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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 التنفيذيةة جنالل

 أمن الطيران :١٤البند 
 التطورات المستجدة منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية :١-١٤البند 

التهديدات التي تواجه الطيران المدني والمتمثلة في نظم 
 (MANPADS)" مانبادز" الدفاع الجوي المحمولة

 خصمل
في ضوء التهديدات التي تواجه الطيران المدني والمتمثلة في نظم الدفاع الجوي المحمولة 

جو األخرى، واألسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية، يقدم - والصواريخ أرض"مانبادز"
المجلس مشروع قرار للجمعية العمومية بهدف تعزيز جهود مجتمع الطيران لمواجهة هذا 

 .التهديد الخطير
 .٦رد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة ي

 المراجع
Doc 9790, Assembly Resolutions in Force (as of 5 October 2001) 

 
 مقدمة -١

 عن أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني التي وقعـت            ا تقرير ١٧١استعرض المجلس في الدورة      ١-١
ض الشواغل بشأن التهديدات الخاصة التي تواجه الطيران المدني والمتمثلة فـي نظـم              وتم التعبير عن بع   .  ٢٠٠٣في عام   

 الضوابط علـى    فرض :A32-23العمومية  وخلص المجلس الى أن القرار الحالي للجمعية        ) مانبادز( الدفاع الجوي المحمولة  
وطلب المجلس أيضا .  ا مدى أبعدقرارا ذلم يعد مناسبا والى أن األمر يستدعي        تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا     

من األمانة العامة أن تقدم معلومات من شأنها أن تساعد المجلس على بحث امكانية وضع وثيقة قانونيـة حـول موضـوع             
 .المانبادز

، بحث المجلس امكانية وضع وثيقة قانونية بشأن التهديـد          ١٧٢وفي سياق متابعة هذا الموضوع أثناء الدورة         ٢-١
وخلص الى أنه ينبغي تفادي أي ازدواج في العمل مع جهـات أخـرى              .  ه أسلحة المانبادز ضد الطيران المدني     الذي تشكل 
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 مبادراتما هو قائم حاليا من وخاصة في أسرة األمم المتحدة، وأنه ينبغي للقرار الجديد حول أسلحة المانبادز أن يركز على                
 .اقليمية ودولية

تصدير األسـلحة التقليديـة     مراقبة   وتلفت االنتباه الى     "مانبادز"ه استخدام نظم    وتحدد الوثيقة التهديد الذي يمثل     ٣-١
 يك فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا        وعناصر   والسلع والتكنولوجيات مزدوجة االستعمال،   

الى ) أ(تقدم مشروع قرار في المرفق  تشير الوثيقة الى التطورات ذات الصلة التي تجري في اطار منظومة األمم المتحدة، و             
 .الجمعية العمومية كي تستعرضه

 (MANPADS)نظم الدفاع الجوي المحمولة استخدام ة في لالتهديدات المتمث -٢

 ٣٠ مـن    الحكومية واألفراد منذ أكثر   غير  مجموعات  ال الدول و  في أيدي  نظم الدفاع الجوي المحمولة      توافرت ١-٢
  صـائبا  ها واقعة، وكان أكثر من نصف     ٤٠في  وتسببت  ضد الطائرات المدنية    هذه النظم    استخدمت الفترة   تلكخالل  و.  عاما

 وحدة، وفقا   ٥٠٠ ٠٠٠ حاليا في العالم      هذه األسلحة  عددقد يتخطى   و.   شخص ٦٠٠ الى مصرع حوالي     أدى، مما   لألهداف
نظم الدفاع الجـوي المحمولـة      م  تتعلق باستخدا طرأت وقائع هامة     ،خالل السنتين األخيرتين   و. وحكومية لمصادر عمومية 

 يشكل أحد أكبر التهديدات التي تواجه الطيـران         مانبادز نظم   استخدام تم التأكيد على أن      ،بذلكو. في العراق وكينيا   "مانبادز"
 .المدني

 (Wassenaar)  فاسناراتفاق -٣

كـا، بلغاريـا، كنـدا،      األرجنتين، استراليا، النمسا، بلجي   :  دولة ٣٣ )org.wassenaar.www( اتفاق فاسنار يضم   ١-٣
الجمهورية التشيكية، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، ايرلندا، ايطاليـا، اليابـان، لكسـمبورغ، هولنـدا،                 
نيوزيلندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، البرتغال، رومانيا، االتحاد الروسي، سلوفاكيا، اسـبانيا، السـويد، سويسـرا،                

