أمنها وسالمة أراضيها وسيادتها , وبين مستلزمات النظام العام الدولي من حظر انته

أو املعاهدات أو التأكيد  , سواء اتخذت هذه التدابير أشكال الصكوكالدولي لحقوق اإلنسان

, وظلت اشكالية حصر األسلحة التقليدية لدولية التي استقرت في هذا الشأنعلى األعراف ا

عالقة في القانون الدولي حتى إقرار معاهدة االمم املتحدة للرقابة على تجارة االسلحة 

 التقليدية.

 لإلتجار باألسلحة. مم املتحدةبعد اقرار معاهدة األ املقصود باألسلحة التقليدية 

 مصطلح أضحىإقرار معاهدة األسلحة التقليدية في الجمعية العامة لألمم املتحدة, مع 

 األسلحة التقليدية 
ً
, فقد استطاع امليثاق أن وإن لم ُيعرف, أكثر وضوحا

ً
كافة  يجمع وتحديدا

 .دولية الصكوك التفرقة في املأقسام وطوائف األسلحة التقليدية 

وافق املجتمع الدولي على وصفها بذلك, تالتي األسلحة التقليدية عاهدة على تضمنت امل وقد

 عن قاعدة عرفية دولية  وهو ما
ً
يؤكد اعتبار أن ما جاء في معاهدة األسلحة التقليدية تعبيرا

تدل على مفهوم وأنواع األسلحة التقليدية واعتبار نظم إيصالها وكذلك األسلحة الصغيرة 

 جزء منها.والخفيفة والذخائر 

القتال أو  دبابات فئات ضمن تقع التي التقليدية األسلحة علىحددة املعاهدة معيار انطباقها و 

 املقاتلة أو طائرات الطائرات الكبير أو  العيار من املدفعية املدرعة أو منظومات القتال مركبات

 أو األسلحة القذائف إطالق وأجهزة الحربية أو القذائف السفن الهجومية أو الهليكوبتر

 .1الخفيفة واألسلحة الصغيرة

في فئات األسلحة  كل ما يطلق أو يستخدماعتبرت املعاهدة أنه يعد في حكم الذخائر كما 

التقليدية املشار إليها أعاله بما فيها الصواريخ وطلقات املدافع والصواريخ املضادة للدبابات 

 .2وأنواعهاواملضادة للطائرات والقنابل بكافة أشكالها 

اعتبرت املعاهدة أنه يعد في حكم السالح التقليدي, كافة أجزاء األسلحة التقليدية التي  كما

( من املعاهدة , كأجزاء وقع غيار الطائرات 9تقع ضمن فئات األسلحة املشار إليها في املادة )

                                                 
1
 .( من معاهدة األسلحة التقليدية9املادة ) 

2
 ( من معاهدة األسلحة التقليدية.2املادة ) 
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القذائف  العمودية  واملقاتلة والدبابات ومركبات القتال العمودية , وقطع غيار وأجزاء

وأجهزة اإلطالق , وكذلك أجزاء األسلحة النارية الخفيفة والصغيرة , ولم تشترط املعاهدة أن 

 .1تكون األجزاء رئيسية أو ثانوية

 لألسلحة ويتضح من صياغة معاهدة األسلحة التقليدية أنها لم ت
ً
 محددا

ً
 شامال

ً
ضع تعريفا

للدول بأن استعوضت التعريف  التقليدية, إنما سارت على نهج التشريعات الداخلية

 االصطالحي بالبيان الفني والنوعي لألسلحة, 

 الركن املادي لجرائم االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية.

من تقص ي القواعد الدولية في شأن االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية سواء التي 

 دو 
ً
لية مستقرة , يتبن أن املجتمع الدولي وردت في الصكوك الدولية أو التي أصبحت أعرافا

قد حصر األفعال التي تشكل ظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية في أفعال 

التصدير, االستيراد, النقل, الترخيص, املرور العابر, الشحن وإعادة الشحن, السمسرة طمس 

مات الدولية الثابتة على الدول ترقيم األسلحة التقليدية, تعطيل األسلحة االمتناع عن االلتزا

 في شأن الرقابة على األسلحة التقليدية.

