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للتوصل إلى اتفاقية جيدة
األزج اا امهمه ي "هعاهدة االتزجار ي األسلح "
ال تاال األسلح وامرصاص تواصل تدهير امحياة .وال ياال امعنف امهسلح يتسبب ي امدهار امذي يلحق بكل قارة ي امعامم.
وهع ذمك ،ال يوزجد حتى اآلن أي قانون دومي اعل متنظيم تزجارة األسلح امعامهي  .تتعاظم اآلن ،أكثر هن أي وقت هضى،
امحازج إمى هعاهدة متزجارة األسلح ؛ تُنشئ ،ملهرة األومى ،قواعد ُهلاه عامهيًّا متنظيم امتزجارة امدومي ي األسلح امتقليدي  .يزجب
على امهفاوضين ي امهؤتهر امدبلوهاسي امثاني واأليخير أن يقوهوا ب قرار نص مهعاهدة تُلام امبلدان بأعلى امهعايير.

ملخص
ال تاال األسلح وامرصاص تواصل تدهير امحياة .وال ياال امعنف امهسلح يتسبب ي امدهار امذي يلحق كل قارة ي امعامم –
وعاه امناس هم هن يد عون امثهن امنمائي ،حيث يهوت أكثر هن شيخص كل دقيق كنتيزج هباشرة ملعنف امهسلح .وهع ذمك،
ال يوزجد حتى اآلن أي قانون دومي اعل حول امتزجارة امعامهي ي األسلح .
نأيخذ على سبيل امهثال أعهال امعنف امزجاري

ي سوريا .قامت األهم امهتحدة إن سوريا شمدت قتل ها يقرب هن  07أمف

شيخص واصاب هئات آالف امزجرحى هنذ بداي االنتفاضات ي عام  .1722مقد غذى نقل األسلح إمى امحكوه امسوري
وامقوات امهعارض امكثير هن ذمك.
إن سو امرقاب على تد ق األسلح وامذيخائر هن زجهيع أنحا امعامم كان بهثاب اموقود و ار تصاعد هعدالت امهوت .ويواصل
همربو األسلح امعهل ،وهم هحصنون عند هواهش غاهض ممذه امتزجارة امقاتل  .كها أن امترايخي ،أو عدم وزجود امتااهات بتقديم
امتقارير ،يزجعل هن امهستحيل تقريبا تحديد إمى أي ٍ
أيد ستصل ،أو كيف تصل ،بندقي  ،أو قذيف  ،أو رصاص  ،أو حتى طائرة
هقاتل .
تتعاظم اآلن ،أكثر هن أي وقت هضى ،امحازج إمى هعاهدة متزجارة األسلح ؛ تُنشئ ،ملهرة األومى ،قواعد ُهلاه عامهيًّا متنظيم
امتزجارة امدومي ي األسلح امتقليدي .
مقد هرت ثهاني شمور ،هنذ يوميو/تهوا  ،1721على إيخفاق امهؤتهر امدبلوهاسي ي امتوصل إمى اتفاق بشأن هعاهدة تزجارة
األسلح  .وتوزجد رص ثاني أهام امدول ي هذا امشمر (هارس/آذار  .)1722بيد أن اموقت امذي أُنفق ي يوميو/تهوا عام
 1721مم يضع هبا ؛ قد أسفر عن توميد هشروع منص امهعاهدة .في أكتوبر/تشرين األول  ،1721أصدرت امزجهعي امعاه
ار بعقد هؤتهر تفاوضي آيخر؛ ونال امقرار دعها غير هسبوق 250 :صوتا هؤيدا ،واهتناع  21عضوا عن
مألهم امهتحدة قر ا
امتصويت ،ومم يصوت أي عضو ضده؛ بها يدل بوضوح على أن امغامبي امعظهى هن امدول األعضا تريد هعاهدة تزجارة

األسلح  ،وامحصول على رص ثاني متحقيق هذا اممدف.

يبين امتاريخ أن أنزجح امهعاهدات ُوِمدت عبر هعايير قوي وشاهل  ،أُرسيت هنذ امبداي  .أها امهعاهدات ذات األحكام امضعيف –
نادر ها تصبح قوي هع هرور اموقت .وحتى عندها تهتنع امبلدان امهمه عن امتوقيع،
ا
بغض امنظر عن هدى اتساع دعهما –
ًّ
إيزجابيا على أ عال امدول غير امهوقع  .على أن هناك بعض امبلدان امتي تحدد أومويات
تأثير
ا
ن امهعاهدات امقوي تؤثر
مالتفاق امعامهي حول امنص ،وهستعدة مقبول هشروع هعاهدة هلي بامثغرات .واذا كان مهعاهدة تزجارة األسلح أن تُ ِ
حدث ارقا

بامفعل ي تزجارة األسلح امعامهي  ،يزجب على امهؤتهر امدبلوهاسي امثاني واأليخير أن يسفر عن نص مهعاهدة تُلام امبلدان
بأعلى امهعايير.
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نص المعاهدة نفسه
اشتهل هشروع امهعاهدة امتي تهيخضت عنما هفاوضات يوميو/تهوا  1721على بعض عناصر إيزجابي ملغاي  .بيد أن هناك
عددا هن امثغرات امتي يهكن أن تقوض امعديد هن هذه امعناصر ،وتضعف إمى حد كبير امفاعلي امهحتهل مهعاهدة تزجارة

األسلح  .امهعاهدة ،ي شكلما امحامي ،ال تُقدم ها يكفي مايادة امهسؤومي وامرقاب على عهليات نقل األسلح على امصعيد
امدومي ،تارك هاليين امناس تحت رحهه صفقات األسلح غير امهسؤوم .
يزجب أن يشهل نطاق امهعاهدة زجهيع أنواع األسلح امتقليدي  ،بها ي ذمك امذيخيرة ،وقطع امغيار وامهكونات .ويزجب أن تُنظم

زجهيع أنواع عهليات نقل األسلح  ،بها يما امصادرات ،واممبات ،وامقروض.
هناك هيخاطر كاهن

ي امتعريف امضيق منطاق امهعاهدة .وكها قلنا سابقا ،امهسدس دون امرصاص هو عصا هعدني ثقيل .

ومذمك ،هن امضروري أن تغطي امهعاهدة هوضوع امذيخيرة تغطي شاهل .
واذا مم تُضهن زجهيع أنواع امنقل ،هناك يخطر حقيقي هن أن تستبعد هعاهدة تزجارة األسلح هزجهوع هتنوع هن طرق نقل
األسلح عبر امحدود أو تغيير امحيااة .وهو ها يشهل امقروض ،واإليزجارات ،واممبات ،وامهساعدات امعسكري .

إن نقاط امضعف هذه ،امتي تشوب نطاق امهعاهدة ،ستحول دون تأثيرها اممادف على حياة وسبل عيش عدد ال ُيحصى هن
امهزجتهعات ي أنحا امعامم كا .
يزجب أن ُيقدم نص هعاهدة تزجارة األسلح قواعد واضح وقوي تحكم حرك األسلح وامذيخيرة ،هع امتاام امدول امواضح بر ض

عهليات امنقل عندها يوزجد يخطر كبير بأن تلك األسلح سوف ُيسا استعهامما .يزجب أن تكون قائه امهيخاطر شاهل  ،تعكس
االهتهاهات اإلنساني وشواغل حقوق اإلنسان امتي د عت هبادرة هعاهدة تزجارة األسلح هنذ امبداي .

