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چکیده
ریشهکن کردن قاچاق تسلیحات ،بهمنزلة یک جرم سازمانیافتة فراملی و همچنین زمینهای که
برای ارتکاب سایر جرایم بینالمللی فراهم میآورد ،جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفرری
بینالمللی در پیشگیری از جرایم بینالمللی دارد .سهم عمدة کنوانسیونهای مبرارز برا جررایم
تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بینالمللی و کنوانسیونهای خلع سالح در حقوق برینالملر
بیان کنندة همین مضمون است .تالش به منظور ریشهکن کرردن انحررات تررارت برینالمللری
تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی ،با تصویب معاهردة تررارت تسرلیحات در سرا ،3102
شکلی تاز به خود گرفته است .این معاهد  ،به منظور کنتر ترارت تسلیحات ،برای جلوگیری
از انحرات آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بینالمللری ،تعهرداتی را برر اعضرا
تحمی کرد است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملرة آنهاسرت .بره
نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة ترارت تسلیحات در مبرارز برا قاچراق تسرلیحات تعهرد
دولتها را به همکاری درخصوص مبارز با جرایم بینالمللی ،که برهکرارگیری سرالح مزمره یرا
زمینة ارتکاب آنهاست ،عینیت بخشید و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتهرا در ایرن
خصوص شد است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بینالمللی ،نظیر کنوانسریون ملر
متحد برای مبارز با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سرازمانیافترة فراملری و کنوانسریونهرای
چهارگانه ژنو ،آمد بود .لیکن برخی کاسرتیهرا در معاهرد سربب شرد معیارهرای ارا رهشرد
بهتنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم برینالمللری و از جملره
قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
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مقدمه
غالب جرایم بینالمللی ،0به طور کلی ،تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللری و حقروق بشرر و
بشردوستانه به شمار میرود و بسته به نوع و شدتْ ارتکاب این جرایم موجبات نقض خفیر ترا
بسیار شدید آنها را فراهم خواهد آورد ( .)Arrigo and Bersot, 2013: 148صرتنظر از نوع این
جرایم و ماهیت آنها ،که در اسناد حقوق کیفری بینالمللی به آنها اشار شرد اسرت ،برخری
جهات و عوام  ،به لحاظ افزایش تبعات منفی ناشی از ارتکاب جرم ،اتخاذ تدابیر سرختگیرانهترر
را در قبا آنها ناگزیر میکند ( .)Arrigo and Bersot, 2013: 156استفاد از سالح در ارتکراب
برخی جرایم بینالمللی از همین جهات و عوام به شمار میرود کره در بسریاری از نظرامهرای
حقوق داخلی ،با نام «عل یا کیفیات مشدد » شناخته میشود 3.هرچند بهکرارگیری تسرلیحات
ضرورتاً عنصر مادی همة جرایم بینالمللی محسوب نمیشرود ،در دسرت داشرتن سرالح وقروع
بسیاری از آنها را تسهی میکند و عواقبی شدیدتر بر جای میگراارد (.)Yihdego, 2007: 65
بنابراین ،جلوگیری از قاچاق تسلیحات و انحرات آنها به سمت بازارهای غیر قرانونی ،برهمنزلرة
یک پیشگیری وضعی ،نقشی مهم در جلوگیری از وقوع جرایم بینالمللی دارد؛ چه آن طیر از
جرایمی که استفاد از سالح عنصر مادی آنها به شمار میرود و چه سایر جرایمی که توس به
سرالح ارتکراب آن را آسرانترر مریکنرد ( .)Arrigo and Bersot, 2013: 158در ایرن خصروص
دولتها هم به همکاری و هم به پیشگیری از وقوع جرایم بینالمللی تعهد دارنرد؛ کره ریشره در
تعهردات برینالمللری قرراردادی و عرفری دارد ( .)De Hoogh, 1996: 122در زمینرة تعهردات
قراردادی ،دو دسته از تعهدات اسناد و معاهدات بینالمللی قاب بررسری و مداقره اسرت؛ دسرتة
نخست اسنادی که به تبیین جرایم بینالمللی و دستة دوم اسنادی که به کنتر تسرلیحات یرا
خلع سالح میپردازد .اسنادی همچرون کنوانسریونهرای چهارگانرة ژنرو و پروتکر هرای آنهرا
( ،)0311کنوانسیون مریدا برای مبارز با فساد ،کنوانسیون پالرمو درخصوص مبرارز برا جررایم
سازمان یافتة فراملی ،اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی ،کنوانسیونهای سیزد گانرة مبرارز برا
تروریسم ،2کنوانسیون منع شکنره ،کنوانسیون منع آپارتایرد ،و  ...بره تببرین عناصرر سرهگانرة
 .0جرایم بین المللی در معنای کلی اعم از جنایت و جرم بینالمللی است .جنایات برینالمللری آن دسرته از جررایم
بینالمللی شدیدی هستند که مایة نگرانی جامعة بینالمللی در ک هستند (مادة  1اساسرنامة دیروان کیفرری
بینالمللی).
 .3در نظر گرفتن جهات مشدد در مرازات جرایم مسلحانه غالباً به دلی نقض شدید امنیرت و آسرایش عمرومی و
افزایش تبعات منفی جرم صورت میگیرد (بنگرید :فتحی.)32 :0233 ،
 .2این کنوانسیونها عبارتانرد از کنوانسریون جررایم و سرایر اقردامات ارتکرابی در هواپیمرا ( ،)0392کنوانسریون
جلوگیری از توقی غیر قانونی هواپیما ( ،)0331کنوانسیون جلروگیری از اقردامات غیرر قرانونی علیره امنیرت
هوانوردی غیر نظامی ( ،)0330کنوانسیون پیشگیری و مرازات جنایات علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللری
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جرایم بینالمللی و تعهدات دولتها در قبا این جرایم پرداختهاند .اسنادی نیز هماننرد پیمران
منع اشاعة هستهای ،کنوانسیون سالحهای شیمایی ،کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارت و
پروتک هرای پرن گانرة آن ،کنوانسریون ممنوعیرت مرینهرای ضرد نفرر ،معاهردة منرع جرامع
آزمایشهای هستهای استفاد و انباشت تسلیحات غیر متعرارت و برخری تسرلیحات متعرارت را
ممنوع کرد اند .در زمینة تعهدات عرفی نیز نقض بسیاری از تعهدات مندرج در این دو دسته از
کنوانسیونها موجد مسئولیت بینالمللی برای دولتها خواهد بود و رویة قضایی بینالمللی نیرز
در قضایای متعدد به ممنوعیت نقض این تعهدات بر اساس حقوق عرفی بینالمللی اشار کررد
است ( .)De Hoogh, 1996: 133تعهد به همکاری در مبارز با جرایم بینالمللی به دو شک در
این معاهدات ترلی یافته است .در شک نخست دولتها متعهد به انرام دادن اموری خراص در
زمینة اجرای این دسته از معاهدات شد اند و در شک دوم به این تعهد در شک عام و در قالب
«تعهد به همکاری برای اجرای معاهد » اشار شرد اسرت کره بره نروعی تکمیر کننردة سرایر
تعهداتی است که بدون همکاری دوجانبه یا چندجانبة دولتها با یکدیگر امکران اجررای آنهرا
وجود ندارد (دلخوش .)1 :0233 ،مواردی همچون «معاضدتهرای قضرایی ،اسرترداد مررمران،
استرداد اموا و عواید مررمانه ،تطبیق قوانین داخلی با تعهدات منردرج در معاهردات از جملرة
این تعهدات به همکاری هستند که حدود و ابعاد آنها به صورت عینی و مشخص ترسریم شرد
است .)Arrigo and Bersot, 2013: 161( ».لیکن تعهد به همکراری بره طرور کلری و در جهرت
اجرای معاهداتی که به مبارز با جرایم برین المللری یرا مبرارز برا قاچراق تسرلیحات اختصراص
یافتهاند انتزاعی و مبهم است (دلخوش .)1 :0233 ،به همرین منظرور ،ضروابطی کره در برخری
معاهدات و اسناد بین المللی به منظور پیشگیری و همکاری در زمینة مبارز با جرایم بینالمللی
تدوین شد اند به ترسیم خطوط و تحدید حدود تعهد عام دولتها به همکراری و پیشرگیری در
مبارز با جرایم بینالمللی منرر شد و ابعاد این تعهد را عینیت و شفافیت بیشتری بخشید اند
( .)B. Jørgensen, 2003: 92معاهدة ترارت تسلیحات ،که در  3آوری  3102در مرمع عمومی
مل متحد به تصویب رسید 0،ضوابط و تعهداتی را بره منظرور جلروگیری از انحررات تسرلیحات
شام مأموران دیپلماتیک ( ،)0332کنوانسیون بینالمللی منع گروگرانگیرری ( ،)0333کنوانسریون حمایرت
فیزیکی از مواد هستهای ( ،)0333پروتک جلوگیری از اقدامات غیر قانونی خشونت در فرودگا هرا در خردمت
هوانوردی غیر نظامی بینالمللی در تکمی کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هوانروردی
غیر نظامی ( ،)0333کنوانسیون جلوگیری از اقدامات غیر قرانونی علیره امنیرت دریرانوردی ( ،)0333پروتکر
جلوگیری از اقدامات غیر قانونی علیه سکوهای نصبشد در فرالت قرار ( ،)0333کنوانسریون عالمرتگرااری
مواد منفرر با هدت اکتشافی ( ،)0330کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از بمبگرااری تروریسرتی (،)0333
کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از تأمین مالی تروریستی ( ،)0333کنوانسیون بینالمللی مقابله با فعالیتهرای
تروریستی هستهای (.)3111
 .0معاهد به دلی مخالفت سه کشور ایران و سوریه و کرة شمالی از طریق کنسانسوس یا اجماع به تصویب نرسرید

