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 ملخص

 شأنها نم معاهدة ،األسلحة تجارة حول قوية معاهدة قامةإل تاريخية فرصة ،2012 تموز/يوليو تشهد الحكومات، •
 .آافة مالعال أنحاء في للمواطنين اأمًن أآثر مستقبل وبناء العيش وسبل األرواح ذانقإ

ويتعين على . ضعيفةالالمعاهدات  قوىنادرًا ما تبينما المعايير الدولية؛  ضعوت ،أعضاء جددب ةقويالالمعاهدات تفوز  •
 .لتوصل إلى اتفاق عالميبغية االعد التنازلي النهائي  اومة خاللمسالحكومات عدم ال

 .مكونات، وجميع أنواع عمليات نقل األسلحةالجزاء واألجميع األسلحة التقليدية، والذخيرة، و المعاهدةيجب أن تشمل  •
ك نتهبما يستخدم ُتا سأنهمن  جوهري خطر ند وجودع ،نقل األسلحة من شأنها الحيلولة دونقوية يجب أن تشمل معايير  •

 .ؤدي إلى تقويض التنميةتاإلنساني، أو سالدولي حقوق اإلنسان الدولية أو القانون 
أن يجب التدابير وهذه . تدابير قوية للشفافية والمساءلة، وآلية فعالة للتنفيذ واإلنفاذاألسلحة  ةتجار معاهدةيجب أن تشمل  •

 .فعاليةتنفيذ المعاهدة ورصدها بعلى  اأيًضتساعد البلدان 

 فرصة تاريخية قتناصا
دمر األرواح وسبل العيش في أنحاء ُتاألسلحة غير المسؤولة في تجارة إن هذه ال. خارج نطاق السيطرة ةحسلتجارة األتقع 
لحصول على األسلحة ولة اسهسبب ب "آيبتيال توم" تأثرت إلى غير رجعة حياةت الغربية، آينيا، وفي بوآف .آافة العالم

أصبحت بمفردي مسؤوًال عن  ،اآلنو. حتفهم بسبب البنادق إخوتي الثالثة فقد لقى ،األسلحة مشكلة آبيرةتمثل ‘ :والذخيرة
أن يتكيف مع يجب فنفسه، المحلي ، من المجتمع "ياراتومينيانغاتينج " أما  1.’ةبوصعال شديدة ية األسرة بأآملها، والحياةرعا
يوميًّا في ة الرهيبة تير هذه التجارب الحياكرتت 2.ملغارات المسلحة على قريتهل نتيجةبنه وثمانية من أقرباء آخرين ا فقدان

 .غض النظرفي لعالم أن يستمر امكن من المد ، ولم يُعآافةالعالم أنحاء 

 ماعندوالحكومات،  3.ألسلحةلتجارة اإبرام معاهدة على التفاوض بشأن  تفقتا، ولكلغالبية العظمى من الدول ذالقد أدرآت 
والحد من  ،السيطرة على تجارة األسلحة - تحقيق هدف مشتركلفرصة تاريخية  أمامها، 2012 تموز/يوليوفي تجتمع 

ُمخففة معاهدة البلدان على  أن توافق ،تحت أي ظرف من الظروففال يجب،  .الحذرعليهم توخي لكن . المعاناة البشرية
 .ريةمعاناة البشقليص التالمتمثلة في هدافها في تحقيق أتفشل 

 "معاهدة حظر األلغام"ات مثل ياتفاقف .جهود الرقابة على التسلح، التي امتدت لعشرين عاًمامن  هناك دروس قوية مستفادة
 لبس فيهاأسست التزامات قوية وواضحة وال  قد حققت نجاًحا ألنها ،)2008" (الذخائر العنقودية"واالتفاقية بشأن ) 1997(

 4.جديدة دوليةعرفية ، وساعدت على إنشاء معايير على جميع الدول األطراف

مراقبة األسلحة آليات فإن ، آافة العالمأنحاء عبر على قدم المساواة  شاملة وواضحة، وُتطبقالتزامات قانونية  توفرما لم ت
فاق ة على تجارة األسلحة، سيستمر اإلنقابرلا جموعة واضحة وقوية من قواعدمتوفر دون و. يمكن التحايل عليها بسهولة

ودون توفر التزامات  .الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية والحد من الفقر اًضقومالعسكري المفرط بال هوادة، 
مؤججة في األسلحة والذخيرة،  ، التي يكتنفها الغموض والسرية،التجارة العالميةبشأن الشفافية والمساءلة، ستستمر بال هوادة 

