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 جتارة األسلحةملعاهدة  سساأل إرساء
 2012، يناير/كانون الثاين تقرير موجز

 

 ملخص
 

، اتفق اجملتمع الدويل على مباشرة مفاوضات من أجل وضع معاهدة تنظ ِّم على حنو 2009يف أكتوبر/تشرين األول 
ومنظمات غري حكومية من  ها حائزون على جائزة نوبل للسالمتصدر ال التجارة الدولية يف األسلحة. وعقب محلة فع  

دولة إىل جانب قرار للجمعية العامة لألمم  153مجيع أقاليم العامل، مبا يف ذلك حركة منظمة العفو الدولية، صوتت 
صك  وإعداد" فعالةقوية و وضع معاهدة "ودعا الدول األعضاء يف املنظمة الدولية إىل  64/48املتحدة محل الرقم 

السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها على الصعيد الدويل.  ري دولية موحدة ممكنةملزم قانوانً يضع أعلى معاي
وعقدت اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة املعين إببرام معاهدة جتارة األسلحة )اللجنة التحضريية( اجتماعاً 

 ء. ، ضم ا معظم الدول األعضا2011، واجتماعاً اثنياً يف 2010ألسبوعني يف 
 

مسودة (، جرى التوصل إىل صياغة ورقة موحدة، هي "2011االجتماع األخري للجنة التحضريية )يوليو/متوز وعقب 
، هداف، واألقاصد"، اليت غطت مجيع اجملاالت الرئيسية للمعاهدة املقبلة )الديباجة، واملبادئ، واملورقة الرئيس

 . واملعايري، والنطاق، والتنفيذ، واألحكام اخلتامية(
 

 2012فرباير/شباط  17إىل  13وستعقد اللجنة التحضريية آخر اجتماعاهتا املفتوح جلميع الدول األعضاء من 
ملناقشة "مسودة ورقة الرئيس" بشأن معاهدة جتارة األسلحة وتقرير الرتتيبات اإلجرائية للمؤمتر اخلتامي املقرر للتفاوض 

 . 2012يوليو/متوز  27إىل  2رئيسي لألمم املتحدة، يف نيويورك، من بشأن إبرام املعاهدة، الذي سيعقد يف املقر ال
 

"مسودة ورقة الرئيس" كأساس للمفاوضات يف مؤمتر  د إىلنوسيكون على الدول االتفاق بشأن ما إذا كانت ستست
س للمناقشات يوليو/متوز املعين إببرام معاهدة جتارة األسلحة، وحبسب أية شروط. وميكن هلذه الورقة أن تشكل األسا

 حول مسودة نص للمعاهدة يؤدي إىل تبين معاهدة فعالة تتضمن ما يلي: 
 

لتصدير أسلحة تقليدية أو  على الصعيد الوطين متتنع الدول مبوجبها عن إصدار أية تراخيص معايري صارمة •
ألسلحة قيد أن تستخدم ايف  خماطر جوهريةالستريادها أو نقلها على املستوى الدويل عندما تكون هناك 

للقانون الدويل حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين  الرتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطريةالنظر 
ل عملية نقل األسلحة خماطر جوهرية أبن تعط ِّ  يتبني أن مثةوينبغي أن يطبق هذا املبدأ أيضاً عندما الدويل. 
أو أبن  االقتصادية؛ -التنمية االجتماعية أو الفقر، تقليص معدالتعلى حنو خطري جهود هذه املقرتحة 

 غري مصرح له ابحلصول عليها. جيري حتويل وجهتها حنو مستخدم أخري 
 

 أنواع عاهدة يتضمن الرقابة على مجيعاملمن معدات من جانب  وما يتصل هبا شاملة لنطاق األسلحةتغطية  •
يف العمليات  املميتةتستخدم ملمارسة القوة  ميكن أن األسلحة والذخائر واملعدات وما يتصل هبا من بنود