حددت القواعد الدولية الحد الفاصل بين وصف تلك األفعال بالسلوك املشروع أو غير  وقد

املشروع من خالل تحديد املصلحة املحمية بموجب تلك القواعد, بأن وصفت الصكوك 

الدولية والقواعد العرفية الدولية الفعل بالسلوك املشروع حال تحقيق إحدى حاالت الفعل 

 .يهاملحظور في

التي تعد سلوك غير مشروع في ظاهرة االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية  إما واألفعال 

أن تتخذ صورة الفعل اإليجابي أو السلبي) االمتناع أو اإلهمال(, شرط أن تحدد القواعد 

 على املستوى الدولي.
ً
 الدولية مضمون ونطاق االلتزام, وأن يكون ذلك االلتزام قانونيا

 جابي لجرائم االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية.أوال: السلوك اإلي

يالحظ أن الصكوك الدولية وكذلك األعراف التي استقرت في شأن ظاهرة االنتشار غير 

املشروع لألسلحة التقليدية قد تداركت الغلط املوجود بالتشريعات الداخلية من اعتبار 

والسمسرة والشحن والبيع والشراء , اإلتجار سلوك مادي , يختلف عن االستيراد والتصدير 

                                                 
1
 .معاهدة األسلحة التقليدية( من 1املادة )  
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 من أشكال الظاهرة اإلجرامية 
ً
حيث أن القواعد الدولية اعتبرت أن مصطلح اإلتجار شكال

 يقوم بأفعال مادية مختلفة.

حيث تعتبر القواعد الدولية أنه من قبيل اإلتجار غير املشروع باألسلحة التقليدية قيام أي 

ِّ أسلحة تقليدية
أو تصديرها أو اقتنائها أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها  شخص  باستيراد أي 

أو نقلها من إقليم إلى دولة أخرى أو عبره أو شحنها أو إعادة شحنها أو الوساطة "السمسرة" 

فيها ، دون إذن قانوني يصدر بموجب أحكام القانون الدولي ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية 

 غير مشروع إذا كان يستهدف من ذلك السلوك انتهاك في شأن نقل األسلحة التقليدية سل
ً
وكا

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان , مما يلزم مواجهته والعقاب عليه.

باستيراد أو قيام أي شخص كما يعد من قبيل اإلتجار غير املشروع باألسلحة التقليدية 

موسوم وقت الصنع أو تصدير أو اقتناء أو بيع أو تسليم أو تحريك أو نقل سالح تقليدي غير 

وقت االستيراد أو وقت النقل من إقليم دولة أو عبرها إلى دولة أخرى، من املخازن الحكومية 

إذا كان يستهدف من ذلك السلوك انتهاك القانون الدولي لحقوق إلى االستعمال املدني , 

 اإلنسان.

 غير مشروع باألسلحة التقليدية 
ً
, قيام أي شخص كذلك من األفعال التي تشكل إتجارا

م  بقصد انتهاك أو التحريض أو املساعدة على انتهاك القانون الدولي لحقوق اإلنسان بَوسِّ

سالح تقليدي  أو أجزاء تلك األسلحة  بعالمات وسم غير صحيحة وقت الصنع , أو يسم 

أسلحة تقليدية مستوردة بعالمات وسم غير صحيحة , أو يسم سالحا تقليدي بعالمات وسم 

يحة وقت النقل وبعد الحصول على ترخيص بموجب الوسم الصحيح بهدف غير صح

 التضليل عن وجهتها الحقيقة أو إزالة الوسم أو تحريفه.

فعل تعطيل األسلحة التقليدية بهدف ومن أهم األفعال التي استحدثها القانون الدولي 

ها بالتحايل على التضليل عن شكل التصرف فيها , بحيث يقوم مسؤولي الدولة أو كبار موظفي

ر 
َّ
القانون الدولي من خالل تعطيل كمية من األسلحة التقليدية بحيث تعلن الدولة بأنه يتعذ

إعادة تشغيل تلك األسلحة وأنها أصبحت عبارة عن مواد يلزم أعادة استخدامها في أغراض 

 اقتصادية أخرى من خالل التصرف فيها إلى شركات إنتاج الحديد واملواد األخرى.