االمتثال
يزجب أن تضم امهعاهدة تدابير قوي مالهتثال .كها يزجب أن يتسم هذا امزجا هن امهعاهدة باإلحكام ،قدر اإلهكان ،ي ظل
هتطلبات واقعي قابل ملتحقيق .إن امهعاهدة امزجديرة باالهتهام ستُبنى على أ ضل امههارسات امحامي  ،دون أن تبيخس هن
قيهتما .وعلى سبيل امهثال ،تمدد امثغرة امتي تتيح استثنا نقل األسلح هن هعاهدة تزجارة األسلح  ،كزجا هن اتفاق تعاون
امد اع ،بتقويض هد ما وغرضما بامكاهل.
إن امهعاهدة ي شكلما امحامي ،ي ظل امعديد هن امهحاذير واالستثنا ات امتي يتضهنما االمتاام بتقديم امتقارير ،من تايح غطا
امسري امهحيط بتزجارة األسلح امعامهي ؛ بينها يعني ضعف أحكام تنظيم أنشط سهاسرة امسالح أن نص امهعاهدة امحامي من

يفعل شيئا ُيذكر مكبح زجهاح اموسطا عديهي امضهير ،امذين يحتلون ي كثير هن األحيان هوقع امهركا ي عهليات نقل
األسلح غير امهشروع وغير امهسؤوم على امصعيد امدومي.
ي حين يهثل ذمك قائه كبيرة هن امتحديات ،ن امهؤتهر امدبلوهاسي ي هارس/آذار  1722يو ر ملحكوهات رص إنزجاا

هعاهدة قوي وشاهل
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ي هزجال تزجارة األسلح  -هعادة هن شأنما تقييد امتزجارة غير امهسؤوم

ي األسلح  ،وانقاذ األرواح،

وتيخفيف هعاناة هاليين امهتضررين هن اآلثار امهدهرة ملحرب وامعنف امهسلح .يزجب أن تكفل امدول أن تؤسس امهعاهدة هعايير
دومي عامي هشترك  ،بينها تقاوم امضغوط امراهي إمى تيخفيف األحكام بغي امحصول على دعم عامهي ملنص.
التوصيات


يزجب أن يكون نطاق امهعاهدة شاهال بامكاهل .ويزجب أن يراقب زجهيع أنواع األسلح امتقليدي وامذيخائر ،وقطع امغيار
وامهكونات .كها يزجب أن يغطي أيضا زجهيع طرق عهليات نقل األسلح على امصعيد امدومي.



يزجب أن تتسم هعايير امهعاهدة بامقوة ،وتكفل عدم نقل األسلح إذا كان هناك يخطر كبير بأنما ستُستيخدم الرتكاب انتماكات
يخطيرة ملقانون امدومي محقوق اإلنسان أو امقانون اإلنساني امدومي ،وتؤدي إمى تفاقم امعنف وامنااع امهسلح – بها ي ذمك امعنف
امهسلح امقائم على امنوع االزجتهاعي – أو تشزجيع امفساد ،أو تقويض امتنهي .



يزجب أن تضهن أحكام امتنفيذ أن عالني تقارير زجهيع عهليات امنقل هو امتاام على امدول األعضا  ،وأن أنشط هثل امسهسرة
يزجب تغطيتما بعناي وبشكل شاهل.



يزجب أن تكفل األحكام اميختاهي سرع نفاذ امهعاهدة ،وتحدد أحكام امتعديل امتي تسهح ملدول األطراف إعادة امنظر ي
امهعاهدة هع هرور اموقت.
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 .1مقدمة
فرصة ثانية للتفاوض حول معاهدة قوية وسليمة لتجارة األسلحة
مقد شارك هاليين امناس ي أنحا امعامم كا  ،وألكثر هن عقد ،ي حهالت هن أزجل إبرام هعاهدة مهراقب تزجارة األسلح
امدومي سيئ امتنظيم .وقد أصبح هذا اممدف اآلن يلوح ي األ ق؛ في عام  ،1722توزجد أهام حكوهات امعامم كل امفرص
مضهان هعاهدة قوي حول تزجارة األسلح .
كان امهؤتهر امدبلوهاسي ي يوميو/تهوا  1721حول هعاهدة تزجارة األسلح هعلها همها ي هذه امعهلي  .و ي حين شل
امهؤتهر ي امتوصل إمى اتفاق ،قد أسفر عن هشروع هعاهدة ،يضم امعديد هن امعناصر األساسي امالاه ملهراقب امفعام

متزجارة األسلح امعامهي  2.بيد أن هذا امنص يتضهن أيضا هواطن ضعف وثغرات يخطيرة ،هن شأنما أن تقوض بصورة أساسي
اعليته وال تيخدم ي نماي امهطاف سوى إضفا امشرعي على امههارسات امحامي معهليات امنقل غير امهسؤوم مألسلح .

ويو ر امهؤتهر امدبلوهاسي امثاني واأليخير حول هعاهدة تزجارة األسلح  ،امذي سيعقد ي هارس/آذار  1،1722رص أهام امدول
مسد ثغرات امنص امحامي ،وتقديم هعاهدة هن شأنما امحد هن امتكلف امبشري امهدهرة مسو تنظيم امتزجارة امعامهي

ي األسلح .

وبعبارة أيخرى ،تهنح هفاوضات هارس/آذار امبلدان رص ملحصول على نص سليم.
وكها أوضحت امعديد هن اميخطابات امتي أمقيت يخالل هفاوضات يوميو/تهوا  ،1721يرغب عدد كبير هن امدول ي امتوصل
كثير هن هشروع امنص امحامي 2.وتشعر بلدان عديدة أن هشروع
إمى اتفاق حول هعاهدة قوي متزجارة األسلح  ،تكون مغتما أقوى ا
امنص أيخفق ي تقديم ها كلفتمم به امزجهعي امعاه مألهم امهتحدة ،وتحديدا‘ :هعاهدة ُهلاه قانونا ،تقوم على أعلى امهعايير
امدومي امهشترك امههكن  ،حول نقل األسلح امتقليدي ’ ،بها يؤدي إمى إبرام هعاهدة ‘قوي وهتين ’ ي هزجال تزجارة األسلح .
يكهن امتحدي امرئيسي مهفاوضات هارس/آذار ي دور أنصار إبرام هعاهدة قوي وهتين متزجارة األسلح مضهان نص يغطي
أوسع نطاق ههكن ،وأعلى امهقاييس أو امهعايير امدومي  ،وهبادئ توزجيمي واضح ملتنفيذ امفعال.
امهصدرة امرئيسي مألسلح يرى هشروع امهعاهدة باعتباره يهثل استزجاب
وهها يبعث على امقلق ،أن عددا قليال هن امبلدان ُ

امهنظه
هال ه ملتزجارة غير ُ

ي األسلح  .ويبدو أن هذه األقلي هستعدة متقديم تنااالت تتعلق بقوة امهعاهدة ،أهال ي امتوصل

إمى اتفاق عامهي حول امنص.

إن امنظر إمى هفاوضات هارس/آذار بمدف تأهين هعاهدة تحظى بدعم صريح هن امدول امهتشكك هن هعاهدة تزجارة األسلح ،

يخطر يتهثل ي توزجه زجهيع امضغوط
ا
يعني أنه هن غير امهرزجح سد امثغرات اميخطيرة .وهذا امنمج نحو تحقيق امتوا ق ،يثير
أثنا امهفاوضات نحو امتيخفيف ،وأنه سيتم تزجاهل امدعم امكبير ملزجمود امهبذوم متقوي امهعاهدة.
وهن األههي بهكان أن تظل غامبي امدول امتي ترغب ي امتوصل إمى هعاهدة قوي  ،يخالل هفاوضات هارس/آذار ،حااه .

في حين يزجب أن يظل إبرام هعاهدة بأوسع هشارك ههكن هد ا طويل األزجل ،ن إبرام هعاهدة قوي متزجارة األسلح  ،تؤسس

5

مهعايير دومي عامي  ،سوف يثبت أنه أكثر عامي بكثير على امهدى امطويل ،هن هعاهدة ذات نص ضعيف ال يفعل شيئا ُيذكر

مهنع امنقل غير امهسؤول مألسلح امتي تُعد بهثاب وقود يؤزجج هعاناة امبشر.