حقيق أرباح ضخمة ت في ،ضميرالعديمي  ،تجار األسلحة ستمر، سيللمعادة شامل توفر نطاقودون  .لمساءلةل وقةعمو للفساد
 الكاملة نظمالقواعد والفي  تجاراالربح  على اًريآث هاربحوهي تجارة يزيد  – مكوناتالجزاء واألفي  تجارمن خالل اال

يتوفر في معاهدة تجارة األسلحة للتصدي لها، يجب أن و. لكنها ليست مستعصية على الحله تحديات آبيرة، هذ .ألسلحةل
مواطنيها، وإنشاء نظام قوي وشامل لمراقبة تجاه جميع الدول تذآير بحقوق ومسؤوليات و قهري،و واضحإنساني  منطق

يجب أن يتمكن من يعودون بأبصارهم إلى القرن الحادي والعشرين من عقود من اآلن، وبعد  .التجارة الدولية في األسلحة
 .لحظة حاسمة للسالم العالمي والتنمية واألمنباعتبارها  2012على المعاهدة عام الحكم 

 ن؟لماذا هذه المعاهدة ولماذا اآل

 خارج نطاق السيطرة تقعاألسلحة العالمية في جارة الت

 ارة األسلحةال يوجد أي إطار تنظيمي عالمي لتج

، من األسلحة والذخائر مناألقل  مليار دوالر على 2.2عن استيراد ما تصل قيمته إلى غياب إطار تنظيمي عالمي لقد أسفر 
ال سيما تلك التي (جزئي الاإلقليمي أو  حظروتتجه حاالت ال 2010.5و 2000حظر األسلحة بين عامي جانب بلدان تخضع ل

 .مروعفي توضيح ذلك بشكل سوريا تستمر ا ثلمم –الفشل  التي فرضتها األمم المتحدة) تخص بعض المناطق داخل البلدان
األمم محاوالت ، منعت روسيا بنشاط جميع ينالجانب ة منرتكبلمنتهاآات ااالوحشية وال علىدلة األعلى الرغم من تزايد و

في الحظر المفروض من جانب حتى اآلن  توفرةالم اآللية الوحيدة وتتمثل 6.لى نظام األسدع لفرض حظر شاملالمتحدة 
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 ال يوجدو. بيع األسلحة والذخائر إلى سوريامن جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي يمنع حيث  ،االتحاد األوروبي
بيع أي آمية  يةحرتتمتع باالتحاد األوروبي ضاء في غير األعبلدان الجميع ولهذا، فإن  .األمم المتحدةمماثل من جانب حظر 

 .ن األسلحة والذخيرةمتريدها 

آمال  جميعوتدمر  ،وتغذي الفساد ،يد أعمال العنف المسلحاع، وتزنزالمتأثرة بالالضعيفة وفي المناطق  األسلحةتصب 
 لتنميةا

 2009بين عامي  %15بنسبة  جميع أنحاء العالماعات في نزوالمتأثرة بالضعيفة اإلنفاق العسكري في البلدان الد ازدا
المساعدة  حصة آبيرة من زيادة وترجع 7.فقط %9بنسبة هذه البلدان ل المساعدة اإلنمائية الرسمية ادتدزابينما ، 2010و

وضع بمجرد و 2010.8 آانون الثاني/ينايرلزلزال الذي ضرب هايتي في إلى ااإلنمائية الرسمية والمساعدات اإلنسانية 
اعات نزالمتبقية الهشة والمتأثرة بالالدول إلى المقدمة المساعدة اإلنمائية الرسمية  تنامت ،في االعتبار االستجابة لهذا الزلزال

 ها تسببتلكن 9،من الثروة العالمية %1أقل من به المجموعة من الدول هذ همتسأ، 2010في عام و .حسبف %3.5 بنسبة
 10).مليار دوالر 1.7 حوالي(األسلحة من جميع مبيعات  %7أيًضا في 

جميع البلدان ف .واضحة بين الفساد وتجارة األسلحةوجود صلة " أوآسفام"أظهرت األبحاث في منظمة وعالوة على ذلك، 
ة المرآزية للجيش في يالحكوم هامن نفقات %10التي تخصص أآثر من  فض،خمنال الدخل المتوسطو المنخفضذات الدخل 

