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  شرح املصطلحات  : حظر توريد األسلحة

  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٤اعتمدته جلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة يف 
  

  اهلدف من حظر توريد األسلحة

ــرة       - ١ ــر توريــد األســلحة، املفــروض يف الفق  ١٣٩٠قــرار جملــس األمــن   مــن  ٢إن حظ
ــرة      ٢٠٠٢( ــا فيهــا الفق ــة، مب ــده يف قــرارات الحق ــاد تأكي ــن القــرار   ١)، واملع  ٢١٦١(ج) م
  )، يلزم الدول األعضاء مبا يلي:٢٠١٤(

توريـد األسـلحة ومـا يتصـل     مباشرة أو غري مباشرة من  بصورةما قد يتم منع     
واملركبـات واملعـدات    ،والـذخائر نواع، مبـا يف ذلـك األسـلحة    عتاد من شىت األا من 

وقطـع الغيـار الالزمـة ملـا سـبق ذكـره، أو بيعهـا         ،واملعدات شبه العسـكرية  ،العسكرية
، أو مساعدة أو تدريب يتصـل باألنشـطة العسـكرية   فنية تقدمي أي مشورة ونقلها،  أو

أو باســـتخدام الســـفن   ،خـــارج أراضـــيها إىل رعاياهـــا  علـــى يـــد مـــن أراضـــيها أو  
ــائرات  أو ــات     الطـ ــات واملؤسسـ ــراد واجلماعـ ــك األفـ ــا، إىل أولئـ ــل أعالمهـ ــيت حتمـ الـ

 .[املدرجة أمساؤهم يف القائمة] والكيانات

  
  نطاق التزامات الدول األعضاء

يف األمـــم املتحـــدة مطالبـــة بتنفيـــذ تـــدابري اجلـــزاءات املتعلقـــة  األعضـــاءمجيـــع الـــدول   - ٢
األفـراد واجلماعـات واملؤسسـات    باألسلحة وما يتصل ا من عتاد وخدمات، املفروضـة علـى   

هم علــى قائمــة ءأمســاجلنــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة  ممــن وضــعت والكيانــات 
الـيت   -اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعـدة. والـدول األعضـاء مطالبـة بتنفيـذ هـذه التـدابري        

ــة اجلــزاءات    ــا جلن ــا تشــري إليه ــارة     عــادة م ــى تنظــيم القاعــدة بعب ــد  ’’املفروضــة عل حظــر توري
  على املدرجة أمساؤهم يف القائمة من أفراد وكيانات، حيثما وجدوا. -‘‘ األسلحة

بتنفيذ حظـر األسـلحة املفـروض علـى تنظـيم القاعـدة يعـين أن         األعضاءوالتزام الدول   - ٣
املشـورة   قـدمي أو ت ها،أو نقلـ  هـا ع، أو بيمـا يتصـل ـا مـن عتـاد     نع توريد األسلحة وعليها أن مت

 ذلـك  الفنية أو املساعدة أو التدريب يف ااالت ذات الصلة باألنشـطة العسـكرية، سـواء كـان    
  :بصورة مباشرة أو غري مباشرة

  املدرجة أمساؤهم يف القائمة من أراضيها؛ الكياناتإىل األفراد أو   ‘١’  

ــراد أو   ‘٢’   ــاتإىل األفـ ــاؤهم  الكيانـ ــة أمسـ ــا  املدرجـ ــل رعاياهـ ــن قبـ ــة مـ يف القائمـ
  املوجودين خارج أراضيها؛
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إىل األفـــراد والكيانـــات املدرجـــة أمســـاؤهم يف القائمـــة باســـتخدام الســـفن         ‘٣’  
  الطائرات اليت حتمل أعالمها.  أو

مـا يتصـل   وقف أي توريد أو بيع أو نقـل لألسـلحة و  أن ت األعضاءيتعين على الدول و  - ٤
وينبغـي أن يفهـم    القائمـة.  أمسـاؤهم يف اد والكيانـات املدرجـة   خـدمات إىل األفـر  ا من عتاد و

ذلك علـى أنـه التـزام مبنـع األفـراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة مـن احلصـول علـى             
األسلحة أو ما يتصل ا من عتاد أو خـدمات جبميـع أنواعهـا وبـأي طريقـة، مبـا يف ذلـك عـن         

  :طريق

  اء؛سطوال  ‘١’  

  ثالثة أخرى؛ أطرافسماسرة أو ال  ‘٢’  