تزجادل ورق اإلحاط هذه بأن هعاهدة تزجارة األسلح يزجب أن تكون قوي وهتين هنذ امبداي  ،بغي تحقيق أهدا ما .وامنص امذي
ينبثق عن هفاوضات هارس/آذار ،يزجب أن يتزجاوا بكثير هشروع امهعاهدة امناتج هن هفاوضات يوميو/تهوا  .1721واذا تم
ويضفي شرعي على
اعتهاد هشروع امنص دون إزج ار تغييرات هحددة ،هن شأنه تأسيس هعايير هنيخفض إمى حد غير هقبولُ ،
كثير ها يتسم به اموضع امراهن.
امسلوك غير امهسؤول امذي ا
ًّ
حقيقيا .هناك أيضا أدم
تقدم هذه امورق دميال على أن امهعاهدات امقوي تفوا بامدعم على هر اماهن ،وبامتامي يكون تأثيرها
كثيرة تشير إمى أن امهعاهدات امقوي تهيل إمى أن تؤثر إيزجابيًّا على سلوك امدول غير األطراف عن طريق تأسيس قواعد

قدر اهنيًّا كبيرا ،غامبا عدة عقود ،وهو ها يقوض امحزجج امتي
عامهي  .وباإلضا إمى ذمك ،يستغرق تغيير أو تعديل امهعاهدات ا
تطرح أن اتفاق ضعيف هذا امعام يهكن تعايا عاميته على هر اماهن.
استنادا إمى هذه امفرضي  ،تحدد امورق اميخطوط امعريض مليخطوات امتي يلام اتيخاذها مضهان أن يكون مهعاهدة تزجارة األسلح

أثر إيزجابي ،وهي:


تحديد تلك امعناصر وامثغرات امهحددة ي هشروع امهعاهدة ،وامتي تقوض قدرتما على امتصدي على نحو كاف ملهشكالت
اإلنساني وهشكالت حقوق اإلنسان امتي يؤزجزجما سو تنظيم امتزجارة امدومي ي األسلح .




وصف اآلثار امهحتهل ممذه امثغرات ،إذا مم تتناومما امهعاهدة امنمائي .

طرح تعديالت بسيط  ،مكنما عام  ،متهكين هعاهدة تزجارة األسلح هن أن تكون عام .
ي حين يزجب عدم امنظر إمى هذه امتعديالت امهقترح باعتبارها شاهل  ،أو تتناول زجهيع هواطن امضعف ي هشروع امنص،
ن اعتهادها سيعامج دون شك بعض امعيوب أو أيخطرها ي امهشروع امحامي.
يعاني هشروع امهعاهدة أيضا هن امضعف وغهوض املغ  .في كل قسم هن امنص ،توزجد مغ تقوض أحكام امهعاهدة أو تحومما
إمى نوع هن امهعايير امتطوعي بدال هن أن تكون هعايير دومي هشترك ُهلاه  .كها تطهس بعض هقاطع املغ امحامي امفارق
بين امهعايير اإلمااهي وامتطوعي  ،تارك امدول غير هتأكدة هن امتااهاتما .يزجب على امدول امتي ستحضر هفاوضات

هارس/آذار أن تكفل قوة امنص وعدم غهوضه.

و ي نماي امهطاف ،سيزجري ام ُحكم على هعاهدة تزجارة األسلح و قا منزجاحما ي هنع عهليات نقل األسلح امتي تسمم ي
امهعاناة اإلنساني أو ايادتما .إذا اهتألت امهعاهدة بامثغرات واإلغفاالت ،ن امنقل غير امهسؤول وغير امقانوني مألسلح  ،بها
يما قطع امغيار وامهكونات وامذيخيرة ،سوف يواصل تأزجيج امنااع ،وامعنف امهسلح ،واإلسا ة محقوق اإلنسان ،وتقويض امتنهي
ي أنحا امعامم كا .
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 .2االتفاق على معاهدة قوية قبل تأمين القبول العالمي
تيخضع امتزجارة امعامهي

ي أغلب امسلع االستمالكي منظام دومي ورقاب حريص  .و ي امهقابل ،ال ينطبق األهر نفسه على

ًّ
عامهيا ،تحكم نقل األسلح
امتزجارة امعامهي ي األسلح وامذيخيرة .ال يوزجد حاميا أي هعايير ُهلاه قانونا ،وقوي  ،وقابل ملتطبيق
امتقليدي عبر امحدود .وتمدف هعاهدة امتزجارة ي األسلح إمى هعامزج هذا امنقص ي امتنظيم امعامهي ،وذمك ب نشا وثيق

ُهلاه قانونا تُلام امدول بتقييم هيخاطر اآلثار امسلبي امهحتهل منقل األسلح .
وحتى تتسم بتأثير إنساني دائم ،يزجب أن تضم امهيخاطر اميخاضع ملتقييم :انتماكات امقانون امدومي اإلنساني ،وامقانون امدومي
محقوق اإلنسان ،واألثر امسلبي على امتنهي االقتصادي  -االزجتهاعي  ،وتيسير امفساد ،وتفاقم امعنف امهسلح .من يتغير اموضع
امراهن دون اعتبار كاهل ممذه امهيخاطر.
وممذا ،يزجب أن تبدأ هعاهدة تزجارة األسلح حياتما كهعاهدة قوي  ،ي ظل أعلى امهعايير امهشترك  .يزجب أال تنال امدول هن
قوة هذه امهعايير مهزجرد امتوصل إمى اتفاق عامهي حول نص امهعاهدة.
هذه ميست حزج ضد امعامهي  ،مكنما تتعلق بامتسلسل .امهعاهدات ال تبدأ على اإلطالق كهعاهدات "عامهي " ،ومم يحقق امعامهي
امكاهل

ي امواقع سوى عدد قليل زجدا هن امهعاهدات؛ ذمك أن امديخول إمى حيا امنفاذ وامايادة امالحق

ي عدد امههتثلين ألي

هعاهدة ُيعد عهلي تستغرق وقتا .إذا يخرزجت هعاهدة تزجارة األسلح إمى اموزجود كهعيار دومي ضعيف ،عامهي – أو شبه عامهي
– ن االهتثال إميما سيكون بال هعنى.
تشير األدم إمى أن امهعاهدات امقوي تنال امتأييد بهرور اماهن .على سبيل امهثالُ ،تح امعمد امدومي اميخاص بامحقوق امهدني
وامسياسي ملتوقيع وملتصديق واإلقرار ي عام  .2611وهع حلول عام  ،2611مم ُيصبح طر ا ي امعمد سوى بلد واحد 5.و ي
اموقت امهناسب ،نال امعمد امدومي اميخاص بامحقوق امهدني وامسياسي دعها واسع امنطاق ،وهع حلول براير/شباط ،1722

أصبح يضم  210هن امدول األط ارف.

1

وهناك أهثل أيخرى عديدة ،بها يما:
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اتفاقي امقضا على زجهيع أشكال امتهييا ضد امهرأة (سيداو) ،امتي اعتُ ِهدت ي عام  :2606أصبحت  22دوم طر ا باالتفاقي
هع حلول عام  ،2612وتناهى امعدد إمى  210دوم طرف ي عام .1722



اتفاقي األهم امهتحدة ضد امزجريه امهنظه امعابرة ملحدود اموطني  ،امتي اعتُ ِهدت ي عام  :1777أصبحت  11دوم طر ا ي
االتفاقي هع حلول عام  ،1771وتناهى امعدد إمى  20دوم طرف ي عام .1722



اتفاقي األهم امهتحدة ضد امفساد ،امتي اعتُهدت ي عام  :1771أصبحت  25دوم طر ا ي االتفاقي هع حلول عام ،177
وتناهى امعدد إمى  215دوم طرف ي عام .1722

هناك أيضا امعديد هن األدم امتي تشير إمى أن امهعاهدات امقوي تهيل إمى امتأثير بشكل إيزجابي على سلوك امدول غير
األطراف ،عن طريق تأسيس قواعد عامهي  .ويخير هثال على ذمك هو اتفاقي األهم امهتحدة مقانون امبحار ،حيث ضهت 215

دوم طرف ي عام  0.1722وعلى وزجه امتحديد ،ي حين يوزجد عدد هن امدول امتي مم توقع أو تصدق على االتفاقي ،
سرعان ها تزجعل هذه امبلدان ههارساتما هتهشي هع زجوهر أحكام امهعاهدة.
وبامهثل ،تحترم عهوها امدول غير األطراف األحكام األساسي مهيختلف امهعاهدات ،بها يما هعاهدة حظر استعهال وتيخاين
وانتاج ونقل وتدهير األمغام امهضادة مأل راد (هعاهدة حظر االمغام امهضادة مأل راد) وامتي اعتهدت عام  212( 2660دوم

طرف ي عام  1)1722واالتفاقي اميخاص بامذيخائر امعنقودي وامتي اعتهدت عام  01( 1771دوم طرف ي عام ،)1722
وقد هامت تلك امدول إمى عدم امتصرف صراح ضد امشروط األساسي متلك امهعاهدات.
وأيخيرا ،يصعب ملغاي تعايا امهعاهدات امضعيف بهرور اماهن .عادة ها يستغرق إزج ار تعديالت وبروتوكوالت إضا ي عقودا،
كها يعتهد على قدرة امدول على توميد اإلرادة امسياسي وامايخم امكا يين إلحداث امتغيير .وقد استغرق األهر أكثر هن  7سن

6
حيا امتنفيذ إال ي
متبني امبروتوكول االيختياري ملعمد امدومي اميخاص بامحقوق االقتصادي واالزجتهاعي وامثقا ي وهو من يديخل ّ
ايار/هايو  ،1722كذمك األهر بامنسب ملبروتوكول االيختياري التفاقي امقضا على زجهيع أشكال امتهييا ضد امهرأة وامذي بقي

 17عاها قبل أن يتم تبنيه – وقد أسس كل هن هذان امبروتوكوالن يات ملشكوى وامتحقيق.