 وجـد ويجتمع ممثلو الدول المشاركة بانتظام في فيينا بالنمسا حيـث ت .  اوكرانيا، المملكة المتحدة، والواليات المتحدة    تركيا،  
 .تفاق فاسنارالاألمانة العامة 

 (MANPADS) فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجـوي المحمولـة يـدويا           عناصر  وتفصل وثيقة    ٢-٣
، بما فـي ذلـك الـنظم الكاملـة     "مانبادز"على التحويل واعادة التحويل الدوليين لنظم ضوابط التصدير الوطنية التي تنطبق     

 الخاصة بها، ألي غرض، وبأي وسيلة، بمـا         وأجهزة المحاكاة ومكوناتها، وقطع غيارها، ونماذجها، ونظم التدريب عليها،        
االنتاج المشترك أو ترتيب االجـازات      في ذلك ما هو مرخص من عمليات التصدير، والبيع والمنح واالقراض، وااليجار، و            

 (MANPADS) فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولـة يـدويا   عناصر  وترد نسخة عن وثيقة     . لالنتاج
  .العالم الجمعية العمومية بها) ب( في المرفق باتفاق فاسنار الملحقة ٢٠٠٣المعدة في فيينا في ديسمبر 

 "مانبادز"ن نظم اجراءات األمم المتحدة بشأ -٤

 بتـاريخ   ٥٨/٢٤١اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي دورتهـا الثامنـة والخمسـين القـرار رقـم                   ١-٤
، والذي قررت فيه،    "االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه          "، بعنوان   ٢٣/١٢/٢٠٠٣

وية، وذلك للتفاوض بشأن ميثاق دولي يمكن الدول من التعـرف علـى          ، انشاء فريق عامل مفتوح باب العض      بين أمور عدة  
 .األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها
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، "الشفافية في مجال التسلح     "٥٨/٥٤القرار رقم   ) ٨/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  (اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة       ٢-٤
قريرا لألمين العام بشأن مواصلة تشغيل سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية، وقررت أن تعدل نطاق السجل تمشيا             وأقرت ت 

فـي الفئـة   " مانبـادز "، االدراج االستثنائي لعمليات نقل نظم بين أمور عدة  مع التوصيات الواردة في التقرير والتي شملت،        
، وهو ميثاق تبليغ طوعي يغطـي سـبع فئـات      ١٩٩٢وقد أنشئ السجل في عام      ".  القذائف والقاذفات "السابعة من السجل،    

ويؤكد السجل بصورة رئيسية على عمليات النقـل        .  ، القذائف والقاذفات  بين أمور عدة  رئيسية من األسلحة التقليدية تشمل،      
نات حول عمليات الشراء عن     ، وذلك رغم تشجيع الحكومات المشاركة أيضا على توفير البيا         )الصادرات والواردات (الدولية  

 .طريق االنتاج الوطني وحول المقتنيات العسكرية

 1التأثير المالي لالجراءات المقترحة -٥

ومن المتوقع االضطالع باألعمال المطلوبة من      .  االقتراحات المقدمة في هذه الوثيقة موجهة أساسا الى الدول         ١-٥
-٢٠٠٥ مسودة الميزانيـة البرنامجيـة   في – أمن الطيران – ٩-٣مج الموارد المتاحة في اطار البرنابجانب األمانة العامة    

 ".اآللية المعززة ألمن الطيران"واذا اقتضى األمر، يمكن استخدام المساهمات الطوعية من الدول المتعاقدة في .  ٢٠٠٧

 القرار المعروض على الجمعية العمومية -٦

 .واعتماده) أ(د في المرفق تدعى الجمعية العمومية الى النظر في مشروع القرار الوار ١-٦

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

                                                        
وستعتمد األموال المخصصة لهذه االجراءات المقترحة علـى     .  التقديري لالجراءات المقترحة  هذه المعلومات مقدمة فقط لبيان التأثير المالي          1

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥الشكل النهائي للميزانية البرنامجية للمنظمة التي تقرها الجمعية العمومية للسنوات 
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مشروع قرار الجمعية العمومية عن التهديدات التي تواجه الطيران 
 المدني والمتمثلة في نظم الدفاع الجوي المحمولة