 5004فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،6زمستان 5931

متعارت به بازارهای غیر قانونی در نظرر گرفتره کره اجررای ترو م برا حسرن نیرت آن از سروی
دولتهای عضو خواهد توانست «به میزان قاب توجهی دستیابی گرو های مررمانة سازمانیافته
به تسلیحات و استفاد از آنها در ارتکاب جرایم بینالمللی را کراهش دهردMaslen et al., ( ».
 .)2013: 5در مقاب دولتهایی که برخالت موضوع و هدت معاهد عم کنند موجبات افرزایش
قاچاق تسلیحات متعارت را فراهم میآورند و چنین رفتراری بره نحروی معاونرت و همکراری در
ارتکاب جرایم بینالمللی تلقی میشود و امکان طرح مسرئولیت حقروقی و کیفرری برینالمللری
آنها را در مراجرع صرالح قضرایی فرراهم خواهرد آورد ( .)B. Jørgensen, 2003: 86ممنوعیرت
استفاد از تسلیحات غیر متعارت و کاهش آنها اهمیت مبارز برا قاچراق تسرلیحات متعرارت و
بهویژ تسلیحات سبک و کوچک را ،که برهوفرور در بازارهرای غیرر قرانونی در دسرترسانرد ،در
پیشگیری از ارتکاب جرایم بینالمللی بیش از پیش نمایان میسازد (مصفا و شرا نروری:0233 ،
 .)333ازین رو ،این مقاله ،ضمن بررسی ماهیت و مبانی تعهرد بره همکراری و همچنرین تعهرد
دولتها به پیشگیری از جرایم بینالمللی ،به نقش ضوابط مندرج در معاهدة تررارت تسرلیحات
در پیشگیری از قاچاق تسلیحات و متعاقب آن ارتکاب جرایم بینالمللی اشار میکند .در پایران
نیز میزان قابلیت استناد این ضوابط ،به منظور اثبرات مسرئولیت دولرتهرا ،ناشری از تسرهی و
معاونت در جرایم بینالمللی ،بررسی و نتای تحقیق ارا ه خواهد شد.

تعهد به همکاری و تعهد به پیشگیری در حقوق کیفری بینالمللی
 .1ماهیت تعهد به همکاری در حقوق کیفری بینالمللی
مبنای تعهد به همکاری در حقوق کیفری بینالمللی را ،عالو بر تعهدات بینالمللی دولتها ،که
در اسناد مربوطه بدان اشار شد  ،به خصیصة ذاتی ،یعنی بینالمللری یرا جهرانی برودن جررایم
تحت شمو حقوق کیفری بینالمللی ،بازمیگردد (بارانی .)011 :0233 ،به عبارت دیگر ،از نظر
فنی و ساختاری روند تکوین تا ارتکاب و حتی بعد از ارتکراب ایرن جررایم در قلمررو صرالحیت
بیشتر از یک دولت شک میگیرد و از این نظر بدون همکاریهای برینالمللری میران دولرتهرا
مقابله با این جرایم ممکن نیست .این همکاریها هم ناظر به مرحلة قب از وقروع جررم اسرت و
هم بعد از وقوع جرم .اصومً ،بعد از وق وع جرم ،مرازات مرتکبان و هر آنچه برای مررازات آنهرا
ضروری و مزم است در حیطة تعهد به همکاری قرار مریگیررد (دلخروش .)3 :0233 ،مرتکبران
اینگونه جرایم معمومً متعدد بود اند ،تابعیتهای گونراگون داشرتهانرد ،در قلمررو چنرد دولرت

و از طریق ر یگیری با صد و پنرا و پن ر ی موافق در برابر بیست و دو ر ی ممتنرع و سره ر ی مخرال بره
تصویب مرمع عمومی مل متحد رسید.
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دارای اقامتگا و مح فعالیت بود اند ،یا از سوی عناصری از یک یا چنرد دولرت دیگرر دسرتور
گرفته یا تحت کنتر و هدایت بود اند .به همین دلی  ،همة دولتهای مزبرور بایرد بره منظرور
اعما مرازات مؤثر (بدین معنا که همة کسانی که مررماند و نره کسرانی کره جرمری مرتکرب
نشد اند مرازات شوند) با یکدیگر و بهویژ مرجع رسریدگیکننرد همکراری کننرد (دلخروش،
 .)3 :0233در غالب اسناد حقوق کیفری بینالمللی ،از جمله اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی
و کنوانسیون مریدا و پالرمو ،نیز به مصادیق این همکاری ،نظیر معاضدتهرای فنری و قضرایی و
استرداد اموا و انتقا محکومان و اجرای آرای قضایی ،اشار شد است 0.اما تعهد بره همکراری
برای مقابله یا پیشگیری از جرایم بینالمللی به اندازة تعهد به همکاریهای بعرد از وقروع جررم
تببین نشد و بیشتر شک انتزاعی دارد (دلخوش .)333 :0231 ،به نظر میرسد چون این تعهد
ناظر به مرحلة قب از وقوع جرم است باید شام همة اقدامات مزمی باشد که به منظور مقابلره
با ارتکاب یک جرم بین المللی ضروری است .این را که مرموعة این اقدامات چه هستند و انرام
دادن آنها تا چه حد مزم و ضروری است باید از مرموع تعهدات بینالمللی دولتها درخصوص
جرایم بینالمللی استنباط کررد ( .)De Hoogh, 1996: 174از آنررا کره پیشرگیری از جررم در
مراح شروع جرم و حتی قب از آن مؤثرتر خواهد بود ،باید ترتیبی داد تا گررو هرای مررمانره
مرا تشکی و فعالیت پیدا نکنند« .معمومً دسترسی به منابع مالی و در قدم بعدی تسرلیحات
از برنامههای اولیة همة گرو های مررمانه است .)Arrigo and Bersot, 2013: 107( ».بنرابراین،
همکاری میان دولتها برای جلوگیری از دسترسی این گرو ها به وسای مقدماتی برای ارتکراب
جرایم بسیار ضروری است .در زمینة تدابیری که در کنوانسیون مبارز با تأمین مالی تروریسرت
و همچنین کنوانسیون مل متحد درخصوص مبارز با فساد در نظر گرفته شد است مریتروان
به خوبی حدود تعهد دولتها را به همکاری برای مقابلره برا جررایم برینالمللری مشرخص کررد.
همکاریهای اطالعاتی میان دولت ها به منظور شرفافیت هرر چره بیشرتر و امکران رصرد بهترر
انحراتهای مالی ،نظیر پو شرویی ،و غیرر مرالی ،نظیرر ارتشرا و ممانعرت از اجررای عردالت ،و
همچنین نقاط احتمالی آسیبپایر از ابعاد این همکاریها به شمار میرود .همکاریهای فنی به
منظور ایراد زیرساختهای مشترک به منظور استقرار سیستمهای کش جرم و پیشگیریهای
وضعی ،نظیر انسداد مرزهای زمینی و مراقبرت از مرزهرا و مبرادی دریرایی و هروایی مشرترک،
توسعة سامانههای هوشمند تشخیص هویت مررمان با سابقة فعالیتهای بینالمللی ،نیز تأثیری
قاب توجه در این خصوص خواهد داشت ( .)B. Jørgensen, 2003: 182به نظر میرسد مصادیق
همکاریهای مزم میان دولتها حصری نیست و با توجه به اهردات و موضروع معاهرداتی نظیرر
مبارز با جرایم سازمان یافتة فراملی هر آنچه به منظور تحقرق اهردات آنهرا ضرروری باشرد در
 .0بنگرید :مواد  ،39 ،03 ،03 ،01 ،02و  33از کنوانسیون مقابله برا جررایم سرازمانیافترة فراملری ،مرواد  39و 33
اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی ،و فص  1و  1مواد  91به بعد کنوانسیون مبارز با فساد سازمان مل .
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حیطة تعهد به همکاری دولتها قرار میگیرد 0.سیر تکوین معاهرداتی کره صربپة پیشرگیری و
مبارز با جرایم بینالمللی دارند نیز موجب تبیین هر چه بیشتر حدود ایرن تعهرد خواهرد شرد.
همکاری و مساعدت بینالمللی امروز بیش از گاشته بهمثابة یکی از مواد معاهدات برینالمللری
مطرح شد است .درواقع ،به جز مبنای وضعی ،که از خصیصة مادی و ذاتی ایرن جررایم نشرئت
میگیرد ،تعهد به همکاری دولتها برای مقابله با جرایم بینالمللی مبنای حکمی (حقوقی) نیرز
دارد« .دولتها به عنوان عضوی از جامعة بینالمللی نمیتوانند نسبت بره آرمرانهرای مشرترک
بشریت و خیر جمعی بی تفاوت بود و رفتاری را در پیش گیرند که مپایر ضررورتهرای جامعرة
بینالمللی باشد( ».بارانی .) 003 :0233 ،از طررت دیگرر برا جهرانی شردن و وابسرتگی شردید
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و  ...کشرورها و ملر بره یرکدیگرر امکران برروز ناهنرراریهرای
بینالمللی در قالب جرایم بینالمللی نیز وجرود دارد (برارانی .)01 :0233 ،بریشرک مقابلره برا
جرایمی که با همکاری چند مررم از چند کشور امکان ارتکاب آن وجود دارد به وسیلة یرک یرا
چند دولت محدود امکانپایر نیست و همکاریهای برینالمللری ضرروری مرینمایرد .بنرابراین،
دولتها ،ضمن اتخاذ تدابیر مزم در قلمرو تحت صالحیت خود برای مقابله با جرایم بینالمللری،
باید تدابیر مشترکی نیز با سایر دولتها ،بهویژ دولتهای همجوار به منظور مقابله برا جرایمری
که ذاتاً فراملیاند ،بیندیشند ( .)De Hoogh, 1996: 109درواقع ،جرایم فراملی به تدابیر فراملری
برای مقابله نیاز دارند .عالو بر آن ،جرایم بینالمللی تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی بره
شمار میرونرد و از ایرن رهگرار دولرت هرا متعهرد بره همکراری بره منظرور مقابلره برا جررایم
بینالمللی اند .اعالمیة اصو حقوق بینالملر  0331نیرز همکراری دولرتهرا را برا یرکدیگرر،
صرتنظر از نظامهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعیشان ،در سطوح مختل  ،بره منظرور حفر
صلح و امنیت بینالمللی و همچنین ثبات اقتصادی بینالمللی ،تعهدی مزمامجرا قلمرداد کررد
است ( .)Crawford et al., 2010: 185همکاری به منظور حف امنیت و حمایت از حقوق بشر و
همچنین توسعة اقتصادی کشورهای در حا توسعه از حدود تعهد دولتها در قبرا یرکدیگرر
است .بنابراین ،هر جا همکاری دولتی به انداز ای باشرد کره بره منظرور حفر صرلح و امنیرت
بینالمللی مزم و ضروری است عدم همکراری نقرض تعهرد برینالمللری دولرت و موجرب طررح
مسئولیت وی خواهد شد .این را که این همکاری به چه شک و میزان باشد بسته به هرر مرورد
باید ارزیابی کرد .با این حا به نظر میرسد تعهردات عرفری و قرراردادی دولرتهرا درخصروص
مقابله با هر جرم بینالمللی تا حدود زیرادی از ابهرام تعهرد بره همکراری در مقابلره برا جررایم
بینالمللی خواهد کاست (.)De Hoogh, 1996: 112