آلالت العسكرية أو يف عمليات إنفاذ القوانني، وكذلك أي قطع أو مكوانت أو إضافات هلا، وأيضاً ا
 الالزمة لتصنيع هذه البنود أو تطويرها أو صيانتها.  والتقنيات واخلربات الفنية
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 ،)التصديرمليات نقلها والعمليات التجارية املتعلقة هبا مجيع أنواع التجارة الدولية يف األسلحة وعتغطية  •
، واالسترياد املؤقت، والنقل من حكومة والنقل أبكثر من وسيلة ،والنقل ابلعبور ،وإعادة التصدير ،واالسترياد

ألساسية الالزمة الستكمال وكذلك اخلدمات ا ،إىل حكومة، واهلبات، واملبيعات، والقروض، وعقود اإلجيار(
 التجارية )السمسرة، والنقل، والتمويل(.  لياتالعم

 

تنص على أنظمة صارمة إلصدار الرتاخيص، وعلى الشفافية وطرق اإلبالغ، وعلى آليات قوية للتنفيذ  •
 عمليات مجيع إخضاع وجوب( أ) تكفل تنفيذ آليات املعاهدة وتضمني (1)أحكام لتجرمي املخالفات. 

 وجوب( ب) الصلة، ذات الدول/الدولة من التصاريح وإصدار الستخداما إساءة ملخاطر مسبق لتقييم النقل
 كجهات  لتنفيذها الالزمة التجارية العمليات ويف هذه النقل عمليات يف املشرتكة اجلهات مجيع تسجيل
 الدولة سلطات أنشطة تدوين( ج) خماطر، أية تشكل ال مشاركتها أن من الدقيق التحقق بعد فقط تشغيلية

 النقل بعمليات خاصة سجالت يف السواء، على النقل، عمليات تنفذ اليت اخلاص قطاعال ومؤسسات
 تقارير ونشر النقل عمليات مجيع بشأن رمسية تقارير إصدار( د) سنة، 20 ملدة حتفظ التجارية وابلعمليات

 عقد( و) ،التقارير ملناقشة األطراف للدول سنوية لقاءات عقد( ه) إصدارها، يتم اليت ابلرتاخيص سنوية
 . سنوات مخس كل  مرة املعاهدة ملراجعة مؤمترات

 

 إفراغ أجل من مثابرة ضغوط ممارسة على دأبوا قد النفوذ ذات الدول بعض من مسؤولني أن إىل هنا اإلشارة من بد وال
 تتطلب ال أن املتحدة األمم يف األعضاء الدول بعض يقرتح املثال، سبيل وعلى. حمتواها من الرئيس ورقة مسودة
 على ترتتب أن ميكن جوهرية خماطر هناك كانت  إذا ما" احلسبان يف أتخذ أن" سوى الدول من األسلحة جتارة معاهدة
 ألي تراخيص إصدار ترفض أبن به التقيد األطراف الدول على ينبغي التزام على نصت ال أنو  األسلحة، نقل عملية

 جتارة معاهدة تضعف أن املقاربة هذه مثل شأن ومن. القبيل هذا من خماطر مثة أن هلا تبني ما إذا لألسلحة نقل ةيعمل
 كان  إذا حىت األسلحة نقلل عملية أي بوقف ملزمة تكون لن لألسلحة املصدرة الدولة ألن نظراً  حدود، بال األسلحة

  أو سامتها،ج أو نطاقها حيث من ،"خطرية" نتهاكاتا هذه املستوردة األسلحة استخدام على ترتتب أن احملتمل من
 . االنتهاكات هذه مثل الرتكاب املقرتحة النقل عملية تستخدم أن يف جوهرية خماطر هناك كانت

 

 يف التقليدية األسلحة تعريف يتضمنها اليت البنود أنواع تقليص الدول بعض يف مسؤولون يرغب ذلك، عن وفضالً 
 . الصغرية األسلحة أو الذخائر ذكر على مثاًل، أتيت، ال كأن  ،ةاألسلح جتارة معاهدة

 

 التجارة تنظيم مستوى حتسني على يساعد ال أن األسلحة جتارة معاهدة نص يف اللغة هذه مثل استعمال شأن ومن
 جرائم ويف اإلنسان حلقوق خطرية انتهاكات يف تسهم اليت الالمسؤولة النقل عمليات من احلد أو األسلحة يف الدولية
 . القانون سيادة ضوتقو ِّ  حرب،