مـدرج   كيـان أو فرد  باسم يتصرفولكنه أي فرد غري مدرج امسه يف القائمة   ‘٣’  
  ه؛بالنيابة عن، أو امسه يف القائمة

ــان   ‘٤’   ــدرجغــري امســه أي كي ــرد أو كيــان    ولكــن يف القائمــة  م يســيطر عليــه ف
أو قبيــل فــرد أو كيــان مــن هــذا الأو يتصــرف باســم  ،مــدرج يف القائمــة امســه

  .بالنيابة عنه

ـــمدرجة     مــنوملــا كــان اهلــدف العــام    - ٥ احلظــر هــو منــع حصــول األفــراد والكيانــات ال
أمساؤهم يف القائمة على أي نوع من أنواع األسلحة وما يتصل ا من عتاد، فإن علـى الـدول   

، ليشمل مساسـرة األسـلحة  ‘‘ حظر توريد األسلحة’’األعضاء أن تأخذ بتفسري موسع ملصطلح 
ــراد        ــك لألف ــوفري كــل ذل ــابرة، وت ــها، وشــحناا الع ــواردات من والصــادرات مــن األســلحة وال
والكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة، على حنو يتـيح التنفيـذ علـى أكمـل وجـه ممكـن. ومـن        
شأن ذلك أن حيد من الوسائل املتاحـة لألفـراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة الـذين        

  استخدام أساليب مرجتلة أو غري تقليدية يف التحايل على احلظر املفروض عليهم. قد حياولون

وملنع توريد األسلحة وما يتصل ا من عتـاد وخـدمات مـن شـىت األنـواع إىل األفـراد         - ٦
أو الكيانات املدرجة أمساؤهم يف القائمة، وبيعها هلم أو نقلها إليهم، سواء كـان ذلـك بصـورة    

ــع الوســطاء       مباشــرة أم غــري مبا  ــل من ــات تكف ــى إنشــاء آلي ــدول األعضــاء عل شــرة، تشــجع ال
أو خـدمات، أو نقلـها،   /واألطراف الثالثة من احلصول على األسلحة وما يتصل ا من عتـاد و 

  ألفراد أو كيانات مدرجة أمساؤهم يف القائمة، أو بامسهم، أو بالنيابة عنهم، أو دعما هلم.

كذلك علـى اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة ضـد مـن يـوفرون أي         األعضاءوتشجع الدول   - ٧
أسلحة وما يتصل ا من عتاد جبميع أنواعه إىل أفراد أو كيانات مدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة،    
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وعلى تقـدمي مقترحـات إىل جلنـة اجلـزاءات املفروضـة علـى تنظـيم القاعـدة إلدراج أمسـائهم يف          
عــدة. وتشــجع الــدول األعضــاء علــى إبــالغ فريــق  قائمــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القا

  ‘‘.حظر توريد األسلحة’’الرصد جبميع اإلجراءات املتخذة دف تنفيذ 

حظر توريـد األسـلحة إىل تنظـيم القاعـدة يف احلـدود اجلغرافيـة        األمنومل حيصر جملس   - ٨
يــذ احلظــر ألراضــي الــدول األعضــاء، بــل وســع نطــاق التــزام الــدول األعضــاء فيمــا يتعلــق بتنف  

اســتنادا إىل ســلطتها القانونيــة علــى رعاياهــا يف اخلــارج وعلــى الطــائرات والســفن الــيت حتمــل    
  أعالمها وفقا للقانون الدويل.

  
  ال جمال ألي إعفاءات

املفـروض علـى تنظـيم القاعـدة.     ‘‘ حظـر توريـد األسـلحة   ’’من  إعفاءاتال توجد أي   - ٩
)، مل يكــن ينطبــق  ٢٠٠٠( ١٣٣٣فعنــدما فُــرض حظــر توريــد األســلحة أول مــرة بــالقرار       

على عمليات النقل إىل األراضي الواقعة حتت سـيطرة حركـة طالبـان يف أفغانسـتان، ومشـل       إال
إالّ أن هـذا اإلعفـاء أُلغـي عنـدما عـدل       إعفاء يتعلق باالسـتخدام اإلنسـاين أو أغـراض احلمايـة.    