 .0بنگرید :مواد  39و  33کنوانسیون مبارز با جرایم سازمانیافتة فراملی.
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 .2مبانی تعهد دولتها به پیشگیری از جرایم بینالمللی
بهرغم وجود برخی اسناد برینالمللری 0درخصروص پیشرگیری از جررم ،بره تعهرد دولرتهرا در
پیشگیری از جرایم بینالمللی غالباً به طور صریح در اسناد الزامآور بینالمللی اشار نشرد و در
تعهدات دولتها درخصوص جرایم بینالمللی مستتر است ( .)De Hoogh, 1996: 119ازیرن رو،
میتوان تأثیر عدم پیشگیری بر نقض سایر تعهدات دولتها را در جامعة بینالمللی نیرز مبنرای
این تعهد دانست .درواقع ،عدم پیشگیری ،که اصومً ترک فع را بره ذهرن متبرادر مریکنرد ،از
طریق تسهی و فراهم آوردن زمینة ارتکاب جرایم بینالمللی ،مقوم نقض تعهردات برینالمللری
دولت و مرتبط با جرم و آثار تالی آن است ( .)De Hoogh, 1996: 117مثالً ،عردم اتخراذ تردابیر
مزم در جلوگیری از تأمین مالی گرو های تروریستی ،چنانچه مقررون بره قصرد و قرراین دیگرر
باشد ،مقوم عنصر مادی جرمی است که تأمین منابع مالی آن را تسهی کرد است (, N. Trapp
 .)2011: 87بنابراین ،دولتی که عامدانه از کنتر منابع مالی موجرود در تحرت صرالحیت خرود
خودداری کرد و منابع ماکور در بمبگااریهای تروریستی به کار رفتهاند نمیتواند به اسرتناد
عدم دخالت یا آگرا نبرودن از قصرد گررو هرای مررمانرة سرازمانیافتره خرود را از مسرئولیت
بینالمللی برهاند ( .)De Hoogh, 1996: 123البته ،مسا مربوط به مسئولیت بینالمللی دولت
در این خصوص ظرای مختص خود را دارد که در این مقاله بدان پرداخته نخواهرد شرد .لریکن
ماهیرت تعهردی کره دولرت در قبرا حقروق و آزادیهرای بشرری داشرته نیرز در ایرن زمینرره
تعیینکنند است .درواقع ،تعهد به پیشگیری از جرایم بینالمللی در به فع یا به نتیرره برودن
تعهدات حقوق بشری دولتها مستتر است 3.به عبارت دیگر ،در جررایم علیره حقروق بشرر کره
مسئولیت دولت بیشتر ناظر به تعهد به حمایت است ،چنانچه تردابیر مزم و متعرارت در زمینرة
پیشگیری و حمایت از شهروندان در مقاب تعرض گرو های مررمانرة برینالمللری اتخراذ شرد
باشد ،انتساب جرایم ارتکاب یافته به دولت متبوع شهروندان قاعدتاً منتفی است .مرثالً در قضریة
 .0نظیر مصوبات کمیسیون پیشگیری از جرم مل متحد و گزارش کنگر های پن سامنة پیشگیری از جرم ،که بیشتر بر
تشویق دولتها به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در قلم رو سررزمین خرود تمرکرز دارنرد .عرالو برر آن ،قطعنامرة شرمارة
 3113/03شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مل متحد ،که بر توسعة دفترر پیشرگیری از جررم سرازمان ملر و
همکارهای بینالمللی فیمابین سازمان ها و مؤسسات خصوصری تأکیرد دارد ،پیشرگیری از جررم را جز ری از تعهرد
دولتها برای تحقق توسعة پایدار و حقوق بشر دانستهاند( .بنگرید :گزارشهای اخیر سیزدهمین کنگرة پرن سرامنه
پیشگیری از جرم و عدالت کیفری مل متحد در دوحة قطر:
Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Doha, 12-19 April 2015.
Available at: http://www.unodc.org/congress/en/documentation.html. Last visited 12 October 2015.

 .3آن گا که تعهد دولت در زمینة حقی از حقوق بشر تعهد به نتیره باشد ،اتخاذ یا عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ترأثیری
در مسئولیت وی نخواهد داشت .اما وقتی تعهد دولت در موردی تعهد به حداکثر تالش باشد ،فقط در صرورتی کره
تدابیر مزم را اتخاذ نکرد باشد مسئو شناخته خواهد شد (بنگرید.)Brehm, 2008: 122 :
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 Telliniکمیتة ویژة حقوق دانران درخصروص تررور ر ریت و تنری چنرد از اعضرای کمیسریون
بینالمللی مسئو تحدید حدود مرزی یونانر آلبانی در قلمرو یونان اظهار کرد بود« :در صورت
وقوع جرم سیاسی علیه اشخاص خارجی در قلمروی یک دولت ،تنها در صرورتی مریتروان او را
مسئو دانست که آن دولت در اتخاذ تمامی تدابیر معقو و مقتضی بررای پیشرگیری از جررم،
تعقیب ،و دستگیری و محاکمة مرتکبان قصور کرد باشد( ».ابرراهیمگر  .)13 :0232 ،درواقرع،
انتساب رفتاری که دولت اجازة آن را داد است به خود آن دولرت ،بره طرور گسرترد  ،در رویرة
قضایی بینالمللی پایرفته شد است (ابراهیمگ  .)12 :0232 ،دولرتهرا برا عردم پیشرگیری از
وقوع جرایم بینالمللی ،درواقع ،اجازة وقوع آن را میدهند .لیکن ،با توجه به ماهیت بینالمللری
این گونه جرایم ،اگر مسئولیت دولت متبوع قربانیان درخصوص نقض تعهد خرود بره حمایرت از
حقوق و آزادیهای آنان منتفی باشد ،باید بررسی شود که مرتکبران مسرتق بره جررایم دسرت
زد اند یا تحت دستور و هدایت و کنتر دولتی دیگر .به نظر میرسد ،با توجره بره اینکره اکثرر
جرایم بینالمللی کنونی ،که در اسناد متعدد از حقوق کیفری بینالمللی بدانهرا تصرریح شرد
است ،ماهیتی فراملی دارند ،فرآیند مقدمات تا وقوع جرم ممکرن اسرت در قلمرروی سررزمینی
چند دولت رخ داد باشد .به عبارت دیگر ،درخصوص جرایم بینالمللی تعهد دولت به پیشگیری
یکی در قبا شهروندان تحت حمایت خود مطرح است و دیگری در قبا جامعة بینالمللری بره
طور کلی ( .)De Hoogh, 1996: 198همین «تعهد در برابر همه» 0در حقوق بینالمل است که
دولتها را موظ میکند الزامات زندگی را در جامعرة برینالمللری بپایرنرد و تعهداتشران را در
قبا همة اعضای جامعه بینالمللی ایفا کنند (بارانی010 :0233 ،ر  .)033چون ترک فعر نیرز
میتواند مقوم تحقق نقض تعهد بینالمللی یک دولت باشد .درنتیره ،اتخاذ تدابیر مزم یرا عردم
پیشگیری در وضعیت حقوقی مسئولیت دولتها مؤثر است و بارها مراجرع قضرایی برینالمللری
درخصوص جرایم بینالمللی ارتکابی در قلمرو هر یک از دولتها بر آن تأکید کرد اند3.
از دیگر تعهدات مهم و اساسی دولتها در حقوق بینالمل  ،کره عردم پیشرگیری در تحقرق
نقض آن مؤثر است ،تعهد به حف صلح و امنیت بینالمللی اسرت .دولرتهرا در اسرناد متعردد
بینالمللی متعهد شد اند از رفتاری که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطر میاندازد اجتناب
ورزند .بر اساس بند  2مادة  01طرح مسئولیت بینالمللی کمیسیون حقروق برینالملر ،3110
1. Erga Omnes

 .3بنگرید :آرای صادرشد از سوی دیروان برینالمللری دادگسرتری در قضرایای بارسرلونا ترکشرن  ،0391کارکنران
دیپلماتیک و کنسولی در تهران  ،0331حکم دستگیری کنگرو علیره بلژیرک  ،3113سرکوهای نفتری 3112؛
همچنین آرای صادرشد از سوی ایکسید در قضایای آمکو علیه اندونزی  0331و ونا هتلرز علیره مصرر .3113
آنچه در مرموع آرای یادشد از سوی مرجع رسیدگیکنند بر آن تأکیرد شرد احرراز مسرئولیت برینالمللری
دولت است به استناد تخل و نقض تعهد برین المللری وی ،کره متضرمن الرزام بره اتخراذ تردابیر پیشرگیرانه و
حمایتهای مزم بود است.

ارزیابی حدود «تعهد دولتها به پیشگیری و همکاری» در5055 ...