 

 مكافحة بروتوكول" سوى التقليدية األسلحة يف الدولية التجارة على للرقابة عاملية معايري أية من خلو الدولية الساحة إن
 املتحدة األمم التفاقية املكمل مشروعة، غري بصورة هبا واالجتار والذخرية ومكوانهتا وأجزائها النارية األسلحة صنع

 اإلنسان حقوق إىل إشارة أية من وختلو كبري،  حد إىل النطاق حمدودة اتفاقية وهو ،"يةالوطن عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة
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 ظل يف التقليدية األسلحة جتارة بشأن معاهدة أسس رساءإل حماولة آخر فشلت وقد. الدويل اإلنساين القانون إىل أو
 . الثانية الكونية احلرب وابندالع لتسلحا سباق ابحتدام وانتهت املاضي، القرن وثالثينيات عشرينيات يف" األمم عصبة"
 

 على والشرطية واألمنية العسكرية املعدات من وغريها والذخائر األسلحة يف الالمسؤولة للتجارة تسمح احلكومات إن
 يف املذابح وتذكي اجملتمعات يف البؤس تزرع بذلك وهي األسلحة، استعمال ساءةوإ املشروع غري االجتار يؤجج حنو

 . البلدان نم العديد
 

 . ذلك لوقف غداً  وليس اآلن حامسة تدابري اختاذ الدول على يتعني يستمر، أن من هذا وملنع
 

 األسلحة؟ لتجارة وصارمة قوية معاهدة حتقيق على املساعدة الربملان ألعضاء ميكن كيف
 

 : يلي مبا القيام الربملان أعضاء يستطيع
 

إزاء عملية اإلعداد ملعاهدة جتارة األسلحة ومساءلتها عن ذلك من  تصرفاهتامراقبة مشاركة حكومة بلدهم و  •
 ة. عنيخالل الطرح املنتظم لألسلحة ومناقشة املوضوع يف اجللسات العامة ويف اجتماعات اللجان امل

 

الرامية إىل إبرام معاهدة فعالة لتجارة األسلحة من شأهنا  بلدهم إىل أن تدعم بقوة املقرتحات دعوة حكومة •
ق اإلنسان، كما هو موضح األمن العاملي واإلقليمي وحقو  أن تقوضع التجارة الدولية يف األسلحة من من

 . الربملان قبة حتت قرارات من يتخذ وما والبياانت االجتماعات عربومن املمكن حتقيق ذلك  –فيما سبق 

 

املشرتك ملعاهدة فعالة لتجارة القيام بتدخالت لدى املسؤولني والربملانيني يف دول أخرى بغرض الرتويج  •
األسلحة تتضمن "القاعدة الذهبية" بشأن القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وبشأن 

 فيما سبق.  أوضحناه ما شامل وأنظمة صارمة للرتاخيص واإلبالغ العلين، وفقالنطاق الإقرار 
 

 وال األسلحة، جتارة معاهدة إبرام عملية يف املهمة األدوار ذوي من رجيةاخلا الشؤون وزراء وإىل السفارات إىل واكتبوا
 وفرنسا، املتحدة، واململكة األمريكية، املتحدة الوالايت) الدويل األمن جملس يف العضوية دائمة اخلمس الدول سيما

 والنرويج وإندونيسيا أفريقيا وجنوب واهلند كالربازيل  املعاهدة، إبرام عملية يف املؤثرة الدول من وغريها( والصني وروسيا،
 والسياسة اخلارجية للشؤون األورويب لالحتاد السامية املمثلة فيهم مبن الدوليني، املسؤولنيو  نيا،وأملا وهولندا والسويد
 . األمنية

 
 

 هوامش
___________________________________ 

 أنظمة أم وطنية تراخيص إصدار: األسلحة جتارة معاهدة" :املعنون الدولية العفو ملنظمة املوجز التقرير أنظر( 1)
  املعلومات، من ملزيد ،"التصاريح إلصدار

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT30/126/2011/en 
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