) لينطبــق علــى ٢٠٠٢( ١٣٩٠حظــر توريــد األســلحة املفــروض علــى تنظــيم القاعــدة بــالقرار 
مجيع األفـراد والكيانـات املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة املوحـدة السـابقة. وال يوجـد حاليـا أي          

حيـث تطبيقـه علـى األفـراد      إعفاء من حظر توريد األسلحة املفروض علـى تنظـيم القاعـدة مـن    
  والكيانات املدرجة أمساؤهم يف قائمة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة.

  
  شرح املصطلحات

  .نواععتاد من شىت األ مناألسلحة وما يتصل ا 

عامة، على النحو الذي تبينه القائمة التوضـيحية الـواردة يف    بعباراتلقد عرف احلظر   - ١٠
 ٢١٦١(ج) مـن القـرار    ١)، بصيغتها اليت أكدا الفقـرة  ٢٠٠٢( ١٣٩٠من القرار  ٢الفقرة 

، مبــا يف ذلــك عتــاد مــن شــىت األنــواعاألســلحة ومــا يتصــل ــا مــن ... ”)، ليشــمل: ٢٠١٤(
ية، واملعـدات شـبه العسـكرية، وقطـع الغيـار      األسلحة والذخائر، واملركبات واملعـدات العسـكر  

  “.الالزمة ملا سبق ذكره
  

  حبظر األسلحة الصلةاخلدمات ذات 

املفروض على تنظـيم القاعـدة عنصـرا إضـافيا هامـا.      ‘‘ حظر توريد األسلحة’’يتضمن   - ١١
ــة أو مســاعدة أو أي ’’ فهــو يشــمل حظــرا علــى تقــدمي   ــدريب  مشــورة فني باألنشــطة يتصــل ت

، وهي أمور جيب، دون استثناء، أن تمنع عمن تدرج أمساؤهم يف قائمـة اجلـزاءات   “العسكرية
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املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة. ويشــمل ذلــك منــع أي شــخص مــدرج امســه يف القائمــة مــن    
  املشاركة يف أي تدريب يهدف إىل تعليم املهارات العسكرية.

انــات املدرجــة أمســاؤهم يف مــن احلظــر هــو منــع األفــراد والكي العــاموملــا كــان اهلــدف   - ١٢
ــة مـــن احلصـــول علـــى أي   ــة ’’القائمـ ــاعدة أو تـــدريب  وأمشـــورة فنيـ تصـــل باألنشـــطة يمسـ

، مهمــا يكــن نــوع تلــك املشــورة أو املســاعدة أو التــدريب، فــإن الــدول األعضــاء ‘‘العســكرية
 تشجع على اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة ضـد تـوفري أي مـن هـذه اخلـدمات، وتقـدمي املقترحـات          
ــة اجلــزاءات املفروضــة علــى تنظــيم القاعــدة إلدراج أمســاء املخــالفني يف قائمــة      املناســبة إىل جلن

يسـدون هـذه   ممـن  هـؤالء املخـالفون   وميكن أن يكـون  اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة. 
يف أمسـاؤهم   ةالتدريب ألفـراد أو كيانـات مدرجـ   جيرون املساعدة أو يقدمون املشورة الفنية أو 

علــى هــذه املشــورة هــم أنفســهم حيصــلون  كمــا ميكــن أن يكونــوا ممــن م،لصــاحله وأ ،ائمــةالق
 .مدرجة أمساؤهم يف القائمة املساعدة أو التدريب من أفراد أو كيانات  أو

إىل جلنــة اجلــزاءات املفروضــة  تقــدملــى أن عالــدول األعضــاء كــذلك تشــجع ولــذلك   - ١٣
اجلماعات املرتبطـة  تنظيم القاعدة أو لصاحل من يقومون بتجنيد أفراد  أمساءعلى تنظيم القاعدة 

ــه ــا  بـ ــةإلدراجهـ ــداء  ،يف القائمـ ــبيه بإسـ ــد شـ ــة أو   ألن التجنيـ ــورة الفنيـ ــدمي املشـ ــاعدة تقـ املسـ
 جتنيــدإىل ألعمــال التعبئــة األيديولوجيــة الــيت ترمــي وينبغــي إيــالء اهتمــام خــاص . التــدريب أو

  .نيوتدريب االنتحاري

ــة حظــر  و  - ١٤ ــد األســلحة  لتغطي ــى  توري ــروض عل ــدة املف ــيم القاع ــق    تنظ ــه املتعل ــن جانب م
نـع األفـراد   أن متأيضـا   األعضـاء لـدول  ل، ينبغـي  تغطية كاملة غري منقوصـة  التدريب واملساعدةب