27

أها امبروتوكول االيختياري التفاقي

هناهض امتعذيب ،امتي أنشأت نظها ملتفتيش امدومي ،قد تم تبنيه عام  1771بعد  26عاها هن تبني امهعاهدة األصلي .

22

واآلن تزجي املحظ امهناسب مالهساك بناصي هذا امايخم امذي أيخذ يتراكم هنذ أن بدأ امعهل دايخل األهم امهتحدة ي عام
 1771حول هعاهدة تزجارة األسلح  .توزجد رص ثاني أهام امهفاوضين ي هارس/آذار  1722مالتفاق على أعلى هعايير
هشترك تمدف إمى تنظيم تزجارة األسلح  ،وتتطلع اآلن هعظم امبلدان إمى امتوصل إمى اتفاق على هستوى عال .إن هذا امايخم

سيصعب إعادة توميده ي امهستقبل ،ويزجب على امدول أال تدع هذه امفرص تفلت.
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 .3ماذا يجب أن تراقب معاهدة تجارة األسلحة؟
تعزيز نطاق معاهدة تجارة األسلحة
يزجب أن يكون نطاق هعاهدة تزجارة األسلح واسعا وشاهال :يزجب أن يشهل زجهيع األسلح (بها يما امذيخيرة ،وقطع امغيار،

وامهكونات) ،وزجهيع أنواع عهليات امنقل.

يزجب أن تراقب امهعاهدة زجهيع أنواع األسلح امتقليدي  ،بها يما امذيخائر ،وقطع امغيار ،وامهكونات .ويزجب أن تُنظم زجهيع
أنواع عهليات نقل األسلح  ،بها يما ،هن بين أهور أيخرى ،امصادرات ،واممبات ،واإليزجارات ،وامقروض .كها يزجب أن تُشكل
هذه امعناصر ،هزجتهع  ،نطاق امهعاهدة امنمائي  .و ي امهقابل ،نزجد نطاق امهشروع امحامي ضيقا وضعيفا .وهذا يعني أن
امهعاهدة هن غير امهرزجح أن تسفر عن األثر اإلنساني امهطلوب.
الثغرات
 .2نطاق هشروع امهعاهدة يُعد ضيقا زجدا يها يتعلق باألسلح امتي تراقبما :يقضي نص هشروع امهعاهدة هراقب سبع ئات قط
هن األسلح امتقليدي اممزجوهي امرئيسي امتي يشهلما سزجل األهم امهتحدة مألسلح امتقليدي األسلح  ،باإلضا

إمى األسلح

امصغيرة واألسلح اميخفيف .
 .1ال تتناول امهعاهدة امذيخائر بصورة كا ي  ،ومم تُدرج صراح

ي نطاقما 21:على أن امذيخائر ُهتضهن

ي امهادة  1.حول

ًّ
نسبيا على عهليات امنقل امدومي  ،ويستبعد امذيخائرة هن أي آميات عام ملشفا ي .
امصادرات ،بها قد ُينشئ ضوابط ضعيف

 .2قطع امغيار ،وهكونات األسلح امتقليدي وامهعداتُ ،هستبعدة هن نطاق امهعاهدة:
بنفس طريق تناول امذيخائر ،وبامتامي تعاني هذه امهعامزج هن نفس امهشاكل.

22

يتناول امهشروع امحامي هذه امبنود امحاسه

 .يتسم تعريف عهليات امنقل امدومي بامهحدودي وامغهوض :بتضييق تعريف عهليات امنقل امدومي  ،بحيث تغطي قط األنشط
امتزجاري األنشط امتي تزجري عن طريق امتصدير ،واالستيراد ،وامهرور امعابر/امشحن امعابر ،ن امهعاهدة تيخاطر باستثنا

امقروض ،واممبات ،وامهقايض هن امرقاب امفعام  .وهذا هن شأنه أن يستثني أيضا عهليات امنقل هن امقوات امهسلح أو امميئات
امهزجااة هن امدول ب حدى امبلدان إمى بلد آيخر ،وهي امعهليات امتي تزجري دايخل بلد واحد ،على سبيل امهثال يخالل أو بعد
ُ
عهلي محفظ امسالم أو هناورة عسكري .

9

العواقب
 .1امعواقب اإلنساني امهترتب على ضيق امنطاق
من يهنع هشروع امهعاهدة ،بصيغته امحامي  ،امنقل امدومي ملعديد هن أنواع األسلح امتقليدي  ،بها يما امعربات امهدرع حاهل
امقوات ،وأنواع كثيرة هن امطائرات وامهروحيات امعسكري (بها ي ذمك تلك امتي بال طيار) إمى بلدان بما هيخاوف تزجاه حقوق
اإلنسان ،على سبيل امهثال.

 .2امذيخيرة هي هفتاح احتوا امنااع:
بدون امرصاص ،تصبح امبنادق عازجاة .ي ظل عدم كفاي هعامزج عهليات نقل امذيخيرة ،يهكن أن تفشل امهعاهدة ي تحقيق
أهدا ما اإلنساني األساسي .

2

ومن تكفي امضوابط امعامهي غير امهكتهل حول نقل امذيخائر مهنع عهليات امنقل غير امهسؤوم

هن االستهرار ي تأزجيج امنااعات وامزجريه ي امعامم ،بها يسفر عن هقتل امعديد هن اآلالف هن امناس سنويًّا.
اإلطار  :1االمتداد العالمي لتجارة الذخيرة
أظمر تقرير أصدرته "بحوث تسليح امنااعات" ي عام  1721أن امذيخيرة امتي شحنتما إيران استُيخدهت ي  2بلدا أ ر ًّ
يقيا ،رغم
25
صنعت على هدى امعقد
أنما استُيخدهت هن زجانب امقوات امحكوهي ي أربع حاالت قط هنما .مقد تم إهداد امذيخيرة ،امتي ُ
امهاضي ،إمى امحكوهات امتي قاهت بعد ذمك ببيعما بصورة غير هشروع  ،هها أدى إمى تأزجيج امتهردات ،وامحروب األهلي ،

وامنااعات امهسلح  ،وامعنف اإلزجراهي وامطائفي ،ي امبلدان أ ريقيا زجنوب امصح ار .

21

تظل امتزجارة امدومي ي امذيخيرة أقل ُعرض ملهسا م وامشفا ي حتى هن االتزجار ي األسلح  ،وال ُيعرف سوى امقليل ًّ
نسبيا عن
حزجهما امحقيقي .ي حين توزجد بعض األدم عن تناهي امهبيعات امعامهي ملذيخيرة بهعدل أسرع هن هبيعات األسلح امصغيرة
واميخفيف امتي تستيخدهما،

20

امهزجااة ملذيخيرة.
ال توزجد حاميا أي تقديرات رسهي حول امقيه اإلزجهامي امسنوي معهليات امنقل ُ

21

يؤدي هذا اال تقار إمى امشفا ي وامبيانات امتكهيلي ي صناع امذيخيرة إمى ايادة يخطر امتسريب إمى ُهستيخدهين غير ُهصرح
ممم أو غير قانونيين 26.و ي امهقابل ،ال توزجد نظم رسهي متسزجيل تد ق امذيخيرة إمى امهناطق امتي تشمد شواغل إنساني يخطيرة
ونااعات هستهرة .إن هعاهدة متزجارة األسلح ال تضم أحكاها شفا تتعلق بامذيخيرة ،من تفعل أي شي متغيير هذا اموضع.
ال يضم نطاق هشروع امهعاهدة امحامي امذيخيرة ،وقطع امغيار ،وامهكونات؛ بل يتناومه امهشروع ي امقسم امهتعلق بامصادرات.