 11.مؤشرات الفساد العالميةل وفًقا اضعيًف مقياس ما سجلتهآان  ،2009عام 

 الذخيرةفي ، ال سيما االتجار من تجارة األسلحة الدولية الكثيرال تزال األسرار تكتنف 

تقديرات إلى وتشير ال. فهم حجم ونطاق التجارة الدولية في الذخيرة علىساعد التي ت عالنية سوى القليل من األدلةال يتوفر 
في قيمة االتجار من أآثر  -مليار دوالر  4.3تبلغ  ألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفةاذخيرة في تجارة لالقيمة السنوية لأن 

 13.األسلحة ةتجارخضوع من أقل المساءلة والشفافية  إلىرة الدولية في الذخيرة التجاوحتى خضوع  12.األسلحة النارية
السلطات السورية منذ بدء االنتفاضة في  هااستوردتالتي الذخيرة  مجرد حجمرفة معأي طريقة ال يمكن بى سبيل المثال، وعل
آانون /ينايرفي  ان من الذخيرةعدة أطنالمتجهة إلى سوريا، حاملة روسية الشحنة الاآتشاف  آانفي الواقع، و .2011عام 
 14.محض صدفة ،2012 الثاني

  تألجزاء والمكونالرة العالمية لتجاافي مجال تنظيم الأو  رقابةال القليل من ال يتوفر سوى

تحتل األخرى االستبدال مكونات القدرة على شراء قطع الغيار وف .هذه الثغرة الهائلة يجب أن تتناول معاهدة تجارة األسلحة
قواتها المسلحة مجمل تسليح للبلدان  بذلك ستتيحنها فإ، هذا الجانبالمعاهدة تتناول  لمإذا و. تجارة األسلحةفي  امرآزيًّ موقًعا

جزاء لمبيعات األالقيمة اإلجمالية العالمية  بلغت –هذه التجارة ال يمكن التقليل من شأن وعالوة على ذلك، . خارج المعاهدة
بين هذا المخزون الهائل من أجزاء األسلحة ويتراوح  2011.15و 2008بين عامي مليار دوالر  9.7من أآثر مكونات الو

ألسلحة الصغيرة واألسلحة اأجزاء غيرها من ، ووقادحات البنادق ،رات، وصوًال إلى المشغالتالمكونات الراقية للطائ
إلى منها  ما يجري تحويله حجملمعرفة  سبيلأي  يعني عدم وجودة ار إلى ضوابط فعالة لهذه التجاراالفتقإن . األخرى الخفيفة

 همعني أن المخالفين للقانون الدولي وحقوق اإلنسان يمكني السوق السوداءهذه ازدهار فإن وفي المقابل، . السوق السوداء
 .التدميرية معلى قدراتهالمحافظة بسهولة نسبية 

 واضحة أمامنالحلول ا

. طأتجد طريقها إلى األيدي الخ يتستمر األسلحة في أنشاملة، سالقوية والعالمية ال النظممجموعة من لالمعاهدة ما لم تؤسس 
 .ل نقطة انطالق مفيدةالمتعددة األطراف الموجودة بالفعالوطنية واإلقليمية و ساييقالم تمثلولذلك، 

، 2012في عام فعلى المبادرات اإلقليمية ودون اإلقليمية القائمة؛  أن ترتكز معاهدة تجارة األسلحةباإلضافة إلى ذلك، يمكن 
 16.على تجارة األسلحة والذخائر للرقابة ت القانونيةااللتزاماات اإلقليمية التي تشمل يفي مختلف االتفاق اطرًفبلد  100أصبح 

والسياقات ا وسيلة جيدة لتحديد ما يمكن أن يكون فعاًال في مجموعة من السيناريوهات هذه المبادرات اإلقليمية أيًضُتعد 
اإلقليمية  ساييقن المعيقل يجب أال  ،التفاوضمن خالل  ،على الصعيد العالمييجري التوصل إليه  سياقم فإي .المختلفة
 .القائمة

معاهدة  تنفيذل ينالمحتملوالعبء تكلفة ال بشأن قلقها، أعربت بعض الدول عن تموز/يوليوفي الفترة التي سبقت مفاوضات 
أعلى بكثير،  األسلحة رقابة عالمية فعالة علىوجود  عدمأن تكلفة  تتمثل أول وأوضح إجابة على ذلك في .تجارة األسلحة

القائمة التي يمكن  تمويلآليات المن ذلك، هناك عدد من  واألآثر. االقتصادمن حيث  وأخسائر في األرواح سواء من حيث ال
مساعدة اإلنمائية الأموال االستفادة من يمكن على سبيل المثال، و. على االمتثال إلى معاهدة تجارة األسلحةأن تساعد البلدان 