حدد قواعد املساهمة الجنائية نطاق الفعل الصادر من أي شخص شارك في اإلتجار أو وت

االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية , فقد يقتصر سلوك كبار موظفي الدولة وقادتها 
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أو تنظيم أو توجيه أو املساعدة أو التحريض أو التيسير أو إسداء املشورة في طرق  على تسهيل

ألصلي النتهاكات حقوق اإلنسان على األسلحة التقليدية بغرض انتهاك حصول الفاعل ا

القانون الدولي لحقوق اإلنسان , أو تقوم الدولة بنقل تلك األسلحة واالتفاق مع آخرين 

 الرتكاب انتهاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

يام تلك الجريمة ونرى أنه يجوز العقاب على الشروع في تلك األفعال , خاصة أنه يلزم لق

توافر قصد خاص من ارتكاب السلوك وهو انتهاك القانون الدولي لحقوق اإلنسان أو القانون 

ذلك من حدوث تغيير في  , ويستدل علي الدولي اإلنساني أو التسهيل الرتكاب جريمة دولية

 بحدوث نتيجة مادية تتمثل في انتهاك حقيقي جسيم لحقوق 
ً
املصلحة املحمية قانونا

نسان أو حدوث جريمة دولية, مما يعني أن عدم تحقق النتيجة ألسباب خارجة عن الجناة اإل

 يكفي لثبوت الشروع والعقاب عليه.

ولذا فإن معيار وصف تلك األفعال بالسلوك املحظور وغير املشروع الذي يلزم العقاب عليه 

 الطرف الدولة عاتق على الواقعة االلتزاماتيساعد على انتهاك  أن الفعل شأن من هو أن يكون 

 السابع الفصل بموجب يتصرف وهو لألمم املتحدة التابع األمن مجلس اتخذها تدابير بموجب

 تقع دولية ينتهك التزامات أن, أو   األسلحة حظر توريد تدابير سيما ال املتحدة، األمم ميثاق من

 املتعلقة االتفاقات والسيمافيها،  طرفا الدولة تكون  دولية اتفاقات بموجب الدولة عاتق على

 األسلحة بأن توافر العلم, أو أذا  مشروعة غير بصورة بها اإلتجار أو التقليدية األسلحة بنقل

ستخدم التقليدية
ُ
 ، حرب جرائم اإلنسانية أو ضد جرائم أو جماعية إبادة جريمة ارتكاب في ست

 إلى عرف دولي تقرر في , أو جنيف الواردة باتفاقيات الجسيمة أو ارتكاب املخالفات
ً
استنادا

 . هذا الشأن

 ثانيا: سلوك االمتناع في جرائم االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية.

 من االلتزامات املفروضة على الدول وقادتها والذي يشكل اإلخالل به سلوك سلبي , تطبيق

 فيها يفرض بأي معاهدو معنية باألسلحة التقليدية وتكون الدول ألي التزام 
ً
, 1الدولة طرفا

, وااللتزام  النتشار األسلحة التقليدية وطني مراقبة نظام بإنشاء دولة كل تقوم االلتزام بأن

 السلطاتِّ  وااللتزام بتعين ملنع االنتشار غير املشروع لتلك األسلحة ، الالزمة التدابير باتخاذ

                                                 
1
 كافة االلتزامات التي وردت في املواثيق الدولية املعنية باألسلحة التقليدية أعيد النص عليها في معاهدة األسلحة التقليدية 
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َ
, وااللتزام قبل اإلذن بالتصدير أو االستيراد أو  باملراقبة على تلك األسلحة املختصة الوطنية

 األسلحة كانت إذا ما تحدد تقييمات تدابير وإجراءباتخاذ الشحن أو املرور أو السمسرة 

ستخدم أن يمكن تصديرها سيجري  التي ، التقليدية
ُ
الدولي  للقانون  جسيم انتهاك ارتكاب في ت

 تيسير أو اإلنسان لحقوق  الدولي للقانون  جسيم انتهاك ارتكابأو  ارتكابه , تيسير أو اإلنساني

 الصلة ذات الدولية والبروتوكوالت االتفاقيات بموجب جريمة يشكل عمل ارتكابأو  ,ارتكابه

رة الدولة تكون  والتي باإلرهاب
 تيسير أو ارتكابأو  ,العمل هذا ارتكاب تيسير أو ،فيها طرفا املصد 