نقض تعهد بینالمللی ،که دولت را ملزم به پیشگیری از واقعهای خاص مریکنرد ،هنگرام وقروع
واقعه محقق میشود و به ک دور ای که آن واقعه تداوم داشته و مطابق تعهرد نیسرت سررایت
مییابد (ابراهیمگ  .)33 :0232 ،صلح و امنیت بینالمللی ،بهمنزلرة رکرن اصرلی منشرور ملر
متحد ،بر همة تعهدات بینالمللی دولتها سایه افکند است و بر سایر تعهدات دولتها تقردم و
برتری دارد .مطابقت رفتار یک دولت با تعهد بینالمللیاش منحصر در فع نیست و تررک فعر
را نیز شام می شود .ازین رو ،چنانچه رفتار دولتی ،اعم از فع یا ترک فع  ،موجرب تهدیرد یرا
مخاطرة صلح و امنیت بین المللری شرود ،نقرض تعهرد محقرق شرد و امکران طررح مسرئولیت
بینالمللی دولت وجود خواهد داشت ( .)James Crawford, 2010: 134تعهد دولتهرا در قبرا
حف صلح و امنیت بین المللی مشتم بر فع ها یا ترک فع هایی است که دولتها متعهرد بره
رعایت آن ها هستند .عدم مداخله در امور داخلی کشورها و منع توسر بره زور از جملرة تررک
فع ها و مسئولیت حمایت در ردی فع های مثبت و تعهدات ایرابی دولتهاست .پت مداخله
و توس به زور نقض ترک فع های تعهدشد و عدم حمایرت نقرض فعر تعهدشرد بره شرمار
می رود .درنتیره ،نقض تعهد به حف صلح و امنیت بینالمللی میتواند شام فع و ترک فعر
دولت متخل باشد ( .)James Crawford, 2010: 134از آنرا که پیشرگیری نراظر بره مرموعرة
اقدامات مثبت و ایرابی است ،در زمرة تعهردات مثبرت دولرتهرا بررای حفر صرلح و امنیرت
بینالمللی و اقدامی کنشی (غیر کیفری) محسوب میشرود (.)Arrigo and Bersot, 2013: 117
در این خصوص ،اشار به دکترین «مسئولیت حمایت» ،0که متعاقب چالش مداخلره/حاکمیت و
همچنین مداخلة بشردوستانه با دخالت مستقیم دبیرک مل متحد و تأییرد سرران کشرورها در
سا  3111به مرموع تعهدات بینالمللی دولتها افزود شد است ،مزم به نظر میرسرد .زیررا
مسئولیت حمایت متشک از مرموعة تعهدات درجهبندی شد است و مداخله بررای حمایرت از
شهروندان در برابر جنایات بینالمللی بهمثابة آخرین حربه و در صورت احراز معیارهرا و شررایط
از سوی شورای امنیت مطرح است و مسئولیت پیشگیری 3آن از اهمیت بیشتری برخوردار است
(قادری و قرباننیا .)303 :0233 ،در این زمینره یکری از ضرع هرای پیشرگیری در مسرئولیت
حمایت تباد و ارزیابی اطالعات است که جز با همکاری سازمانهرای برینالمللری و دولرتهرا
حاص نمی شود .همچنین ،پت از ارزیابی خطر باید اقداماتی بعرد از اعرالم خطرر و بره منظرور
جلوگیری از بروز خطر انرام شود (قادری و قرباننیا .)303 :0233 ،این اقردامات شرام چهرار
دستة سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،و نظامی است که خود تردابیر متعرددی را در برر مریگیررد2.
1. Responsibility to Protect
2. Responsibility to Prevent

 .2از مهمترین آنها میتوان به مشارکت مستقیم دبیرک سازمان مل و میانریگرهرا بررای حر وفصر اختالفرات
به منزلة اقدام سیاسی ،کمک به توسرعه و بهبرود وضرع درآمردی کشرورهای در حرا توسرعه برهمنزلرة اقردام
اقتصادی ،تقویت حاکمیت قانون و نهادهای نظارتی و کنترلی قرانونی بره منزلرة راهبررد حقروقی ،و همچنرین
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البته این اقدامات میتواند در مقیاس منفی و به منظور جلوگیری از وقروع موقعیرتهرای خطرر
اتخاذ شود .هرچند دکترین مسئولیت حمایت و حدود آن جرایم بینالمللی محردودی را شرام
میشود ،طرح آن بیش از پیش مسئلة همکاری میان دولتها را به منظور پیشرگیری از جررایم
بینالمللی برجسته می کند و بر اهمیت آن می افزاید .بنابراین ،خاستگا تعهرد بره پیشرگیری از
جرایم بینالمللی را در زمینة حف صلح و امنیت بینالمللی میتوان ،عالو بر اسنادی همچرون
منشور مل متحد و اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و اعالمیة اهدات هزارة توسعه و ،...
در دکترین مسئولیت حمایت نیز یافت.

ضوابط معاهدة تجارت تسلیحات و پیشگیری از جرایم بینالمللی
معاهدة ترارت تسلیحات ضوابطی را بره منظرور کنترر و نظرارت دولرتهرا برر نقر و انتقرا
بین المللی تسلیحات تعیین کرد است تا از انحرات تسلیحات مشمو معاهد به سمت بازارهای
غیر قانونی و در دسترس گرو های مررمانة سازمانیافته جلوگیری مؤثر به عم آیرد 0.بره نظرر
میرسد ،با توجه به مزمامجرا شدن معاهد  3،دولتهایی که به عضویت این معاهد درآمرد انرد
از دو جهت به اجرای تعهدات خود در این معاهد متعهدند؛ یکی از جهت عضرویت در معاهردة
ترارت تسلیحات و دیگری از جهت تعهد به پیشگیری از جرایم بینالمللی و همکراری برا سرایر
دولتها به منظور مقابله برا ایرن جررایم ( .)Maslen et al., 2013: 32در مقابر  ،رفترار خرالت
تعهدات مندرج در معاهد  ،عالو بر اینکه نقض آن محسوب میشود ،ممکن اسرت نقرض تعهرد
دولتها در پیشگیری و همکاری در مبارز با جرایم بینالمللی نیز تلقی شود« .این بردان دلیر
است که برخی ضوابط معاهد یکسویه و در عین حا عم خالت آن در پیشرگیری از جررایم
بینالمل مؤثر است .)Maslen et al., 2013: 32( ».استانداردهای معاهرد در دو بخرش اجررای
کلی یا عمومی و ضوابط اختصاصی تنظیم شد است .اجرای کلی معاهد اشار به زمینهای دارد
که معاهد در بستر آن اجرا خواهد شد و نهاد یا نظام کنتر ملی 2نامید میشرود؛ نهرادی کره
هر گونه نق و انتقا بینالمللی تسلیحات را در قلمروی سرزمینی دولرت متبروع خرود کنترر
گسترش رژیم کنتر تسلیحات و خلع سالح بهمنزلة راهکار سیاسی اشار کرد.
 .0گفتنی است معاهدة ترارت تسلیحات عاری از ابهام و اشکا نیست و در دید برخی صاحبنظران آرمرانگرایانره
نیز محسوب میشود .اما اجرای صحیح معاهد به شک کنونی نیز خواهد توانسرت بره میزانری قابر توجره از
ارتکاب جنایاتی که آشرفتگی تررارت جهرانی تسرلیحات دلیر عمردة آنهاسرت بکاهرد (بنگریرد :شرفیعی و
دولتخوا .)013 :0233 ،
 .3معاهد در تاریخ  31دسامبر  3101و بعد از تودیع پنراهمین سند تصویب داخلی مزمامجرا شد .از میان صرد و
سی دولت امضاکنندة معاهد  ،هفتاد و چهار دولت آن را به تصویب داخلی رساندند.
3. National control system
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میکند و صدور مروزهای صادرات ،واردات ،ترانزیت ،دملی محمولههای تسلیحاتی ،ثبت آنهرا،
و ارا ة گزارش به دبیرخانة معاهدة ترارت تسلیحات را بر عهد دارد 0.معاهد در مادة  ،1ضرمن
اینکه به اجرای غیر تبعیضآمیز 3معاهد از سوی کشورهای عضو تأکیرد مریکنرد ،دولرتهرا را
موظ به استقرار فرآیندی میکند که از طریق آن سایر ضوابط معاهد به اجرا گااشته شود .بر
اساس این ماد  ،نهاد یا نظام کنتر موظ به تهیة لیست کنتر ملی ،2نقطرة تمراس ملری ،1و
ارا ة گزارشهای سالیانه مطابق مادة  02است .شاید نتوان استقرار نهاد یا نظامی دقیقراً مطرابق
آنچه معاهد در نظر دارد را معیاری جهت تشخیص عملکرد دولت در زمینة تعهد خود مبنی بر
پیشگیری از جرایم بینالمللی قلمداد کرد؛ اما بهیقین وجود نظرارتهرا و کنترر هرای مرؤثر در
مبادی و مرزهای کشورها حداق مراقبتی است که دولتها به منظور جلوگیری از نق و انتقرا
مواد و کامهای خطرناک ،1نظیر مواد هستهای و تسلیحات ،باید انرام دهند .بنابراین ،دولتی که
کنتر و نظارت مؤثر در این خصوص اعما نکند ،درواقرع ،برا تررک فعر خرود ،ممکرن اسرت
موجب تسهی در قاچاق تسلیحات و همچنین جرایمی شرود کره برا توسر بره آنهرا ارتکراب
مییابند .بنابراین ،صرت نظر از نوع عملکرد نهاد کنترلی ،وجود نظارت و کنتر ترا حردودی بره
تعهد دولتها مبنی بر پیشگیری از وقوع جرایم بینالمللی جامة عم خواهرد پوشراند .معاهردة
ترررارت تسررلیحات در مررواد  9و  ،3کرره برره برراور مفسررران قلررب معاهررد محسرروب مرریشررود،
استانداردهایی را تعیین کرد است که در ارزیابی مسئولیت احتمالی دولتها ،درخصوص عمر
به تعهدات خود ذی این معاهد  ،نقش کلیدی (از دیدگا معاهد ) خواهند داشرت ( Maslen et
 .)33al., 2013:درواقع ،معاهد  ،با وضع احکام دو مادة اخیرالاکر ،صرت وجود نظامی کنترلری
را مزم میداند ،اما نه کافی برای عم بره تعهرد پیشرگیری از قاچراق تسرلیحات و متعاقرب آن
جرایم بینالمللی؛ و حداق استانداردهایی را در این زمینه تعیین کررد اسرت ( Maslen et al.,
 .)2013: 29حداقلی بودن این استانداردها هم از مااکرات پیشنرویت معاهرد قابر اسرتنباط
است و هم اینکه اعما شرط بر مواد  9و  3معاهد  ،که متضمن این استانداردها هستند ،مرراز
نیست ( .)Maslen et al., 2013: 29در مادة  9معاهد ممنوعیتهای خاصی وضع شرد کره در
صورت احراز آنها از سوی دولت صادرکنند مروز صادرات تسلیحات نباید صادر شود .درواقرع،
در معاهد اص بر جواز صدور مروز صرادرات تسرلیحات اسرت؛ مگرر در مرواردی کره معاهرد
1. Article 5 (4): Each State Party, pursuant to its national laws, shall provide its national control list to the
Secretariat, which shall make it available to other States Parties. States Parties are encouraged to
make their control lists publicly available.