ونتيزج مذمك ،ال تيخضع هذه امبنود امحاسه سوى ملرقاب على امتصدير ،وال تُقيدها سوى هزجهوع هحدودة هن هعايير تقييم
امهيخاطر امهتصل بامقانون امدومي اإلنساني ،وامقانون امدومي محقوق اإلنسان ،واإلرهاب .وال تُطبق على امذيخيرة امتدابير امواردة
ي هشروع امنص بشأن امتسريب ،وامتنهي االزجتهاعي -االقتصادي  ،وامعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي ،وامعنف ضد األطفال،

وامفساد ،وامزجريه عبر اموطني  .وعالوة على ذمك ،كها يبحث امفصل  5أيضا ،ال توزجد هتطلبات تتعلق بتقديم امتقارير
واالحتفاظ بامسزجالت معهليات نقل هذه امبنود.

01

 .3امطبيع امهتغيرة متزجارة األسلح – أههي قطع امغيار وامهكونات:
يسر اموصول إمى قطع امغيار وامهكونات ،وامتي يزجري تسويقما ي سوق
صنع أو صيان األسلح امحديث دون ت ُ
ال يهكن ُ
هعومه  .إذا شلت امهعاهدة ي وضع ضوابط كا ي على عهليات نقل قطع امغيار وامهكونات ،نه سيصعب تقليص تأثير
ي

عهليات امنقل غير امهسؤوم مألسلح على حقوق اإلنسان ،واألهن ،وامتنهي  .وتُقدر هنظه أوكسفام أن امتزجارة امعامهي
قطع امغيار وامهكونات ،بين عاهي  1771و 1722كانت تايد على  6.0هليار دوالر 17.إن اال تقار إمى قاعدة بيانات كاهل ،
باإلضا إمى عدد قليل هن االمتااهات على امدول بشأن تقديم تقارير حول عهليات امنقل هذه ،يعني أن هذه امتقديرات هن
امهحتهل أن تكون هحا ِظ إمى حد زجسيم.
تشهل األسلح امتي تغذي امعديد هن امنااعات امهسلح ي أ ريقيا ،على سبيل امهثال ،بعض األسلح امتي تُستورد هن يخارج
أ ريقيا كقطع غيار ويزجري تزجهيعما ي امقارة .وهي تضم امبنادق ،وامقذائف امهضادة ملدبابات ،وهدا ع امماون ،وامهدا ع
امرشاش  ،وغيرها هن األسلح امصغيرة واميخفيف امههاثل .
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بدون قطع امغيار ،سرعان ها تصبح األسلح عديه امفائدة .يوضح اإلطار  1كيف تؤثر قدرة امدوم على امحصول على قطع
تأثير هائال على نتيزج امنااع أو شدته.
ا
امغيار
اإلطار  :2فشل اإلطالق – حالة القوات الجوية الليبية
سرعان ها يؤدي نقص قطع امغيار إمى امحد هن امقدرة امعسكري  .مقد أدت امزج اا ات امدومي إمى زجعل قطع امغيار ال يهكن إمى
حد كبير امحصول عليما هن زجانب نظام امعقيد هعهر امقذا ي.

11

نتيزج مذمك ،و ي أثنا امنااع ي عام  ،1722بينها كانت

امزجهاهيري امعربي امليبي تهتلك ها يبلغ هزجهوعه نظريًّا  20طائرة هقاتل  ،ن هعظهما مم يكن صامحا ملعهل ،هها كان يحد

هن قدرة امنظام على امقيام بعهليات زجوي .

12

 .4التحايل على معاهدة تجارة األسلحة :هبات ،وقروض ،وايجارات األسلحة
يهكن امنظر إمى نطاق هشروع امهعاهدة باعتباره يستبعد امنقل غير امتزجاري ،وهي امفئ امتي قد تضم امقروض ،واممبات،

وامهساعدات امعسكري  .وهذا يعني أن ب هكان امدول هنح أو إقراض األسلح إمى بلدان أيخرى ،بغض امنظر عن احتهاالت
استيخدام امهتلقي مما ي انتماكات يخطيرة محقوق اإلنسان وامقانون امدومي اإلنساني ،أو ي دعم األعهال اإلرهابي  .و ي حين ال
تتو ر على نطاق واسع امبيانات امهتعلق بهنح واقراض وهبات األسلح هن امحكوهات ،هن امواضح أن هذه األنواع هن
عهليات امنقل تُعد حقيق هن حقائق حياة امتزجارة امدومي مألسلح  .وكها توضح دراس امحام امواردة أدناه ،تنيخرط عادة
امحكوهات ي أنحا امعامم ي هذه األنواع هن امنقل امتي هن امهحتهل أن تسفر عن آثار يخطيرة على اعلي هعاهدة تزجارة

األسلح هستقبال.

00

اإلطار  :3الصين تمنح كمبوديا مركبات عسكرية
هنحت بكين امقوات امهسلح امهلكي امكهبودي  157هن امسيارات امزجيب وامشاحنات ي عام .1727

دور ر ًّ
ئيسيا ي تحسين امهيخاون امعسكري امهتداعي ي كهبوديا".
امكهبوديون إمى أن "امصين معبت ا

15

1

وأشار امهسؤومون

وها مم يعدل هشروع

هعاهدة تزجارة األسلح امحامي ،ن امهعاهدة تيخاطر بعدم هراقب نقل امهعدات امعسكري  ،أو األسلح  ،كمبات.

الحلول
 .2يزجب أن تراقب امهعاهدة زجهيع أنواع األسلح امتقليدي  :يحتاج نطاق امهعاهدة إمى توسيع يتزجاوا امفئات امسببع بسبزجل األهبم
امهتحببدة مألسببلح امتقليدي ب امرئيسببي  ،باإلضببا إمببى األسببلح امصببغيرة واميخفيف ب (هببا يسببهى صببيغ  ،)2+0بحيببث تنطبببق علببى
زجهيببع األسببلح امتقليديب  .وهببذا أهببر ضببروري ،إذا أُريببد ملهعاهببدة أن تكببون عامب تهاهبا ببي هنببع امضببرر اإلنسبباني؛ وعبالوة علببى

ذمببك ،سببتكون حيوي ب ببي ضببهان ع ببدم تقلببيص أههي ب امهعاهببدة علببى هببر امبباهن ببي ظببل اسببتحداث أن بواع و ئببات زجديببدة هببن
األسلح

11.

 .1يزجب تعديل نطاق هشروع امهعاهدة ميشهل امبذيخائر ،زجنببا إمبى زجنبب هبع زجهيبع األسبلح امتقليديب األيخبرى بامهبادة

.1أ10.2.

أهر ًّ
حيويا ملو ا بأهداف وهقاصد امهعاهدة ،وامتي تشبهل امحازجب إمبى هنبع
ُيعد تطبيق ضوابط شاهل على امنقل امدومي ملذيخائر ا
امهعانبباة امبشببري  .وهببذا يعن ببي ،هببن بببين أهببور أيخببرى ،أن زجهيببع امعواهببل امهحببددة ببي امه ببادة  ، .1ضببال عببن تق ببديم امتق ببارير
وهتطلبات حفظ امسزجالت ،سوف تنطبق على

امذيخائر11.