 /١٤القرار 

المتمثلـة فـي   يدات التي تواجه الطيران المـدني    التهد
 (MANPADS) نظم الدفاع الجوي المحمولةاستخدام 

 وخاصة التهديدات المتمثلة فـي نظـم     ، األفعال االرهابية التي تهدد الطيران المدني      بشأن تعبيرا عن قلقها الشديد   
  .جو، واألسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية-، والصواريخ األخرى أرض(MANPADS) الدفاع الجوي المحمولة

 الطائرات المدنية كأسـلحة دمـار وبشـأن األعمـال           اعالن بشأن اساءة استعمال    :A33-1 الى قرارها  واذ تشير 
، الذي يكلف المجلس واألمين العام بالتصرف على وجه طارئ لمواجهـة التهديـدات          االرهابية األخرى في الطيران المدني    

  .الجديدة والناشئة للطيران المدني

يـر المشـروعة فـي األسـلحة         بشأن التجارة غ   ٥٨/٢٤١ الى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         واذ تشير 
  . عن الشفافية فيما يرتبط بشؤون التسليح٥٨/٥٤الصغيرة والخفيفة بكل أشكالها والقرار 

لسـلع والتكنولوجيـات مزدوجـة االسـتخدام،         تصدير األسلحة التقليدية وا     بشأن مراقبة  فاسنار باتفاق   واذ ترحب 
 واالتفاقية األمريكية المشتركة لمكافحة التصـنيع  ولة يدويافرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحم وعناصر  

  .واالتجار غير المشروع في األسلحة النارية، والذخيرة، والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة

استجابة أكثر شموال وتواؤما   األخرى الرامية الى تطوير      بالجهود المستمرة للمنظمات الدولية واالقليمية       واذ ترحب 
 .هة تهديدات الطيران المدني المتمثلة في نظم الدفاع الجوي المحمولةلمواج

اصة المتمثلة في أسلحة الدفاع الجوي المحمولة تتطلب نهجا شامال وسياسات مسـؤولة             التهديدات الخ  بأن واذ تقر 
 .من جانب الدول

 لم يعد مناسبا    مولة يدويا فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المح       : A32-23 أن قرارها    وبالنظر الى 
 .والى أن األمر يستدعي قرارا ذا مدى أبعد

 فان الجمعية العمومية

 جميع الدول المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق مراقبة صارمة وفعالـة علـى اسـتيراد                 تحث -١
 .وتصدير نظم الدفاع الجوي المحمولة ونقلها أو اعادة نقلها اضافة الى تخزينها



  A35-WP/50 
  EX/16 
 A-2 Appendix A 

 

االقليمي بغية تعزيز وتنسيق الجهـود  دون  جميع الدول المتعاقدة للتعاون على المستويين االقليمي و       تدعو -٢
 .الدولية الرامية الى تنفيذ التدابير الفعالة ومواجهة التهديدات المتمثلة في نظم الدفاع الجوي المحمولة

تدمير نظم الدفاع الجـوي المحمولـة غيـر          جميع الدول المتعاقدة التخاذ التدابير الالزمة بضمان         تدعو -٣
 .المصرح بها داخل أراضيها بأسرع ما يمكن

 كل الدول المتعاقدة على المشاركة بنشاط في وضع وثيقة دولية بغرض تحديد واقتفاء أثر األسـلحة      تحث -٤
بشـأن التجـارة غيـر     ٥٨/٢٤١الصغيرة والخفيفة غير المشروعة المشار اليها في قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة              

 .المشروعة في األسلحة الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبها

فرض الضوابط على تصـدير   ناصر  عتطبيق المبادئ المحددة في وثيقة        جميع الدول المتعاقدة على    تحث -٥
 .ي االتفاق المذكور، ان لم تكن بعد قد شاركت ففاسناراتفاق في  الواردة "مانبادز" أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا

فرض الضوابط على تصـدير أسـلحة الـدفاع الجـوي      :A32-23هذا القرار يحل محل القرار    أن تعلن -٦
 .المحمولة يدويا

- - - - - - - - - - 
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 اتفاق فاسنار
 بشأن مراقبة تصدير األسلحة التقليدية