 بالجريمة املتعلقة الدولية والبروتوكوالت االتفاقيات بموجب جريمة يشكل عمل ارتكاب

  الوطنية. للحدود العابرة املنظمة

حة ولذلك إذا امتنع املسؤول بالدولة عن الرقابة أو اتخاذ اإلجراءات الكفيلة ملنع تداول األسل

عن سوء نية، أو على األقل عندما يثبت أن امتناعه كان  ,ومرورها وشحنها والسمسرة فيها

 إلى درجة تسمح باالستدالل بأنه ينطوي على قبول 
ً
ورضا بذلك االنتشار غير  جسيما جدا

, مع علمه بأن تلك األسلحة في طريقها أن تنتهك أي من املصالح املحمية في القانون املشروع

 عن ذلك االمتناع والذي نسان أو القانون الدولي اإلنسانيالدولي لحقوق اإل
ً
, يسأل جنائيا

حتى ولو لم يثبت علمه طاملا كان عدم العلم نتيجة  الغ األثر في حدوث النتيجةكان له ب

 .اهماله  

واالمتناع كسلوك معاقب عليه , يلزم وجود نتيجة إجرامية في النموذج اإلجرامي املعاقب 

عليه , وقد يشكل االمتناع جريمة عمدية حال ثبوت عمد إرادة الجاني إلحداث النتيجة 

ن يشكل جريمة غير عمدية حال قيام قادة ورؤساء وكبار موظفي الدولة اإلجرامية أو أ

بإهمال اتخاذ التدابير الالزمة ملنع االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية والتي يكون املتوقع 

 منها بمعيار الشخص العادي أنها موجهة النتهاك القانون الدولي. 

 روع لألسلحة التقليدية.الركن الدولي في جرائم االنتشار غير املش

 :كاآلتي  الدولية للجريمة الدولي الركن قيام شروط نرصد أن يمكن العرض هذا بعدو

 عدوانا يمثل فعل عن امتناع أو فعل إتيان حالة الدولية للجريمة الدولي الركن توافر  -9

 الدولي الركن فإن النحو هذا على و الدولي الجنائي, القانون يحميه حق أو مصلحة على

 الجنائي الدولي فالقانون العدوان يصيبها التي الحقوق  أو املصالح نوع من وجوده يستمد
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 بعض ألن ذلك صحيحا ليس العكس لكن و ،الدولية والحقوق  و املصالح بحماية يهتم

 كون إلى ذلك ويعودالدولي الجنائي  القانون دون الدولي القانون يحميها الحقوق و املصالح

 واملصالح الحقوق  حماية على مقتصرا باعتباره ،نطاقا أضيقالدولي الجنائي  القانون

 غير الجزاء فيكفي عداها ما أما ،الجنائية بالحماية الجديرة وحدها فهي الهامةالدولية 

 لحمايتها. الجنائي

 تدبير أو مدبر تخطيط على بناء  الدولية الجريمة ارتكبت إذا الدولي الركن يتحقق كما -3

 وجرائم ،للوطن العابرة املنظمة الجرائم النوع هذا ومثل أخرى دولة ضد دولة من

 هيئة أو دولة ضد توجهه كانتإذا ما ،  األفراد أو املنظمات بعض ترتكبها التي اإلرهاب

 تدبر دولة ورائهم من تكن لم ولو، الدولية متمتعه بالحماية أشخاص ضد أو دولية

 وتحرض على ارتكاب هذه االفعال. 

 بعض طرف من املرتكبة اإلجرامية األفعال في الدولي الركن يتوافر أنه ذلك إلى أضف -2

 على اعتداءا تضمنت أو ،ما دولة ضد موجهة كانت إذا األفراد أو اإلرهابية املنظمات

 هناك تكن لم لو و ،دولية بحماية املتمتعة األشخاص على أو الدولية املرافق أو املصالح

 أحد لها توافر طاملا دولة ضد  الدولية الجرائم هذه ارتكاب على تحرض أو تدبر دولة

 الدولية.العناصر

 أن الدولي الركن لتوافر يلزم أنه إلى الجنائي الدولي الفقه في الغالب الرأي يذهب كما  -1