 .2يزجببب تع ببديل هشببروع امهعاهببدة ميشببهل قطببع امغيببار وامهكونببات ،زجنب با إمببى زجنببب هببع األسببلح امتقليديبب امكاهل ب ببي امه ببادة
بر ملطبيعب امهعومهب متزجبارة األسبلح  .يزجبب
.1أ :.2.يزجب إدراج قطع امغيار وامهكونات ي نطاق امهعاهدة امنمائي  ،ال سيها نظ ا
امهنتزجب ب ه ببن أزج ببل ،أو ُيب براد
امهص ببهه و ُ
أن يشببهل نط بباق هعاه ببدة تزج ببارة األس ببلح زجهي ببع قط ببع امغيببار وامهكون ببات امهتيخصصب ب ُ ،
استيخداهما ي ،هعدات امد اع .وكها هبو امحبال بامنسبب ملبذيخائر ،ب ن إدراج قطبع امغيبار وامهكونبات بي امنطباق يضبهن انطبباق

زجهيببع هعببايير امتصببديرعلى قطببع امغيببار وامهكونببات؛ كهببا يضببهن أيض با إدرازجمببا بامكاهببل ببي هتطلبببات امهعاهببدة بشببأن تقببديم
امتقارير ،بها يحقق امكثير هها يلام هن شفا ي ي امتزجارة امدومي مألسلح .

 .يزجب أن ُيطبق نطاق نص امهعاهدة نفس امهعايير امتنظيهي (أ) على امنقل غيبر امتزجباري كهبا هبو امحبال بي عهليبات امنقبل
امتزجاري ،و(ب) على امنقل امدومي ‘دايخل امبلد’ ،على سبيل امهثال بعد عهلي عسكري أو عهلي محفظ امسالم :هناك حازج إمى

تعريببف أوسببع ملنقببل امببدومي ،يشببهل بوضببوح زجهيببع أن بواع امنقببل امببدومي – امتزجاري ب وغيببر امتزجاري ب علببى امس بوا – ضببال عببن
عهليات امنقل امدومي ملهلكي أو امرقاب  .يزجب أن تعريف ‘عهليات امنقل امبدومي’ مألسبلح امتقليديب بوضبوح بي امهعاهبدة ،بغيب
تهكببين امرقاب ب علببى هزجهوع ب كاهلب هببن األنشببط ذات امصببل  ،بهببا يمببا امتصببدير ،واالسببتيراد ،وامهببرور امعببابر/امشببحن امعببابر،
وامسهسرة.
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 .4قواعد اللعبة
تعزيز الحظر ،ومعايير معاهدة تجارة األسلحة

يزجب أن تستند هعايير هعاهدة تزجارة األسلح إمى أعلى امهعايير امدومي  :يزجب أن تضم هعايير دومي واضح و عام  ،ترتكا
على امهعايير امقانوني امقائه وأ ضل امههارسات.

يزجب أن تكون هعايير تقييم امهيخاطر مهشروع امهعاهدة شاهل " :يزجب أن تضهن امهعاهدة حظر امنقل ،ي حال وزجود هيخاطر

كبيرة النتماكات حقوق اإلنسان وامقانون امدومي اإلنساني ،واستهرار امعنف امهسلح (بها ي ذمك امعنف امهسلح امقائم على امنوع
االزجتهاعي) ،وامتسريب ،وتسميل امفساد ،أو تقويض امتنهي االزجتهاعي -االقتصادي .
يزجب أن تؤسس هعاهدة تزجارة األسلح قواعد واضح معهليات نقل األسلح  .هعايير امهعاهدة هي امهعايير امتي يزجري
امحكم على هيخاطر إسا ة االستيخدام .وبمذا امهعنى ،يزجب أن تكون قائه عواهل اميخطر
بهقتضاها تقييم صادرات األسلح  ،و ُ
شاهل ؛ وعالوة على ذمك ،يزجب تحديد هستوى هعقول ملعتب امتي تؤثر بهوزجبما على قرار امسهاح بامنقل أو ر ضه.
الثغرات

 .2امحظر امهنصوص عليه ي امهادة  2.2امهتعلق بأسلح اإلبادة امزجهاعي  ،وامزجرائم ضد اإلنساني  ،وزجرائم امحرب ،يزجري
تعريفما على نحو شديد امضيق :هذا هو امحال سوا هن حيث امزجوهر (أنواع االنتماكات) أو هن حيث امتطبيق.

 .1امعتب  ،امتي يزجب بهقتضاها أن يوزجد ‘يخطر هميهن’ النتماكات امقانون امدومي اإلنساني أو امقانون امدومي محقوق اإلنسان قبل
ر ض امنقل امهُقترح ،تتسم باإلرباك وهن امهحتهل أن تكون يخطرة :يتطلب استيخدام هذا امهصطلح إزج ار تقييم هقارن غير
هقبول بين امسالم واألهن ويخطر انتماكات امقانون امدومي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان.

 .2امتفرق بين امهعايير اإلمااهي (بامهادة  ) .1وامشواغل اإلضا ي (بامهادة  ) .1تُعد تعسفي تهاها :امفشل ي إدراج هعايير حول
امتسريب ،وامعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي ،وامفساد ،وامتنهي االزجتهاعي -االقتصادي  ،وامزجريه امهنظه  ،ي عهلي تقييم
هيخاطر تصدير األسلح  ،يزجعل امهعاهدة تتزجاهل هزجهوع هن امهيخاطر امزجسيه امتي غامبا ها ترتبط بعهليات امنقل امدومي
مألسلح امتقليدي .
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العواقب

 .2يمدد ضعف مغ امهعاهدة بتقويض احترام امهعايير امقانوني امقائه  ،هثل اتفاقيات زجنيف ،وزجرائم امحرب ،وامزجرائم امهرتكب ضد
اإلنساني :

يتضهن هشروع امهعاهدة هادتين متحديد اإلطار امذي يزجب أن تنظر يخالمه امدول ي نقل األسلح  .يحظر هشروع امهادة 2.2
على امدول امسهاح بامنقل ‘بغرض تيسير ارتكاب اإلبادة امزجهاعي  ،وامزجرائم ضد اإلنساني  ،وزجرائم امحرب ،امتي تشكل
انتماكات زجسيه التفاقيات زجنيف معام  ،26 6أو انتماكات يخطيرة ملهادة  2امهشترك هن اتفاقيات زجنيف معام  .’26 6بيد

أن امهادة  ،2.2بصيغتما امحامي  ،من تهنع توريد األسلح متأزجيج أ ظع االنتماكات ملقانون امدومي اإلنساني وامقانون امدومي
محقوق اإلنسان وأحكاهمها .توزجد ثالث هشكالت ي هذا امحكم،
أ .نطاق ‘زجرائم امحرب’ امهحدد ي هذا امحكم أضيق بكثير هن نطاق زجرائم امحرب امهنصوص عليما ي كل هن امهعاهدة

وامقانون امدومي امعر ي .وبقصر تطبيقه على امزجرائم بهوزجب اتفاقيات زجنيف معام  ،26 6يحذف هذا امحكم عددا هن زجرائم
امحرب األيخرى امتي تُنفذ عادة باألسلح امتقليدي  ،هثل تعهد توزجيه هزجهات ضد امسكان امهدنيين أو األعيان امهدني  ،أو
16
هوظفي امهساعدة اإلنساني .

ب .هصطلح ‘ألغراض’ ُيعد ضيقا ملغاي  ،ويشير إمى أن امدول يزجب أن تكون ناقل مألسلح صراح متسميل إحدى زجرائم
امحرب ،أو النتماك التفاقيات زجنيف .وهن امواضح أن أي دوم من تعترف صراح أنما كانت تنوي تسميل هثل هذه األعهال
امفظيع  .إن هذه امصياغ امحامي من تيخدم غرض هنع عهليات امنقل امتي هن شأنما تسميل االنتماكات امزجسيه امهنصوص
عليما ي هذا امحكم .و ي امواقع ،إذا تُركت امصياغ امحامي  ،هن امصعب أن نرى أي تأثير ممذا امحكم على اإلطالق.

كثير عن وازجب هنع اإلبادة امزجهاعي عبر اتيخاذ إزج ار ات قبل
ا
ج .هشروع امهادة امحامي امهتعلق بب ‘اإلبادة امزجهاعي ’ يقصر
حدوثما ،كها ورد ي اتفاقي هنع وهعاقب زجريه اإلبادة امزجهاعي .
حدوث اإلبادة امزجهاعي بامفعل.