 .3این تکلی بیشتر بدان منظور است تا ضوابط مندرج در معاهد و محدودیتهای پیشبینیشد لطمهای به حق
دفاع مشروع کشورها و همچنین منافع مشروع ناشی از ترارت تسلیحات وارد نیاورد و صرفاً به منظور
جلوگیری از انحرات تسلیحات برای ارتکاب جرایم بینالمللی اجرایی شود.
3. National control list
4. National points of contact
5. Dangerous Goods
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تصریح کرد است .بند  0مادة  9به تحریمهای نظامی وضعشد از سوی شرورای امنیرت اشرار
می کند .بر این اساس ،دولتها ،ضمن الزام به رعایت مفاد قطعنامههای شورای امنیت ،چنانچره
بعد از ارزیابیهای صورت گرفته احراز کنند که تسلیحات به نفع یا مقصد هر یرک از کشرورهای
تحت تحریم انتقا داد خواهد شد ،نباید مروز صادرات را صادر کنند .اقدام خالت ایرن بنرد از
مادة  9نقض تعهد دولتها مطابق مادة  31منشور مل و بند  0مادة  9معاهدة ترارت تسلیحات
است .اما اینکه صدور مروز انتقا تسلیحات به کشورها یا گرو های تحت تحریم شورای امنیت
تا چه انداز نقض تعهد دولتها مبنی بر پیشگیری از جرایم بینالمللی محسوب میشرود قابر
تأم است .شورای امنیت نهادی ماهیتاً سیاسی است و هرچند مکلر بره انررام دادن وظرای
خود طبق منشور مل متحد است ،بارها منافع سیاسی اعضا بر مقاصد مل متحرد تررجیح داد
شد است .ازین رو ،نمیتوان تصمیمات شورا ،بهویژ قطعنامههرای صرادر  ،را مطلقراً در جهرت
حف صلح و امنیت بینالمللی و عاری از مقاصد و منافع سیاسی اعضرا دانسرت (سراعد:0232 ،
« .)30درواقع این خود دولتهای امضاکنندة سند نهایی کنفرانت مل متحد در سانفرانسیسکو
بودند که چنین اختیارات وسیعی را به شورای امنیت اعطرا کررد انرد و از نظرر مروازین حقروق
بینالمل ملزم به رعایت تصمیمات شورا هستند( ».ساعد .)30 :0232 ،برا ایرن حرا  ،بره نظرر
میرسد صرت صدور تسلیحات به کشورها یا گرو های تحت تحریم از طرت شورای امنیت نقض
تعهد دولتها مبنی بر پیشگیری از جرایم بینالمللی محسوب نمیشود و صدور چنین مرروزی
باید مقرون به قصد و قراین مثبتة کافی در ارتکاب جرایم بینالمللی با توس به آن باشرد ( De
 .)Hoogh, 1996: 179عالو بر آن ،جمهوری اسالمی ایران در مقام یکی از مخالفان معاهد  ،بره
رسمیت شناختن اختیارات وسیع کشورهای صرادرکنندة تسرلیحات را مپرایر برا اصر برابرری
دولتها در منشور مل متحد می داند و چنین اختیاراتی را خطری اعرالم مریکنرد کره ممکرن
است بره حقروق کشرورهای واردکننردة تسرلیحات لطمره وارد آورد (United Nations, Sixty-
seventh session, 71st plenary meeting Tuesday, 2 April 2013, 10 a.m. New Yor,
.)A/67/PV.71, p.18

بند  3مادة  9معاهد بر ممنوعیت صدور مروز صادرات تسلیحات در مواردی اشار دارد که
این مروز برخالت تعهدات دولتها بر اساس معاهدات نق و انتقا تسلیحات متعرارت باشرد .از
موافقتنامههای بینالمللی بسیار مهم ،که معاهد به آن اشار کرد است ،مریتروان بره برنامرة
اقدام مل متحد برای پیشگیری و مبارز و ریشهکرن کرردن تررارت غیرر قرانونی اسرلحههرای
کوچک و سالحهای سبک در همة جنبههرای آن ( ،0)3110پروتکر جلروگیری از تولیرد غیرر
قانونی و قاچاق تسلیحات سبک و کوچک ( ،3)3111کنوانسیون مبارز با جررایم سرازمانیافترة
1. Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light
Weapons in All Its Aspects (UN Document A/CONF.192/15).
2. The UN Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and
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فراملی ،و سند بینالمللی به منظور توانمندسازی کشورها برای شناسایی و ردیابی اسرلحههرای
کوچک و سالحهای سبک غیر قانونی 0اشار کررد 3.درواقرع ،معاهرد  ،برهمنزلرة سرندی جرامع
درخصوص کنتر تسلیحات متعارت ،همة اسالت خود را نیز در بر گرفته و از دولتهرای عضرو
معاهدات مرتبط قبلی خواسرته ترا ضروابط منردرج در آنهرا را نیرز در صردور مرروز صرادرات
تسلیحات مدنظر قرار دهند ( .)Bellal, 2014: 36بنابراین ،در ارزیابی حدود تعهرد دولرتهرا بره
پیشگیری از جرایم بینالمللی رعایت یا عدم رعایت ضوابط تعیینشد در اسرناد مراکور (بررای
دولتهای عضو آنها) نیز باید ملحوظ نظر قرار گیرد .مثالً ،پروتک سالحهای کوچرک و سربک
هدت خود را تقویت و گسترش همکاری میان دولتها ،به منظور جلوگیری و مقابله و ریشهکرن
کردن قاچاق تسلیحات گرم و مهمات و اجزای آن ،اعرالم کررد اسرت (سرلیمی.)013 :0233 ،
الزاماتی همچون جرمانگاری تولید و حم غیر قانونی تسلیحات کوچک و سبک و عالمتگااری
آن ها و ثبت اطالعات و ایراد نهاد نظارت و اعطای مروز صادرات و واردات تسرلیحات از تردابیر
حداقلی پروتک برای جلوگیری از قاچاق اینگونه تسلیحات است (سلیمی .)013 :0233 ،عالو
بر این ،طبق مادة  02پروتک  ،دولتها مکل به همکاری با یکدیگر در زمینة مبارز برا قاچراق
تسلیحات کوچک و سبکاند .هرچند معاهدة ترارت تسلیحات را میتوان ملهم از ایرن پروتکر
دانست ،معاهد نوآوریهایی نسبت به پروتک دارد و در برخی موارد الزامرات شرفاتترری را در
نظر گرفته است «که از کلیت تعهد انتزاعی همکاری برای مبارز با تولید و حمر غیرر قرانونی
این دسته از تسلیحات تا حد قاب مالحظهای کاسرته اسرت .)Worster, 2014: 56( ».بنرابراین،
عم به تعهد مبارز با تولید و نق و انتقا بینالمللی غیر مراز تسرلیحات متعرارت و برهویرژ
تسلیحات سبک و کوچک بخشی از تعهد دولتها در پیشگیری از جرایم بینالمللی و همچنرین
تعهد به همکاری در مبارز با جرایم بینالمللی قلمداد میشود (.)De Hoogh, 1996: 183
بر اساس بند  3مادة  3معاهد  ،در صورتی که بعد از ارزیابی احتما اسرتفاد از تسرلیحات
برای نقض شدید حقوق بشر وجود داشته باشد ،دولت صادرکنند موظ اسرت مرانع صرادرات
Components and Ammunition (2001 Firearms Protocol).
1. The International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner,
Illicit Small Arms and Light Weapons.

 .3گفتنی است سند بینالمللی به منظور توانمندسازی کشورها بررای شناسرایی و ردیرابی اسرلحههرای کوچرک و
سالحهای سبک غیر قانونی و برنامة اقدام مل متحد برای پیشگیری و مبارز و ریشهکرن کرردن تررارت غیرر
قانونی اسلحههای کوچک و سالحهرای سربک در همرة جنبرههرای آن الرزام قرانونی ندارنرد .البتره در سرطح
منطقهای هم اسنادی در این خصوص به تصویب رسید است که از آنها میتوان بره پروتکر نرایروبی دربرارة
سالحهای گرم مربوط به منطقة شرق افریقا و دریاچرههرای برزر ( ،)3111پروتکر جامعرة جنروب افریقرا،
کنوانسیون جامعة اقتصادی کشورهای غرب افریقرا دربرارة وارد کرردن و سراخت سرالحهرای سربک (،)3119
کنوانسیون بین امریکایی علیه تولید غیر قانونی و قاچاق سالحهای گرم و مهمات و مواد انفراری و سایر مرواد
مرتبط ( ،)0333و برنامة اتحادیة اروپا برای جلوگیری از قاچاق سالحهای متعارت ( )0333اشار کرد.

 5054فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،64شمارۀ  ،6زمستان 5931

تسلیحات شود .اجماعی مبنی بر اینکه چه مواردی نقض شدید حقوق بشر محسروب مریشرود
وجود ندارد .به نظر می رسد عبارت شدید حاکی از شدت و بزرگی نقض یا زیر سؤا بردن نوعی
از حقوق بشر باشد .ظاهراً هر دو احتما در این مورد درست اسرت .ازیرن رو« ،هرر نقرض حرق
حیات یا ممنوعیت شکنره ذاتاً شدید محسوب میشود؛ درحالی که انواع خاصی از سایر حقروق
بشر باید به طور گسترد و مداومی نقض شوند تا نقض شدید حقوق بشرر بره حسراب آینرد0».
وانگهی ،عدم اشار به حق دفاع فردی هنگام بروز نقض شدید حقوق بشر با توس بره سرالح از
دمی مخالفت ایران با معاهد بود که در معاهد گنراند نشد 3.هرچند سنگینی یکطرفره بره
نفع کشورهای صادرکنند در معاهد مشهود است و غالب این کشورها منافع مشترکی را دنبا
می کنند ،ظرفیت استفاد از این اختیارات وسیع از سروی کشرورهای صرادرکنندة مسرتق  ،بره
منظور حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر ،نیز وجود دارد.
معاهدة ترارت تسلیحات نیز به تأسی از اساسنامة دیروان کیفرری برینالمللری ،در مرادة ،3
نهتنها ارتکاب و نقض شدید ،2بلکه تسهی جرایم علیه حقوق بشردوستانه از طریرق مشرارکت و
مباشرت در صدور تسلیحات متعارت را ممنوع اعالم کررد اسرت .درنتیرره ،دولتری کره بردون
کنتر و ارزیابی اجازة صادرات محمولههای تسلیحاتی را بدهد که در ارتکاب یا تسرهی جررایم
بینالمللی مؤثر واقع شد اند « حتی بی آنکه قصرد سرو ی داشرته باشرد ،تعهرد خرود مبنری برر
پیشگیری از جرایم بینالمللی را نقض کرد است.)De Hoogh, 1996: 125( ».
ممنوعیت دیگر درخصوص صدو ر مروز صادرات احتما استفاد از تسلیحات بینالمللی در
ارتکاب جرایم سازمانیافته است .هرچند قاچاق تسلیحات خرود نروعی از جررایم سرازمانیافترة
فراملی است ،دسترسی گرو های مررمانره بره سرالح ،احتمرا و شردت ارتکراب سرایر جررایم