العسـكري  لتـدريب  لمرافـق   االسـتفادة مـن  مـن  املدرجة أمساؤها يف قائمة اجلـزاءات  والكيانات 
  .االحتفاظ اأو  مرافق من هذا القبيل، أو إنشاء ،اداخل حدودهأو اإلرهايب 

فريـق الرصـد جبميـع اإلجـراءات املتخـذة لتنفيـذ        إبـالغ ى علـ الـدول األعضـاء   وتشجع   - ١٥
 إىل أفـراد أو كيانـات   املقدمـة بأي من هـذه اخلـدمات    من جوانبه املتعلقةاألسلحة  توريدحظر 

  .مدرجة أمساؤهم يف قائمة اجلزاءات
  

  املتفجرة املرجتلةاألجهزة 

، وسعيا إىل منع تنظيم القاعدة واملرتبطني به من احلصول علـى  سبقإضافة إىل كل ما   - ١٦
أي نوع من أنواع املتفجرات، مبا يف ذلك املواد األولية واملكونات الـيت ميكـن أن تسـتخدم يف    

مــن  ١٤ة تصــنيع أجهــزة متفجــرة مرجتلــة أو أســلحة غــري تقليديــة لشــن هجمــات، تلــزم الفقــر 
باختاذ التدابري املناسبة دف تشـجيع تـوخي احلـذر    ’’) الدول األعضاء ٢٠١٤( ٢١٦١القرار 
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مــن جانــب مواطنيهــا، واألشــخاص اخلاضــعني لواليتــها، والشــركات املنشـــأة علــى أراضــيها     
اخلاضعة لواليتها الذين يشـاركون يف إنتـاج هـذه املـواد وبيعهـا وتوريـدها وشـرائها ونقلـها          أو

  ‘‘.نها، مبا يشمل إصدار املمارسات اجليدة يف هذا الصددوختزي

منــع تنظــيم القاعــدة وغــريه ممــن يــرتبط بــه مــن أفــراد ’’هــو  اإللــزاموالغــرض مــن هــذا   - ١٧
ومجاعــات ومؤسســات وكيانــات مــن احلصــول علــى مجيــع أنــواع املتفجــرات، ســواء كانــت    

ات الــيت قــد تســتخدم يف صــنع عســكرية أو مدنيــة أو مرجتلــة، وكــذلك املــواد األوليــة واملكونــ 
األجهزة املتفجرة املرجتلة أو األسلحة غري التقليدية، مبا يف ذلك (علـى سـبيل املثـال ال احلصـر)     

ها العناصــر الكيميائيــة، أو أســالك الــتفجري، أو الســموم، أو مناولــة هــذه املــواد كلــها أو ختزينــ  
  )‘‘....( إىل احلصول عليهاي أو السع استخدامها  أو

ــن القــرار   ١٧ويف الفقــرة   - ١٨ ــن  حيــث )، ٢٠١٤( ٢١٧٨م ــدول األعضــاء جملــس األم  ال
، يف هذا السياق، على العمل يف إطار من التعاون عند اختاذ تـدابري علـى املسـتوى الـوطين     أيضا

ترمـي إىل منــع اســتغالل اإلرهــابيني للتكنولوجيــا واالتصــاالت واملــوارد، مبــا يف ذلــك الوســائل  
 التحـريض علـى دعـم األعمـال اإلرهابيـة، مـع احلـرص يف الوقـت نفسـه          السمعية والفيـديو، يف 

ــة         ــات األخــرى القائم ــال لاللتزام ــات األساســية واالمتث ــوق اإلنســان واحلري ــرام حق ــى احت عل
  .مبوجب القانون الدويل

أيضـا علـى إبـالغ شـركات القطـاع اخلـاص (مثـل شـركات          األعضـاء وتشجع الدول   - ١٩
يف املــواد الكيميائيــة، وشــركات األعمــال التجاريــة الزراعيــة)   التعــدين، والشــركات املختصــة  

  مبخاطر إساءة استعمال هذه املواد اخلام.

تبـــادل املعلومـــات، وإنشـــاء الشـــراكات، ووضـــع ’’الـــدول األعضـــاء علـــى  وتشــجع   - ٢٠
االســتراتيجيات وتنميــة القــدرات علــى الصــعيد الــوطين مــن أجــل مكافحــة األجهــزة املتفجــرة  

  ‘‘.املرجتلة

  