27

بيد أن امهادة  ،2.2بصيغتما امحامي  ،ستُطبق قط بعد

اإلطار  :4األسلحة المستخدمة في اال نتااكات الخطيرة المزعومة لحقوق اإلنسان في سوريا
على امرغم هن امغضب امدومي ،واصلت سوريا استيراد هنظوهات األسلح هثل امهروحيات ،وامطائرات امهقاتل  ،وصواريخ
أرض-زجو ،وامذيخيرة ،طوال امنااع امهستهر.

22

ي عام  ،1727على سبيل امهثال ،استورد سوريا أسلح صغيرة وأسلح يخفيف

وذيخائر ،وغيرها هن امعتاد ،اادت قيهته على هليون دوالر.

21

حهل امحكوه امسوري ضد امهحتزجين يخالل عام .1722

دور هحورًّيا ي
وهناك أدم على أن بعض هذه األسلح معب ا

22

وباإلضا

إمى ذيخائر األسلح امصغيرة ،استيخدهت امقوات

امعسكري امسوري امقنابل امحارق امتي تُطلق هن امزجو ي أربع هواقع على األقل عبر سوريا هنذ هنتصف عام  ،1721و قا
هؤيخر أن عدد امقتلى ،يخالل ها يقرب هن عاهين هن امحرب األهلي
ا
مهنظه هيوهن رايتس ووتش 2 .وقد حددت األهم امهتحدة
ي سوريا ،بلغ .07،777

25
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 .1تقويض احترام امقانون امدومي اإلنساني وامقانون امدومي محقوق اإلنسان وأحكاهمها – مهاذا قد يساعد ‘اميخطر امهميهن’ على
تسليح هرتكبي انتماكات حقوق اإلنسان:

يتطلب هشروع امنص هن امدول أن تر ض نقل األسلح

ي حام اعتباره قط ،وبعد تقييم أي هساهه هحتهل

ي امسالم

يخطر هميهنا’ يهكن أن يسفر عن انتماكات زجسيه ملقانون امدومي اإلنساني وامقانون امدومي محقوق اإلنسان ،أو
واألهن ‘ ،ا
هساهه

ي األعهال اإلرهابي  .وهو األهر امذي يثير امتوقعات بأن امدوم قد تيختار تزجاهل هيخاطر انتماكات امقانون امدومي

محقوق اإلنسان أو امقانون امدومي اإلنساني ،على أساس أنما ميست مما امغلب على هساهه إيزجابي هتصورة ملسالم واألهن .إن
إقاه هذا امنوع هن عهليات صنع امقرار امهقارن  ،يتعارض هع امهعايير وامهبادئ امقانوني امدومي امقائه .
اإلطار  :5مساعدات عسكرية لمصر
على امرغم هن استهرار امشواغل امهتعلق بحقوق اإلنسان ي هصر ،قدهت امواليات امهتحدة مهصر ي هارس/آذار  1721ها
قيهته  2.2هليار دوالر هن امهساعدات امعسكري  ،وقامت أن األهن امقوهي األهريكي يتطلب استهرار امهساعدة امعسكري .
تناامت امواليات امهتحدة عن شروط امكونغرس امهفروض ي عام  ،1722وامتي تربط تقديم امهعون مهصر بها تحققه هصر

هن تقدم يخالل ترة االنتقال إمى امديهقراطي .

21

‘تعكس هذه امق اررات هدف أهريكا امشاهل :امحفاظ على شراكتنا االستراتيزجي هع

ار عن طريق انتقامما امنازجح إمى امديهقراطي ’ كها قامت يكتوريا نوالند ،امهتحدث باسم و اارة
هصر امتي تصبح أقوى وأكثر استقر ا
اميخارزجي األهيركي .

20

ويخالل عام  ،1722امعام امذي شمد احتزجازجات واسع امنطاق ضد امنظام ،تلقت هصر هن امواليات

امهتحدة ها تايد قيهته على  77هليون دوالر هن هنتزجات ويخدهات امد اع.

21

يزجب أن يتهثل أحد األهداف األساسي ملهعاهدة ي هنع امدول هن امتريخيص بنقل مألسلح بها يثير يخطر حدوث انتماكات
زجسيه محقوق اإلنسان امدومي وامقانون اإلنساني .وملو ا بمذا امغرض ،يزجب أن تحدد امهعاهدة عتب دومي واضح وهشترك .

نظر متعدد تفسيراته .هن ناحي  ،يهكن تفسيره باعتباره يشير حسب إمى عتبه أو
ُيعتبر هصطلح ‘هميهن’ هصطلحا إشكاميًّا ،ا
هستوى امحزجم .مكن تحديد هذه امعتب غير واضح ،ويهكن تفسيرها باعتبارها شديدة االرتفاع مدرزج أن امدول تلتام بر ض امنقل
ي امظروف امقصوى واالستثنائي حسب.
وهن ناحي أيخرى ،قد تحاول بعض امدول تفسير ‘امهميهن’ ي هذا امسياق كأحد االعتبارات األكثر أههي هن غيرها .وبمذا
امهنطق ،يهكن أن تان امدوم يخطر امعواقب اإلنساني

ي هقابل هصامح أيخرى ،هثل تصور امهساهه

ي امسالم واألهن على

نظر ألن نقل األسلح  ،بطبيعته ،يحدث دائها ي
امنحو امهنصوص عليه ي هشروع امهادة  . .2هيخاطر هذا امنمج واضح  ،ا
سياق امشواغل امهتعلق بامسالم واألهن .وقد تعتبر امدول نفسما حرة ي امزجدال بأن اهتهاهاتما ي هزجال ‘امسالم واألهن’ تتفوق
حتى ،أو تميهن ،على األضرار اإلنساني امكبيرة أو حقوق اإلنسان.

05

اإلطار  :6مشاركة المملكة العربية السعودية في تحطيم الرقم القياسي لصفقات األسلحة ،على الرغم من الشواغل المتعلقة

بحقوق اإلنسان

ذكر تقرير هنظه امعفو امدومي

26

معام  ،1721أن امقوات امزجوي ي امههلك امعربي امسعودي تستيخدم امطائرات امهقاتل قاذ

امقنابل امتي تم توريدها هن امههلك امهتحدة ي غارات باميهن ،أسفرت عن هقتل امعديد هن امهدنيين .مكن ديفيد كاهيرون،
رئيس اموا ار امبريطاني ،برر ي هايو/أيار  1721بيع األسلح ملههلك امعربي امسعودي باعتباره ‘هشروعا وصحيحا’ ،على

أساس أن ‘امبلدان االستبدادي مديما امحق ي امد اع عن امنفس’ 7.و ي هايو/أيار  ،1721وقعت "ٌنظم بي .إيه .إي" صفق
تبلغ قيهتما حوامي  2هليار دوالر دوالر متوريد طائرات هوكس امتدريبي إمى امههلك امعربي امسعودي  ،على امرغم هن امقلق
امهستهر هن إهكاني استيخداهما الرتكاب انتماكات يخطيرة محقوق اإلنسان.

2

وو قا منفس تقرير هنظه امعفو امدومي ‘ ،كانت

امههلك امعربي امسعودي هتلقي مرقم قياسي هن صفقات األسلح امتي تضم امههلك امهتحدة ،على أن هذه امصفقات كانت
على درزج عامي هن امسري  ،وكانت امهتابع قليل أو هنعده حول كيفي استيخدام هذه األسلح .

1

 .2امتهييا امتعسفي بين امهعايير ‘امهُلاه ’ متقييم امهيخاطر و‘امشواغل اإلضا ي ’ امتي تمدد بتقويض غرض امهعاهدة و اعليتما:
وترد امهبادئ امتي ينبغي أن توزجه عهليات نقل األسلح على امصعيد امدومي ي قسهين .يضم امقسم األول امهبادئ امهنصوص
عليما ي امهادة .1

وتشهل امقانون امدومي اإلنساني ،وامقانون امدومي محقوق اإلنسان ،وامتمديد بامهساهه

ي األعهال

ويشار إميما ي سياق هطامب امدول باالهتهام
اإلرهابي  ،وهذه امتقييهات إمااهي  .وتضم امهادة  .1قائه رعي هن امعواهلُ ،
حسب بأن ‘تنظر ي اتيخاذ امتدابير امههكن ’ متزجنب يخطر هذه امنتائج ،وهي امتدمبير امهعرو أيضا بتدابير تيخفيف
امهيخاطر.