 االستخداموالسلع والتكنولوجيات مزدوجة 

 فرض الضوابط عناصر 
 "مانبادز" على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا

 )٢٠٠٣ في الجلسة العامة في عام ااتفق عليه(

 بأن التهديدات التي يمثلها االنتشار واالستخدام غير المسموح به لنظم الدفاع الجوي المحمولة ال سيما ضـد        اذ تقر  
 تؤكد الدول المشـاركة بأنهـا سـتطبق         ، األزمات وعمليات مكافحة االرهاب    الطيران المدني وعمليات حفظ السالم وادارة     

 . وطنية صارمة على تصدير نظم الدفاع الجوي المحمولةضوابط رقابة

 نطاق االتفاق -١

 :تشمل هذه العناصر ما يلي ١-١

 .ه لوحدفرد ويطلقهانقلها يحملها المرء ويتمكن من أن يجو المصممة لكي -نظم الصواريخ أرض )أ 

،  فريـق  عامل ضمن  أكثر من فرد     لها ويطلقها غبحيث يش جو مصممة   -نظم أخرى للصواريخ أرض    )ب 
 . عدة أفرادبحيث يحملهاو

، بما في ذلك الـنظم      "مانبادز"التحويل واعادة التحويل الدوليين لنظم      على  وابط التصدير الوطني    طبق ض وت ٢-١
التدريب عليها، واألجهزة المحاكية الخاصة بها، ألي غـرض، وبـأي           الكاملة ومكوناتها، وقطع غيارها، ونماذجها، ونظم       

وسيلة، بما في ذلك ما هو مرخص من عمليات التصدير، والبيع والمنح واالقراض، وااليجار، واالنتاج المشترك أو ترتيب                  
ر والضوابط المصـاحبة     قواعد التصدي  نطاقويشمل  .  ")التصدير"تختصر هذه العمليات فيما بعد بعبارة        (االجازات لالنتاج 

، وتصميمها، وتطويرها، وهندستها، وتصـنيعها، وانتاجهـا، وتجميعهـا، واختبارهـا،            "مانبادز"لها األبحاث المتعلقة بنظم     
واصالحها، وصيانتها، وخدمتها، وتعديلها، ورفع مستواها، وتحديثها، وتشغيلها، واستعمالها، وابدالها أو تجديـدها، ونـزع               

 ومساعدة فنية، وعروض توضـيحية، وتـدريب،   وبرمجيات، وما يرتبط بتلك الوظائف من بيانات فنية، أسلحتها، وتدميرها 
أن يقصـد بـه االسـتثمار،        حسب التشريع الـوطني   هذه القواعد فيمكن     نطاقوأما  .  وكذلك نقلها وتخزينها بصورة آمنة    

 .والتسويق، واالعالم، واألنشطة األخرى ذات الصلة

 . ضمن أقاليم الدولة المنتجة الى القوانين والتنظيمات الوطنية"مانبادز"علق بنظم يخضع أي نشاط يت ٣-١
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  ومعايير التقييمالرقابةشروط  -٢

من جانب الحكومات المصـدرة      "مانبادز" بتصدير نظم الدفاع الجوي المحمولة       التصريح قرارات   يتم اتخاذ  ١-٢
 رخـص  وكـالء  حكومات أجنبية أو الى الىفقط يتم التصدير ع و رفيسياسيعلى مستوى فيها من خالل السلطات المعنية   و
حكومة صدقت عليها    (EUC)الستخدام األخير   تحديد ا لبعد تقديم شهادة رسمية     و ، بالنيابة عن حكومة    يعملوا كيبالتحديد   مله

 .الدولة المتلقية

 تـرخيص ضـع لقـرار      تخ تحويل وان كل عملية     ،مانبادز نظم   على صادرات  العامة   التراخيصال تطبق    ٢-٢
 .بها خاص

 عنـد   ين غير الحكومي  الوساطةخدمات  مقدمي   غير الحكوميين أو     الوسطاء المصدرة   الحكوماتلن تستخدم    ٣-٢
 . بشكل محدد من جانب الحكومة المعنيةالترخيص لهم اال اذا ما تم ،"مانبادز"نقل نظم 

مواصفات محددة لمراقبـة األداء  لدول المنتجة   ، ستنفذ ا   لهذه النظم   به المسموحبهدف تجنب االستخدام غير      ٤-٢
 المواصـفات وال ينبغي لهذه . لديها هذه التكنولوجيات تتوفر حالما ، المصممة حديثا"مانبادز" لنظم أو عملية االطالق/الفني و 