 .0یک نق و انتقا سالح بالقو بر بهر مندی از حقهای بشری ذی تأثیر میگاارد که توسط معاهدات بینالمللری
و بعضاً حقوق بینالمل عرفی حمایت شد اند :حق بر حیات (تررور ،سرایر انرواع قتر عمردی ،ناپدیرد کرردن
اجباری ،و نس کشی) ،حق رهایی از شکنره و سایر بیرحمیها و رفتارهای غیر انسانی و ترذیلری ،حرق آزادی
و امنیت شخصی ،حق رهایی از بردگی ،حق آزادی فکر ،وجدان و ماهب ،حق آزادی بیان ،تشرکی اجتمراع و
تظاهرات مسالمتآمیز ،حق برر سرالمتی و تحصری و غراا و مسرکن (بنگریردGustavo Mauricio Bastien :
Olvera, Non-states Actors and Human Rights: The Case of Arms Manufactures, Amsterdam Law
.)forum, VOL 3:3, 2009
2. United Nations, Sixty-seventh session, 71st plenary meeting Tuesday, 2 April 2013, 10 a.m. New Yor,
A/67/PV.71, p.18.

 .2نقضهای شدید حقوق بشردوستانة بینالمللی عبارتانرد از نقرضهرای غیرر قابر اغمراض ،همرانگونره کره در
کنوانسیونهای چهارگانة ژنو  0313تشریح شد است ،نقض شدید مادة  2مشترک کنوانسیونهرای چهارگانرة
ژنو  ،0313نقضهای عمد که در مواد  00و  31پروتک الحاقی  0مصوب  0333بدانهرا اشرار شرد اسرت،
جرایم جنگی همانگونه که در مادة  3اساسرنامة دیروان کیفرری برینالمللری آمرد  ،سرایر جررایم جنگری در
مخاصمات مسلحانة بینالمللی و غیر بینالمللی مطابق حقوق بینالمل عرفی.
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سازمانیافته ،نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و اعضای بدن و فروش زنان و کودکان و ،...
را افزایش خواهد داد (سلیمی .)031 :0233 ،به همین دلی  ،جلوگیری از دستیابی این گرو هرا
به سالح به میزانی قاب توجه از توانایی آنها در ارتکاب جرایم بینالمللی میکاهد و خود نوعی
پیشگیری وضعی از وقوع جرایم سرازمانیافتره محسروب مریشرود.)De Hoogh, 1996: 125( .
نمونة بارز استفاد از تسلیحات متعرارت در ارتکراب جررایم برینالمللری گررو هرای تکفیرری ر
تروریستی حاضر در منطقة خاورمیانه است که انواع تسلیحات متعرارت را در اختیرار دارنرد و از
آنرا که گروهی فراملی و سازمانیافتهانرد بره جرایمری همچرون قاچراق مرواد مخردر و زنران و
کودکان و اشیای تاریخی و فرهنگی و قاچاق مهاجران و انسانهرا و  ...دسرت مریزننرد .بردیهی
است کشورهایی که با فع یا ترک فع خود در انتقا تسلیحات به آنها مؤثر واقع مریشروند،
عالو بر نقض تعهد بینالمللی خود ،حسب مورد ،در جرایمی که گرو های تروریستیر تکفیرری
مرتکب میشوند معاونت کرد اند و از این جهت مسئولیت دولتهای ماکور قاب طررح خواهرد
بود0.
چهارمین معیاری که بر اساس آن در مادة  3صدور مرروز صرادرات ممنروع شرد احتمرا
ارتکاب اعما تروریستی مصرح در کنوانسیونهای سیزد گانة مقابلره برا جررایم تروریسرتی ،برا
استفاد از تسلیحات مشمو معاهد  ،است .پاراگرات  2بند ب افعالی را شام مریشرود کره برا
توس به تسلیحات متعارت تأمینشد از سوی کشرور صرادرکنند صرورت گرفتره اسرت و در
معاهدات مرتبط با تروریسم که کشور صادرکنند عضو آن است ممنروع شرد  .یکری از اسرناد
بسیار مهم در این خصوص کنوانسیون بینالمللی سرکوب بمبگااری تروریسرتی  0333اسرت.
مطابق مادة ( 3)0این کنوانسیون ،هر کت مطابق تعری این کنوانسیون مرتکب یک جرم شد
است اگر آن فرد به طور غیر قانونی و عمداً وسای منفرر یا مهلرک را بره منظرور اسرتفاد در
مکانهای عمومی ،سیستم حم ونق عمومی ،یا علیه ترهیزات دولتی یا زیرساختهای اساسی
با قصد کشتن یا ایراد صدمات و جراحات شدید یا برا قصرد نرابودی گسرتردة ایرن مکرانهرا و
ترهیزات یا سیستمها (که منرر به خسارات عظیم اقتصادی بشود) دریافت ،جاسرازی ،تخلیره،
یا منفرر کند (سیمبر .)013 :0231 ،عالو برر ایرن ،گروگرانگیرری ،آدمربرایی ،هواپیماربرایی،
دزدی دریایی ،جنایت علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی ،قاچاق و اشراعة مرواد هسرتهای و
بمبگااری تروریستی از جرایم مهم است که در کنوانسیونهای ضد تروریسم بردانهرا تصرریح
شد است (سیمبر .)093 :0231 ،شکی نیست که بسیاری از جرایم مزبور بدون توس بره زور و
سالح امکان وقوع در عالم خارج را ندارند یا احتما آن بسیار ناچیز است .ازین رو ،دولرتهرای
عضو معاهد  ،که بهرغم تصریح مادة  3اقدام به صدور مروز کرد اند و چنین مروزی منتهی بره
 .0مسئولیت دولتهای حامی جریان تکفیری از منظر حقوق بینالمل قاب دسترس در:
http://www.yaserziaee.blogfa.com/Last visited 12 October 2015.
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بهکارگیری محمولههای تسلیحاتی انتقرا داد شرد در اعمرا تروریسرتی شرود ،ضرمن نقرض
معاهد  ،تعهدات خود را ذی اسناد بینالمللی مبارز با تروریسم نقض کرد اند.
چنانچه بعد از این ارزیابیها و توجه به اقدامات قاب دسترس کاهشدهندة ریسک صادرات،
دولت صادرکنند یقین یافت که خطر برجسته و مهمی بر پایة تبعات منفی پراراگرات او ایرن
ماد وجود دارد ،نباید مروز صادرات را صادر کند .این پاراگرات بخش اصرلی مرادة  3محسروب
میشود .زیرا به اتخاذ تصمیم از سوی کشور صادرکنند اشار میکنرد .بعرد از گرامهرای او و
دوم ،که ارزیابی ریسک و اقدامات کاهند است ،نهادهای کنتر ملی باید تصمیم بگیرند کره در
چه مواقعی اقدامات کاهند خواهند توانست خطرات شناساییشد را به حدی کاهش دهند کره
برجسته و مهم نباشند ( .)Maslen et al., 2013: 29مرتن پراراگرات اشرار دارد چنانچره خطرر
برجسته و قاب توجهی بر پایة پیامدهای منفی ذکرشد وجود داشته باشرد و اقردامات کاهنرد
نیز در کاهش این خطر یا تقویت صلح و امنیت مؤثر نباشد ،مرروز صرادرات نبایرد اعطرا شرود
(« .)Maslen et al., 2013: 29معنای خطر برجسته به خودی خود در مادة  3مشخص نیسرت و
مفهومی روشن یا جاافتراد در حقروق برین الملر هرم نیسرت .فرهنرت لپرت آکسرفورد فعر
 Overrideرا «مهمتر بودن نسبت به» و  Overridingرا به «از هر عام دیگری مهرمترر برودن»
معنا کرد است .این بدان معناست که نهاد کنتر ملی باید آثار پیشبینیشدة مثبرت و منفری
صادرات تسلیحات را سبک سنگین کند و در صورتی که آثار مثبرت آن بیشرتر باشرد ،مرروز را
صادر کند .البته ،در صورتی که این اثر منفی بر اساس ممنوعیتهای مادة  9باشد ،مرروز نبایرد
صادر شود؛ حتی اگر در ظاهر صادرات با آثار مثبرت بیشرتری همررا باشردMaslen et al., ( ».
 .)2013: 29در طررو مررااکرات تالشرری مصرررانه برررای جررایگزینی عبررارت  Overridingبررا
 Substantialصورت گرفت تا خرط قرمرز مشخصری برر اسراس پیامردهای منفری ذکرشرد در
پاراگرات یک این ماد ایراد نشود .این تالش مؤثر واقع شد و این اصطالح در نسرخة فرانسروی
معاهد  predominantترجمه شد و وسریعترر از آن در نسرخة اسرپانیایی  manifestآورد شرد
( .)Maslen et al., 2013: 29این مسئله حاکی از آن است که دولتها هنوز تفسیرهای موسرعی
از ماد دارند .مثالً نیوزیلند در بیانیة خود در مرمع عمومی و پت از تصویب معاهد اعالم کررد
مفهوم عبرارت  Overriding riskرا  Substantial riskتفسریر مریکنرد ( Maslen et al., 2013:
 .)30استدملی که در پت پردة این مفهوم مناقشهبرانگیز وجود دارد این اسرت کره گراهی آثرار
مثبت منتظر  ،قب صادرات تسلیحات ،از استفاد های احتمالی سوء و نامناسب آن بیشتر است؛
مثالً ،کمک به افراد برای دفاع از خودشان در مقاب نس کشی یا جرایم علیره بشرریت یرا بررای
اعما حق تعیین سرنوشت خودشران وقتری از طررت یرک دولرت مترراوز مرورد حملره قررار
میگیرند .بنابراین ،با امعان نظر به منافع حمایت از افراد و مشکالت عملری ایرراد تروازن میران
پیامد هرای مثبرت و منفری ناشری از صرادرات تسرلیحات و همچنرین ترأثیرات مخررب انتقرا
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تسلیحاتی که برای نقض حقوق بینالمل استفاد میشوند ،دولتهای عضرو بایرد ایرن مراد را
بسیار محتاطانه و در نهایت حسننیت به موقع اجرا گاارنرد ( .)Maslen et al., 2013: 31مرثالً،
امریکاییها با اصرار بر اشارة کلی شق ال بند  0مادة  ،3تحت عنوان کلری صرلح و امنیرت (نره
بین المللی) خواستار آن بودند که اجازة صدور سالح برای حف صلح و امنیرت در هرر نقطره از
جهان ،حتی اگر منرر به نقض حقوق بشر یا بشردوستانه شود ،مخرال هردت معاهرد قلمرداد
نشود .ازین رو ،ابهام و اجما در عبارات برخی ضوابط تعیینشد در معاهد  ،کره هرم از سروی
برخی صاحبنظران ( )Maslen et al., 2013: 34; Worster, 2014: 12و هرم از طررت نماینردة
هیئت جمهوری اسالمی ایران در کنفرانت معاهد مطرح شد ،سبب شد را گریز بیشتری برای
اقدامات خالت حسن نیت و هدت معاهد فراهم آید.
مادة  ،3همچنین ،با ایراد تعهداتی برای دولت صرادرکنند و واردکننردة تسرلیحات ،تعهرد
همکاری در اسناد بینالمللی را ،که سابقاً دربارة کنتر تسلیحات به تصرویب دولرتهرا رسرید
بود ،عینیت بیشتری بخشید است .بر این اساس ،دولت واردکنند یرا مبرد تسرلیحات موظر
است به محض درخواست دولت صادرکنند اطالعات مزم را به منظور ارزیابی درخواست صردور
مروز در اختیار او قرار دهد .معاهد اشارة دقیق به این نکرد است که چه اطالعراتی و بره چره
میزان باید در اختیار دولت صادرکنند قرار بگیرد و فقرط بره ارا رة مصرادیقی نظیرر اطالعراتی
دربارة استفاد و استفاد کنندگان نهایی تسرلیحات بسرند کررد اسرت .برخری برر آنانرد کره
اطالعات باید حداق آگاهی دولت صادرکنند را برای ارزیابی ایراد کند و تشخیص این موضوع
بر عهدة دولت صادرکنند است .البته ،دولرت واردکننرد در ارا رة اطالعرات در حردود قروانین
داخلی خود عم خواهد کرد ( .)Worster, 2014: 7متقابالً دولت صادرکنند نیز باید به محرض
درخواست دولت واردکنند یا دولت مح ترانزیت اطالعات مناسب را ارا ه کند .همچنین دولت
صادرکنند تضمین خواهد کرد که همة مروزهای صادرشردة صرادرات تسرلیحات مسربوق بره
ارزیابی و بررسیهای مزم است 0.از آنرا که در فرآیند ترارت بینالمللی تسلیحات محمولههای
تسلیحاتی ممکن است از قلمرو صالحیت دولتهای متعدد عبور کنند ،بردون وصر اجبراری و
الزامی بودن همکاری دولتها امکان کنتر و رصد تسلیحات فرراهم نخواهرد شرد ( Maslen et
 .)al., 2013: 31در همین زمینه ،دولتهای مح عبور تسلیحات نیز موظ به مقررراتگرااری
به منظور کنتر و ارزیابی نق و انتقا بینالمللی تسلیحات شد اند 3.همچنین ،دملی معامالت
1. Article 7 (5): Each exporting State Party shall take measures to ensure that all authorizations for the
export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or
Article 4 are detailed and issued prior to the export.
2. Article 8 (1): Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant
information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to
assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such
measures may include end use or end user documentation.
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تسلیحاتی نیز ،به مثابة یکی از مواردی که در آن احتما به انحرات کشید شدن تسرلیحات بره
سمت بازارهای غیر قانونی وجود دارد ،مرورد تصرریح مرادة  01معاهرد قررار گرفتره و در ایرن
خصوص مراقبت و پیشگیریهای مزم ،نظیر الزام به کسب مروز و ثبت معرامالت تسرلیحاتی و
 ،...از تعهدات دولتهای درگیر در فرآیند انتقا بینالمللی تسلیحات است 0.همچنرین معاهرد ،
بره منظررور جلرروگیری از انحرررات تسررلیحات بعررد از صررادرات ،دولررت صررادرکنند و همچنررین
دولت های مح ترانزیت و همچنین دولرت واردکننرد را موظر بره اقردامات مراقبتری ،نظیرر
بازرسی محمولهها و اخا گواهینامههای مزم و در مواردی اضافی و همچنین تباد اطالعرات و
سایر اقدامات مزم ،کرد است3.
در صورتی که انحرافی در مسیر انتقا بینالمللی تسلیحات کش شود ،دولت مربوطه بایرد
اقدامات مزم را بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی ،به منظور مدیریت انحررات ،صرورت دهرد.
این اقدامات شام هشدار از طریق دبیرخانة معاهد به دولتهایی که ممکرن اسرت از انحررات
تسلیحات آسیب ببینند و همچنین بازرسی مردد محموله و سایر تدابیر مزم دیگر میشود 2.به
نظر برخی مفسران معاهد  ،ضبط و توقی محمولههای تسلیحاتی در صورتی امکانپرایر اسرت
که با رعایت قوانین ملی در قلمرو سرزمینی یا قوانین بینالمللی در دریاهای آزاد صرورت گیررد
(.)Maslen et al., 2013: 32
همچنین ،به منظور ارزیابی میزان تعهد دولتها به اقردامات درنظرگرفترهشرد در معاهرد ،
معاهد دولتها را موظ به نگهداری سوابق مروزهرای واردات و صرادرات و عبرور و مررور ،بره
مدت حداق د سا  ،کرد است 1.این را که چه اطالعراتی در ایرن سروابق بایرد موجرود باشرد
معاهد به صورت الزامی تعیین نکرد و فقط دولتها را تشویق کرد اطالعاتی نظیر نوع ،ارزش،
میزان ،مالک ،مبد  ،مقصد ،مسیر حم  ،استفاد یا استفاد کنندگان نهایی را در این اسرناد درج
کنند .مکانیزم دیگری که امکان ارزیابی بعدی میزان پایبندی دولتها را به تعهداتشران فرراهم
1. Article 10: Each State Party shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering
taking place under its jurisdiction for conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures
may include requiring brokers to register or obtain written authorization before engaging in
brokering.
2. Article 11 (3): Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and
exchange information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order to
mitigate the risk of diversion of the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1).