 يستمدها الفرد صفة أن إذ ،لحسابها أو الدولة باسم الدولية الجريمة مرتكب الفرد يعمل

 فوضته أو معينة اختصاصات به مرتبطة عاما منصبا منحته سواء له الدولة تفويض من

 استغاللها يستطيع ظروفا له تتيح معينة باختصاصات إليه تعهد أن أو ،معين عمل في عنها

 اإلجرامي.  الفعل اقتراف في

 ضد كالجريمة الدولي السياسي النظام على وقعت إذا الدولية صفة الجريمة تكتسب كما -9

  دولة من أكثر في األموال أو امللكيات أو األفراد ضد أو البشرية أمن ضد و السالم
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 نفوس في الرعب بث و الفزع إشاعة على الجرائم انطوت إذا أيضا الدولي الركن ويتحقق

 الناس.

 أشكال جرائم االنتشار غير املشروع لألسلحة التقليدية

بمسمى  التقليدية جرائم االنتشار غير املشروع لالسلحة قد يكون من املالئم إدراج

 ."نقل األسلحة التقليدية بغرض انتهاك القانون الدولي لحقوق اإلنسانجريمة"

االستيراد والتصدير والشحن وإعادة الشحن  على أن يقصد بمصطلح " نقل األسلحة"  أفعال

واملرور العابر والتخزين والحراسة والسمسرة ووسم وتحريف وسم األسلحة , وتعطيل عمل 

 -:األسلحة , وتعد في حكم تلك الجريمة النماذج اإلجرامية التالية

 نقل األسلحة التقليدية بغرض انتهاك قرارات الحظر الصادرة من مجلس األمن. (9

ألسلحة التقليدية لتسهيل ارتكاب جريمة إبادة جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية أو نقل ا (3

 جرائم حرب.

 لتسهيل أعمال اإلرهاب. نقل األسلحة التقليدية (2

 نقل األسلحة التقليدية لتسهيل أعمال الجرائم املنظمة. (1

 نقل األسلحة التقليدية بغرض عرقلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. (9

 نقل األسلحة التقليدية بغرض تقويض العدالة واألمن. (2

 نقل األسلحة التقليدية لتقويض التنمية البيئية. (7

 .لتسهيل جرائم اإلتجار بالبشر نقل األسلحة التقليدية (9

 الشروع في ارتكاب أي من جرائم األسلحة التقليدية. (1

أو املساعدة أو  املشاركة في أي من جرائم األسلحة التقليدية بالتواطؤ أو التوجيه (99

 التحريض أو التسهيل أو إسداء املشورة. 

 بميثاق روما, فقد أدرجت جرائم استعمال 
ً
أما عن جرائم األسلحة التقليدية الواردة حاليا

األسلحة في الصراعات املسلحة, وتنتظر تلك الجرائم إدراج مرفق بقائمة األسلحة والذخائر 

 سلحة والذي يشكل استعمالها جريمة دولية.املحظور استعمالها أثناء الصراعات امل
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جريمة  والجرائم التي وردت بمرفق أركان الجرائم بميثاق روما بشأن استعمال األسلحة هي

الحرب املتمثلة في استخدام السموم أو األسلحة  املسممة , و جريمة الحرب املتمثلة في 

ة جريمة الحرب املتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو املواد أو األجهزة املحظور 

استخدام الرصاص املحظور , جريمة الحرب املتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد 

 أو أساليب حربية. 

وبربط أحكام املساهمة الجنائية الواردة بميثاق روما , بجرائم استعمال األسلحة في 

من أشكال املساهمة التي الصراعات املسلحة باعتبارها جرائم حرب , يتضح أن أي شكل 

تحقق استعمال تلك األسلحة كالبيع والتصدير والشحن واملرور والنقل والسمسرة واإلعانة 

على ثمنها وأي تصرف أخر في شكل مساعدة أو تحريض يشكل حال تحقق جريمة الحرب , 

حال نموذج االشتراك في استعمال األسلحة أو الرصاص املحظور باعتبارها جريمة حرب , وفي 

لم تنشب الصراعات املسلحة الداخلية أو الدولية , قد يشكل سلوك البيع والتصدير 

والشحن واملرور والنقل والسمسرة أو املساعدة أو التحريض عليهم جريمة دولية مستقلة 

 حال ثبوت أن القصد من السلوك انتهاك حقوق اإلنسان.
 

 

 