 . المشروع لهاالمستخدمبالنسبة الى  "مانبادز"أن تؤثر تأثيرا سلبيا على الكفاءة التشغيلية لنظم 

 شـروط  كجزء مـن     "مانبادز"لغ الحكومات المصدرة والمنضمة الى اتفاق فاسنار عن عمليات نقل نظم            تب ٥-٢
 .االبالغ وتبادل المعلومات المحددة في االتفاق

فاسنار المعنونـة   اتفاق   التفاق فاسنار ووثيقة     األولية في ضوء العناصر     "مانبادز"صادرات نظم   سيتم تقييم    ٦-٢
لهـا  وأي تعـديالت    " س األسلحة التقليدية القابل لزعزعة االستقرار     تكدالمشورة بشأن   و  التحاليل تقديم موضوعيا لعناصر   "

 .صلةالتالية ذات 

 : العناصر التالية"مانبادز"التي تجيز صادرات نظم القرارات  في ىستراع ٧-٢

 . في الدولة المتلقيةها أو سوء استخدام"مانبادز" نظم تضليلامكانية  −

 المرخص غير   التحويلعملية اعادة   من مخاطر    "مانبادز"نظم   الحكومة المتلقية لحماية     أهلية واستعداد  −
 .لها والفقدان والسرقة والتضليل

 الحكومة المتلقية لحماية الممتلكـات والتسـهيالت   تنفذهاة وفعالية الترتيبات األمنية الميدانية التي    يكفا −
 .الجردات العسكريةالحيازات وو

ـ   مـن    الحكومة المصدرة بنفسـها      تتأكد،  "مانبادز"دير نظم   قبل السماح بتص   ٨-٢   المتلقيـة  ةضـمانات الحكوم
 :بخصوص ما يلي

 . الموافقة المسبقة للحكومة المصدرة اال في حالة"مانبادز"عدم اعادة تصدير نظم  −
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  لتجنـب السـارية امكانية توفير األمن المطلوب للمواد والمعلومات السرية وفقا لالتفاقـات الثنائيـة             −
 .تعريضها للخطرالوصول غير المسموح به لهذه النظم أو 

 للخطـر أو اسـتخدامها     "مانبادز"أي مواد متعلقة بنظم     ض  بأي حالة تعر  فورا   الدولة المصدرة    ابالغ −
 .أو فقدانها أو سرقتهاغير المجاز به 

لتنفيذ التدابير   وامكانياتها   ةالمتلقيباالضافة الى ذلك، ستتأكد الحكومة المصدرة بنفسها من استعداد الحكومة            ٩-٢
منهـا  واتالف أو تدمير المخزونات الفائضة       ومناولتها ونقلها واستخدامها بشكل مأمون       "مانبادز"نظم  تخزين  الفعالة لضمان   

جـراءات الوطنيـة    اال انوعلى سبيل السرد ال الحصـر،       . مشروعةللحؤول دون الوصول اليها واستخدامها بصورة غير        
 مجموعة الممارسات التالية أو غيرها من التدابير        تتضمن  األمن على المستوى المطلوب    لتحقيقية والمصممة   المتلقللحكومة  

 :التي تكفل التوصل الى مستويات شبيهة للحماية والمساءلة

 ."مانبادز"  نظمالتأكيد كتابة على توافر ايصال شحنات −

اذا كان ذلـك     ،المنقولة النارية والصواريخ    لياتاآللشحنات األولية لكل    ل جردة بالرقم التسلسلي     اعداد −
 .المكتوبةالجرد  وتحديث سجالت .ممكنا عمليا

 بـالرقم  تقييـد وعلى األقل،  شهريا مرة ،للتحويل التي تخضع "مانبادز"نظم لمجمل  قائمةجردة  اعداد   −
 .زمن السلم خالل المتضررة أو  المستهلكة"مانبادز"التسلسلي لعناصر نظم 

 وضـوابط  أعلى مستويات من القواعد القياسـية لألمـن   لتحقيق الكافيةط التخزين  شروتوافرضمان   −
 :قد تتضمن ما يليو. الوصول الى هذه األسلحة