لشفافية قوية لا آليات بني أيًضتة موظفي الشرطة والجمارك، بينما تعزيز قدرفي  المخصصة إلصالح القطاع األمني الرسمية
المساعدة المتعلقة من  دوالرمليون  832.5 ما تزيد قيمته على، فقط 2010في عام بلًدا،  101وقد تلقى  .والمساءلة

 17.على الصعيد الوطنيمعاهدة تجارة األسلحة تنفيذ ذات صلة مباشرة بوبإصالح قطاع األمن 
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 حل منطقي لمشكلة معقدة

 امعايير قوية وملزمة قانوًنتشمل يجب أن معاهدة تجارة األسلحة . 1

يجب أن تستخدم . على الدول األعضاء التي تضعهافي االلتزامات يجب أن تتسم معاهدة تجارة األسلحة بعدم الغموض 
 :فاحتمال آبير بأن هذه األسلحة سو عند وجود ،التي تمنع الدول من نقل األسلحةحظر لغة ال المعاهدة

 ؛اإلنسان الدولية أو القانون اإلنسانيستخدم الرتكاب انتهاآات خطيرة لحقوق ُت •

  ؛فاسدةممارسات على نطوي االقتصادية أو ت-قوض التنمية االجتماعيةت •

 18.تماعيجع االنوالتثير أو تفاقم النزاع المسلح أو العنف المسلح، بما في ذلك العنف المسلح القائم على  •

 تي تغطيهاالنقل العمليات نطاق األسلحة وأنواع  من حيثيجب أن تكون شاملة  معاهدة تجارة األسلحة. 2

، ذات الصلة والمعدات والذخيرةأسلحة الجيش واألمن والشرطة، أي جميع  –جميع األسلحة يجب أن تشمل المعاهدة 
 ،تصديرالوإعادة  ،تصديروالستيراد، اال :نقلجميع أنواع الأيًضا آما يجب أن تشمل . خبرة ومعدات اإلنتاجوالمكونات، وال
آما  .والمعونة والهدايا فة إلى نقل التكنولوجيا والقروض، باإلضاالتجارة التي تبيحها الدولةفي والشحن، و ،مؤقتالنقل الو

م المساعدة التقنية، والتدريب، والنقل، يتقد صفقاتسماسرة، والتجار أو ال صفقات ها، بما فيصفقاتأن تشمل جميع ال يجب
 19.األمنو ،التخزين والتمويل

لدول غرب  اتفاقية الجماعة االقتصادية"متعددة األطراف، مثل شكل عدد من الصكوك اإلقليمية و علىسوابق بالفعل توجد 
، "الموقف الموحد لالتحاد األوروبي"و ،"تنفيذ بروتوآول نيروبيب ات المتعلقةلممارسفضل االمبادئ التوجيهية أل"، و"أفريقيا

 .الرقابة عليهاتطبيق يمكن  والصفقات التينقل العمليات طائفة واسعة من األسلحة و حددتصكوك هذه الو. "واسينار اتفاق"و

لتصديق على في ا البلدان مساعدةل ،لمساعدة والتعاونآليات دولية قوية وفعالة ل يجب أن تضممعاهدة تجارة األسلحة . 3
  .هاوتنفيذالمعاهدة 

جيدة التحديد لمساعدة والتعاون اآليات  فإن، على عمليات النقل محدودةالوطنية ال رقابةأنظمة ال ذاتللعديد من الدول بالنسبة 
تأثير حاسم على  رح في المعاهدةطار التعاون والمساعدة الدولي المقتآما سيكون إل. تنفيذ الفعال للمعاهدةللتمثل مسألة حيوية 

 اتهذه اآلليويجب أن ترتبط  .االحتياجات والمواردمالءمة تحديد ولآليات فعالة  المعاهدةولذلك، يجب أن تتضمن  .ااحهنج
مثل إصالح عية يضامتعددة األطراف، والمساعدة المومثل آليات المساعدة الثنائية و(والقائمة بالمبادرات التكميلية صراحة 

 20.أقصى قدر من التأثيرحتى تحق ) القطاع األمني

 يجب أن تكون طموحة ولكن واقعية من حيث التزامات التنفيذ على الصعيد الوطني معاهدة تجارة األسلحة. 4

آليات وا تتعلق بالشفافية، التي تتضمن أحكاًموالحد األدنى من متطلبات التنفيذ على الصعيد الوطني،  المعاهدةيجب أن تضع 
ضع الدول في يإنشاء هذه اآلليات والعمليات سوف إن  21.االمتثال بالتالي تبيانلقدرة على إنفاذ المعاهدة وللرصد، ودليل ا