 .2در متن معاهد واژ های «هر جا عملی و مناسب» از شدت الزام کاسته است و تعهدی بیرمق ایراد کرد اسرت.
یعنی عدم اجرای تعهد عواقبی ندارد .از طرت دیگر ،هر جا معاهد دولتهای عضو را مراز یا تشویق بره اتخراذ
تدابیر مزم کرد است ،به تضمین همسویی این اقدامات با موضوع و هردت معاهرد اشرار نکررد اسرت .ایرن
انتقاد را هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران نیز مطرح کرد.
United Nations, Sixty-seventh session, 71st plenary meeting Tuesday, 2 April 2013, 10 a.m. New
Yor, A/67/PV.71, p.19.
4. Article 12: Each State Party shall maintain national records, pursuant to its national laws and
regulations, of its issuance of export authorizations or its actual exports of the conventional arms
covered under Article 2 (1).
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میآورد لزوم گزارشدهی سالیانه به دبیرخانه و بهویژ گزارش سا او در کنفررانت دولرتهرا
درخصوص ایراد نهاد یا نظام کنتر ملی تسلیحات است.
تعهد به همکاری درخصوص مقابله با جرایم تسلیحاتی و متعاقب آن جلوگیری از وقوع سایر
جرایم بینالمللی ،که در معاهد به طرور خراص بره آن اشرار شرد  ،در مرادة  01و  09برا نرام
همکاریهای بینالمللی و مساعدت بینالمللی مردداً و به طور کلری مرورد تأکیرد قررار گرفتره
است .البته موارد مندرج در این دو ماد همگی اختیراری نیسرت؛ مرثالً بنرد  0مرادة  01همرة
دولتهای عضو را ملزم به همکاری با یکدیگر در اجرای معاهد کرد است 0و در مادة  09نیرز
به لزوم تشکی صندوق داوطلبانه و تشویق دولتها به تأمین مالی آن و ارا ة مساعدتهای مزم
در جهت اجرای معاهد  ،از جمله مساعدتهای فنی و لرستیکی ،اشار کرد است 3.این تشویق
و نه الزام به نظر می رسد ناشی از محردودیت امکانرات کشرورهای در حرا توسرعه بره منظرور
بازرسی و کنتر محمولههای تسلیحاتی در قلمروهای وسیع و بعضاً بسیار وسیع مرزی باشد که
بدون ارا ة مساعدت به این کشورها امکان کنتر و رصد مؤثر نق و انتقا بینالمللی تسلیحات
فراهم نخواهد آمد ( .)Maslen et al., 2013: 30با این حا  ،ارا رة مسراعدتهرای مزم از سروی
کشورهای توسعهیافته ،نه بهمنزلة یک تکلی بلکه بهمثابة یک تشرویق در معاهرد پریشبینری
شد است که خود جای انتقاد دارد .بنابراین ،معاهد  ،عالو بر تعیین حدود تعهرد دولرتهرا در
پیشگیری از قاچاق و انحرات تسلیحات ،تعهد به همکراری در ایرن خصروص را نیرز برا در نظرر
گرفتن ضوابطی بیش از اسالت خود ،یعنی سند ردیابی و پروتک سرالحهرای کوچرک و سربک
 ،3110شفاتتر کرد است .این تبیین هم به شک خاص و طی تکالی الزامآور یا تشویقهرایی
نظیر تباد اطالعاتی و مساعدتهای بینالمللی ملحوظ نظر بود و هم به شرک کلری در مرادة
 01بدان تأکید شد است ( .)Rogers, 2013: 123مضات بر آن ،معاهردة تررارت تسرلیحات در
دیباچة خود صراحتاً به مسئولیت بینالمللی همة دولتها مطابق تعهدات بینالمللیشان مبنری
بر مقرراتگرااری مرؤثر تررارت برینالمللری تسرلیحات متعرارت و پیشرگیری از انحررات آن و
همچنین مسئولیت ابتدایی همة دولتها در استقرار و ایراد نظام کنتر ملی اشار کرد اسرت.
بنابراین ،چه دولتهای عضو و چه دولت های غیر عضو اومً موظ به مقرراتگرااری در حیطرة
ترارت تسلیحات متعارت و پیشگیری از انحرات آناند ،ثانیاً در هرر صرورت مسرئولیت ابتردایی
استفاد از تسلیحات صادرشد در ارتکاب جرایم بینالمللری برر عهرد دولرت صرادرکنند و در
1. Article 15 (1): States Parties shall cooperate with each other, consistent with their respective security
interests and national laws, to effectively implement this Treaty.