ذلك، تخزن الصواريخ وآليات النارية في أماكن منفصـلة         يجيز   "مانبادز" تصميم نظم    اذا كان  −
 ال يعرض الموقـع الثـاني        لموقع واحد  الضوابط األمنية يكون اختراق   بحيث   ،بما فيه الكفاية  

 .للخطر

 ). ساعة٢٤على مدار (توفير المراقبة المستمرة  −

للـدخول الـى     مرخص لهما  على األقل شخصين     أن يتواجد تقتضي  انشاء ضوابط وضمانات     −
 .مواقع التخزين

. الـذخائر الحساسـة   نقل   القواعد القياسية والممارسات لضمان      أرفع بطريقة توفر    "مانبادز"نقل نظم    −
 .يات النارية في حاويات منفصلةاآلل االمكان، نقل الصواريخ ووعند

 االطالق قاعدة في ومقبضهالصاروخ تركيب  المكونات األساسية ـ عادة  وتركيبحيث أمكن، جمع  −
 النيـران كجـزء مـن التـدريبات     أو عند اطالقوشيكة الهجومات ال أو االعتداءاتـ فقط في حالة  

 التخزين وتركب فقط الجزيئيات المزمع      نتسحب م في هاتين الحالتين    و،  األسلحةالمنتظمة أو الختبار    
عند وزع النظم كجزء من نقاط الدفاع لمنشآت  ويتم جمع وتركيب المكونات األساسية أيضا        .اطالقها
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ظروف أخرى يمكن أن يتفق عليها بين الحكومـات المتلقيـة   أي  وفي  ،أولوية قصوى ذات  أو مواقع   
 .والمحولة

 علـى المـوظفين     اكون مقتصـر  يأي معلومات سرية ذات الصلة س     الى  الى األجهزة و  الوصول  ان   −
وقد أثبتوا   في حوزتهم تصريحا أمنيا سليما    الذين  و المتلقية الحكومة   العاملين لدى العسكريين والمدنيين   

 البنود الضرورية أي معلومات تنشر على      تقتصر و.  بمهامهم لالضطالعالالزمة  معلومات  ال ب درايتهم
 . المعلومات بصورة شفهية أو مرئية فقطتقدم ، وعند االمكان.  بهاينالضطالع بالمسؤوليات المكلفل

 تدمير، بصورة فعالة ومأمونة،   تالف أو   اتتضمن  المخزون االحتياطي    حذرة الدارة اعتماد ممارسات    −
 . عن االحتياجات الوطنيةأو صار زائدا تخطى الذي "مانبادز"مخزون نظم 

 الحـذرة لـنظم   الرقابـة  غير القادرة على تنفيـذ  الحكومات المتلقية ، أمكن حيث ،الدول المشاركة ستساعد   ١٠-٢
وتخضع هذه التدابير الـى  . هارت بما في ذلك اعادة شراء األسلحة التي كانت قد صد، المخزون الفائض اتالف  لجهة "مانبادز"

 .المتلقيةموافقة طوعية من الحكومة المصدرة والدولة 

 أنها والذي ثبت مثل هذه النظم تتلقىاطر الحكومات المصدرة المعلومات بشأن الحكومات التي يمكن أن       تتش ١١-٢
 . أعاله٩-٢ و٨-٢فشلت في الوفاء بضمانات وممارسات الضوابط المفروضة على التصدير والمذكورة في الفقرتين 

كومات المصـدرة المعلومـات بشـأن     ستشاطر الح  ،اآليلة الى تجنب تضليل األسلحة    الجهود  تعزيز   بهدف ١٢-٢
 .قد تقوم بذلكالتي مانبادز أو الهيئات غير الحكومية التي تسعى الى حيازة نظم 

خضع ألحكـام  يس مانبادز مراقبة التصدير المتصلة بنظم انتهاك لتشريعاتستضمن الدول المشاركة بأن أي   -٣
 .عقوبات الجزائيةال ، بما في ذلكمؤاتيةعقابية 

 . هذه الخطوات بصورة منتظمةفي تنفيذلدول المشاركة المعلومات وتستعرض التقدم المحرز تتشاطر ا -٤

 غير األعضاء في    لدى الدول تطبيق المبادئ المحددة في هذه العناصر       ل الترويجتوافق الدول المشاركة على      -٥
 .اتفاقية فاسنار

 

 ى ــ انتهـ