 .ها، ومن خاللوإلى أراضيها الوطني وضع أقوى بكثير لمراقبة ورصد تحرآات جميع األسلحة والذخيرة من

حكمة العدل م"التي قد تتضمن اإلحالة إلى هيئات خارجية، مثل وواقعية لحل المنازعات،  آليةالمعاهدة أن تحدد جب يآما 
  .تواصل بفجاجة انتهاك المعاهدةدولة طرف أن د ، إذا تأآ"الدولية

 . أو مجموعة محددة من البلدان بمفردهال تعتمد على أي بلد " نفاذاإل"ن المعاهدة أن متطلبات ضمأن ت، يجب اوأخيًر

  توصيات للمفاوضينإلى العمل و الدعوة

. تجارة األسلحة في القرن الحادي والعشرينعلى ة قابرالحاجة اإلنسانية الملحة لعلى الدول عدم نسيان قبل آل شيء، يجب 
، لمعاهدة تجارة األسلحة ، والتي تشكل األساس المنطقين، والتنمية، وحقوق اإلنسانسانيالجوهر اإلب ومةعدم المسايجب 

 .مقابل اتفاق أو ربح عالميفي 

نظام تحقيق متطلبات أمامنا بوضوح أيًضا  بيد أن .األسلحةم تجارة ينظت في حاالت سوءما يحدث  واضحة علىأدلة أمامنا 
عالية  تكلفة الفشلفببساطة، . للغرض اومناسًب جديًرا بالثقة  انظاًم معاهدة تجارة األسلحةيجب أن تنتج  .سلحةاألمراقبة فعال ل
 .اجًد

 :يجب أن تتضمن قويةالمعاهدة ال
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لقانون ا ونكنتهوييعتدون على حقوق اإلنسان،  منة من المعايير القوية التي سوف توقف نقل األسلحة إلى مجموع •
 ؛إلى تقويض التنمية ونسعياإلنساني، أو 

 ؛سلبية خطيرة آثارعن نقل مليات العمتى يمكن أن تسفر تحديد من أجل مخاطر التقييم شاملة لعملية  •

 ت؛حيث ال توجد أية ثغراب، المعاهدة جميع أجزائها ومكوناتها، في نطاقعن  ، فضًالالتقليدية جميع األسلحة والذخائر •

 ؛معاهدةاللوفاء بمتطلبات لستحتاج إلى المساعدة آليات فعالة لمساعدة البلدان التي  •

جميع صفقات  حول ةمنتظمتقديم تقارير ب تزامل، بما في ذلك االالبلدان تمتثل إليهامتطلبات واضحة وال لبس فيها تحديد  •
 .لديهااألسلحة 

يجب الضعفاء حول العالم،  على حياة ماليين تأثير دال، وذات يةتاريخلحظة  المعاهدةب ا المؤتمر الخاصهذ بحيص ولكي
 .ةئيسية الالزمة إلبرام معاهدة قويلعناصر الراعلى  ال مساومة: هذه الرسالة البسيطة في االعتبار ضعأن تالحكومات على 

ومن ناحية أخرى، فإن معاهدة قوية وطموحة لتجارة . معاهدة ضعيفة، مليئة بالثغرات والتناقضات تقود إلىسالمساومة 
معدومي حد من قدرة تجار األسلحة العلى صادرات األسلحة، و مزيد من التدقيقممارسة بتلزم الدول أن  األسلحة من شأنها

على حد من قدرة مرتكبي انتهاآات حقوق اإلنسان تألسلحة، وغير المسؤولة لنقل المنع عمليات تأن ومن شأنها  .الضمير
من و. أسلحةشراء  إلىمات األساسية من الخد ملحةتحويل الموارد ال تقليص مدى، والفتاآةوالذخائر الحصول على األسلحة 

ر على نحو يسفر عن آثاممارسات الفاسدة، ى تجارة قاتلة ال تزال محفوفة بعل شرافواإل عزز الرقابة الديمقراطيةتأن  اشأنه
 .المختلفة مدمر على السالم واألمن في المناطق والمجتمعات المحلية

 ذنقتالتي س" معاهدة تجارة األسلحة"على إبرام  نهايةالفي تتفق ، والمساوماتل قبال تو ة،الدول طموح وبإيجاز، يجب أن تظل
  ..آخرأي أساس منطقي  يوجديمكن أن ال . رواحاأل
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