گفتنی است اگرچه دولتهای عضو معاهد ملزم به همکاری با یکدیگر هستند ،این الزام مشروط به تطابق با
قوانین ملی و منافع ملی است.
2. Article 16 (3): A voluntary trust fund shall be established by States Parties to assist requesting States
Parties requiring international assistance to implement this Treaty. Each State Party is encouraged to
contribute resources to the fund.
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مرحلة بعد سایر مسرببان خواهرد برود 0.درنتیرره ،معاهردة تررارت تسرلیحات و ضروابط آن را
میتوان مهمترین (و نه لزوماً بهترین) سند پیشگیری از قاچاق تسلیحات متعارت قلمداد کرد .با
این حا برخی کاستیها و گریزگا های مهم در معاهد مانع از آن شد است که ضوابط مندرج
در آن را بتوان به طور مطلق تمامکنند در ارزیابی تعهدات بینالمللی دولتها در پیشرگیری از
جرایم بینالمللی و به ویژ جرایم مرتبط با قاچاق تسلیحات دانست .زیرا در شرایط عینی ممکن
است بتوان رفتار خالت معاهد در جهت هدت معاهد ارزیرابی کررد .البتره برخری ابرداعات در
معاهد برای اولین بار در اسناد بینالمللی پیشبینی شد و ممکن اسرت ظرفیرت آن را داشرته
باشند تا در آیند به یک هنرار مهم عرفی در رابطه با مسئولیت بینالمللی دولتها درخصروص
پیشگیری از قاچاق تسلیحات و همچنین جرایم بینالمللی تبدی شوند که این مسرئله ترا حرد
زیادی بستگی به نحوة اجرای آن از سوی دولتهای عضو دارد (شرفیعی و دولرتخروا :0233 ،
.)093

نتیجهگیری
تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بینالمللی هم ناظر به مرحلة قب از وقروع جررم و
هم بعد از آن است .مقابله با جرایم بینالمللی ،بعد از وقروع جررم ،در جهرت اهردات ترذیلری و
بازدارندگی مرازاتها ،پاسخ واکنشری حقروق کیفرری برینالمللری محسروب مریشرود کره در
کنوانسیونهای بینالمللی ر مانند اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی ،کنوانسیونهای مبرارز برا
تروریست ،کنوانسیون مبارز با جرایم سازمانیافته فراملی ،کنوانسیون مل متحد برای مبارز با
فساد ر مصادیق و حدود آن ارا ه و تبیین شد است .معاضدتهرای قضرایی و اسرترداد امروا و
عواید مررمانه و ه مچنین انتقا و استرداد محکومان و اجرای آرای مراجع کیفری بینالمللی از
این همکاریهاست که دولتها هم در قبا یکدیگر و هم مراجع بینالمللی نظیر دیوان کیفری
بینالمللی درخصوص آن متعهدند .اما تعهد به مقابله با جرایم بینالمللی قب از وقوع در قیراس
با همکاریهای ناظر به تعقیرب و مررازات مرتکبران جررایم برینالمللری از شرفافیت و عینیرت
کمتری برخوردار است و تا حدودی انتزاعی تلقی میشود .اقدامات مزم به منظرور جلروگیری از
وقوع جرایم بین المللی کنشی (غیر کیفری) است و به دلی عدم وقوع جرم جلب همکاریهرای
بینالمللی از رهگار تشویق دولتها به همکاری میسور نیست و دولرتهرا در ایرن زمینره بایرد
مکل به همکاری با یکدیگر و مراجرع برینالمللری باشرند .خصیصرة برینالمللری ایرن جررایم
پیشگیریهای وضعی و غیر وضعی بینالمللی را ضروری مینماید .این ضرورت ،عالو برر اینکره
1. The responsibility of all States, in accordance with their respective international obligations, to
effectively regulate the international trade in conventional arms, and to prevent their diversion, as
well as the primary responsibility of all States in establishing and implementing their respective
national control systems.
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از عنصر مادی اینگونه جرایم نشئت میگیرد ،در تعهدات عرفی و قراردادی دولتهرا در حقروق
بینالمل نیز ریشه دارد .مواردی نظیر تعهرد دولرتهرا بره همکراری در حفر صرلح و امنیرت
بین المللی و حمایت از حقروق بشرر ،کره در اعالمیرة اصرو حقروق برینالملر و در مصروبات
کمیسیون پیشگیری از جرم سازمان مل متحد و کنگر های پن سالة پیشگیری از جرم صراحتاً
بر آن تأکید شد است اخیراً ،با تکوین و تدوین دکترین مسئولیت حمایت ،که بعد مهمی از آن
ناظر به همکاری و حمایت برای پیشرگیری از برخری جنایرات برینالمللری اسرت ،از جایگراهی
الزامآور و نه د بخواهی برخوردار شد است .ترربة تاریخ جرایم بینالمللی ،که مرنعکتکننردة
نقش تسلیحات در وقوع این جرایم است ،حاکی از لزوم جلوگیری از دسترسی گررو هرای غیرر
مراز و بهویژ سازمانیافته به تسلیحات متعارت است .درواقع ،پیشرگیری از قاچراق تسرلیحات
متعارت و به خصوص تسلیحات کوچک و سبک در جهرت عمر بره تعهرد دولرتهرا مبنری برر
پیشگیری از وقوع جرایم بین المللی است .زیرا ترارت تسلیحات متعارت بره خرودی خرود و ترا
زمانی که برای نقضهای شدید حقوق بینالمل و حقوق بشرر بره کرار نرونرد ممنروع نیسرتند.
بنابراین ،شرفافیت و عینیرت بخشریدن بره تعهردات دولرتهرا در زمینرة پیشرگیری از جررایم
بینالمللی از رهگار ایرراد اسرتانداردهای برین المللری بره منظرور مقابلره برا انحررات و قاچراق
تسلیحات متعارت و بهویژ تسلیحات کوچک و سبک است .بهرغرم تردوین برخری اسرناد ملر
متحد و کنوانسیونهای منطقهای در این خصوص ،نبود معیارهای واحرد جهرانی در قالرب یرک
سند الزامآور بینالمللی مانع تدوین چنین استانداردها و ضوابطی مریشرد .برا تصرویب معاهردة
ترارت تسلیحات در سا  3102در مرمع عمومی سازمان مل و مزمامجرا شردن آن در سرا
 ،3101استانداردهای مشترک و جامع بینالمللی به منظور پیشگیری و مقابله و ریشهکن کردن
انحرات و قاچاق تسلیحات متعارت وضع شد که به شفافیت بخشیدن به تعهد انتزاعی دولرتهرا
برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بینالمللی کمک کرد .ایراد نهاد یا نظام کنتر ملی تسلیحات،
تهیة لیست کنتر ملی ،لزوم ارزیابی تقاضای صرادرات تسرلیحات قبر از صردور مرروز ،عردم
صدور مروز تسلیحات در صورت احتما استفاد از آنها برای نقض شدید حقوق بشرر ،حقروق
بشردوستانه ،تخریب صلح و امنیت بینالمللی ،ارتکاب یا تسرهی ارتکراب جررایم تروریسرتی و
سازمانیافتة فراملی ،اقدامات خشونتآمیز علیه کودکان و زنان ،ممنوعیت صدور تسرلیحات بره
کشورهای تحت تحریم شورای امنیت ،لزوم ارا ة اطالعات مزم از سوی دولتهای صرادرکنند و
واردکنند و مح ترانزیت محمولههای تسلیحاتی به منظور ارزیابیهای مزم ،رصد محمولههای
تسررلیحاتی بعررد از صررادرات ،اقرردامات مزم برره منظررور مرردیریت انحرررات ،و نهایتراً لررزوم ارا ررة
مساعدتهای مالی و فنی و لرستیکی مزم بهویژ به کشورهای در حا توسرعه بررای اسرتقرار
نهاد کنتر ملی و همچنین نظارت و رصد مؤثر تسلیحات منتق شد یا در حا انتقا مرموعه
اقدامات تعاملی و پیشگیرانهای است که دولتهای عضو معاهردة تررارت تسرلیحات مکلر یرا
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تشویق به انرام دادن آنها شد اند .لیکن برخی نقاط ضرع در معاهرد  ،نظیرر اسرتثنا کرردن
انتقامت توسط یا به نفع دولتها از شمو معاهد  ،عدم شناسرایی حرق ذاتری دولرتهرا بررای
خرید ،تولید ،صادرات ،واردات ،و انتقا که از حق امنیت و دفاع مشروع و تمامیت ارضی نشئت
گرفته و ابهام در برخی مفاهیم مندرج در معاهرد  ،عردم پریشبینری ضرمانت اجراهرای مرؤثر،
پیشبینی برخی تعهدات بیرمق درخصوص همکاری دولتهرا در اجررای معاهرد  ،و درنهایرت
عدم برابری حقوق دولتهای واردکنند و صادرکنندة سرالح مرانع آن شرد اسرت کره ضروابط
مندرج در معاهد به طور کارآمد مستندی برای ارزیابی عم دولتها بره تعهداتشران در قبرا
پیشگیری و مبارز با جرایم بینالمللی باشد.
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