2

وعالوة على ذمك ،بينها يزجري امتصدي ملعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي وامعنف ضد األطفال ،تزجري إاام

امنظر ي هذه امهيخاوف هن امنطاق األوسع ملعنف امهسلح ،وهو إغفال يخطير ي هشروع نص امهعاهدة.

ًّ
تعسفيا .يستند كل هعيار هن امهعايير اميخهس اإلضا ي إمى أساس ي امقانون
أوالُ ،يعد امتهييا بين هاتين امفئتين هن امهيخاطر
امدومي .كها أنما تهثل أههي أيضا يها يتعلق باآلثار امسلبي امهترتب على عهليات امنقل غير امهشروع أو غير امهسؤوم

مألسلح  .ويضم أيضا كل هعيار هنما هنمزجيات شاهل وقوي مقياس وتقييم هيخاطر نتائزجما .وعالوة على ذمك ،ن كل هعيار
ي نظم هراقب نقل األسلح على

هنما ،عند أيخذها هزجتهع هع امهعايير اإلمااهي ُ ،يشكل عناصر أ ضل امههارسات امحامي
امصعيد اموطني ،و ي االتفاقات اإلقليهي عبر امعامم .إن صل هذه امهعايير ،وااامتما هن عهلي صنع امقرار ،يؤدي إمى
إضعاف أساسي ممذه امهعايير امقائه .
قرر امهتعلق بنقل
وكها توضح األهثل امتامي امهحددة ،تسفر اآلثار امهترتب على إاام هذه االعتبارات هن عهلي صنع ام ا
األسلح عن عدد هن امعواقب امويخيه .

06

التسريب:
يهثل امتسريب أههي منقل األسلح هن امهزجال امهشروع إمى امهزجال غير امهشروع .ترغب زجهيع امدول ي امحد هن االتزجار
غير امهشروع ي األسلح ؛ وُيعد تضييق اميخناق على امتسريب يخطوة أساسي نحو تحقيق ذمك.

ُيعد امتسريب ،ي كثير هن امهناطق ،وسيل تكتسب بهوزجبما امزجهاعات امعنيف هن غير امدول وامنظم غير اميخاضع ملهسا م ،
بها يما تلك امتي تيخضع ملحظر امدومي ،على األسلح امتي تستيخدهما ي امتمديد ،وامتشويه ،وامقتل .وبنا على ذمك ،إذا مم
تُدرج هعاهدة تزجارة األسلح امتسريب ضهن هعايير تقييم امهيخاطر امرئيسي  ،نما قد تفشل ي امتصدي مواحد هن امهحركات
امرئيسي ملنااع وامعنف امهسلح ًّ
دوميا.
ويعد
يتعين على امدول أن تظل يقظ حيال هيخاطر امتسريب ،وتومي امعناي اموازجب قبل امهوا ق على عهليات نقل األسلح ُ .

إدراج هذا اميخطر صراح  ،كزجا هن هعايير تقييم عهليات نقل األسلح دوميًّا ،أحد سبل امحد هن تسرب األسلح إمى امسوق
غير امهشروع .

العنف القائم على النوع االجتماعي ،والعنف ضد األطفال:
يتسع نطاق انتشار امعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي ،وترد تقارير عنه هن زجهيع هناطق امعامم .عندها توزجد ثقا ات امعنف
وامتهييا ضد امنسا وامفتيات قبل نشوب نااع ،نما قد تتفاقم يخالل امنااع كهظاهر هتطر مإلسا ة امتي توازجمما امهرأة ي
وقت امسلم.

وو قا ملزجن امهعني بامقضا على امتهييا ضد امهرأة ،ن ‘امحروب ،وامهنااعات امهسلح  ،واحتالل األراضي،

تؤدي غامبا إمى ايادة امبغا  ،واالتزجار ي امنسا  ،واالعتدا امزجنسي عليمن ،على نحو يستدعي اتيخاذ تدابير وقائي وعقابي
هحددة.

5

ُيستيخدم امعنف امزجنسي ي امنااع كتكتيك ملزجهاعات امهسلح متأكيد امقوة وامميهن  ،وترهيب امعدو .وقد ذكرت امههثل اميخاص

امسابق مألهين امعام مألهم امهتحدة بشأن امعنف امزجنسي ي امنااع ،هارغوت ومستروم ،أن ‘االغتصاب ُيعد بهثاب يخط
امزجبم ’ 1ي امعديد هن امنااعات .و ي حين يوزجه امعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي إمى امنسا وامفتيات أساسا ،يهكن أيضا

استمداف امرزجال وامفتيان.

0

وامعنف األسري ،امذي يهكن أن يتفاقم ي ظل توا ر األسلح  ،قد ياداد أيضا ي أثنا امنااع

وبعده ،وتكون امنسا واألطفال أكثر عرضه مليخطر.

1

يزجب إال تيخلق هعاهدة تزجارة األسلح أي بلبل يهكن أن تقوض امتااهات امدول بامحهاي ضد امعنف امقائم على امنوع
االزجتهاعي ،بها ي ذمك امعنف امهسلح ،بهوزجب أحكام حقوق اإلنسان امدومي وهعاهدات امقانون امدومي اإلنساني ،بها يما
امعمد امدومي ملحقوق امهدني وامسياسي  ،واتفاقي امقضا على زجهيع أشكال امتهييا ضد امهرأة ،واتفاقي زجنيف وبروتوكوالتما
اإلضا ي .

07

اإلطار  :7العنف الجنسي من جانب الدول والفاعلين من غير الدول ،للتخويف واإلهانة
ي يوميو/تهوا  ،1721أدان يزجاي ناهبيار ،نائب امههثل اميخاص مألهين امعام بشأن امعنف امزجنسي ي امنااع ،امعنف

امزجنسي ي زجهموري امكونغو امديهقراطي امشرقي  ،حيث أ ادت امتقارير أنه كان ُيرتكب هن زجانب امزجهاعات امهسلح  ،بها يما
امهزجهوع امهتهردة امهعرو باسم M23؛ ودعا امسلطات إمى امتحقيق ي هذه امزجرائم .كها أعرب عن عهيق قلقه بأنه ،إضا
إمى تصاعد امعنف ي امهنطق امشرقي ممذا امبلدُ ،يشكل ‘امعنف امزجنسي ،هرة أيخرى ،نهطا ي امنااع.

6

ي يونيو/حايران  ،1721حذرت هنظه "هيوهن رايتس ووتش" هن أن قوات األهن ي سوريا استيخدهت امعنف امزجنسي

‘إلذالل واهان امهحتزجاين ،بحصان كاهل ’ ،وأ ادت امتقارير أن امقوات امحكوهي استيخدهت امعنف امزجنسي متعذيب امرزجال،
وامنسا  ،واألوالد ،وامبنات ،امهحتزجاين يخالل امن ااع امدائر.

57

و ي تقرير هنفصل ،صدر ي يناير/كانون امثاني  ،1722أيدت

وهثير ملقلق’ هن هالهح امنااع ي ذمك امبلد.
ا
كبير
مزجن اإلنقاذ امدومي تلك امنتائج باإلبال عن أن االغتصاب كان هلهحا ‘ ا

52

الجريمة المنظمة:
ي حين تسيطر امعصابات اإلزجراهي امهنظه على أقل هن  %1هن األسلح امصغيرة ي امعامم ،ن امكثيرين يستطيعون
ضر ار
اموصول إمى األسلح امناري األوتوهاتيكي عسكري امطراا ،وغيرها هن أنواع األسلح امهتطورة امتي يهكن أن تسبب أ ا

يخطيرة.

51

ي امبلدان غير امهتأثرة بامنااع ،تهثل امعصابات األطراف امفاعل امرئيسي
52

ي امعنف امهسلح غير امهتعلق بامنااع،

يعيش  1هليون نسه على األقل – وربها أكثر  -ي زجهيع أنحا

وامذي ُياعم أنه يتسبب ي ثلثي امو يات امعنيف عامهيًّا.
امعامم ،ي ظل إصابات هن األسلح امناري امهستهرة ي هناطق غير هتأثرة بامنااع ،على هدى امعقد امهاضي.

5

اإلطار  :8العنف المسلح بالعصابات في المكسيك
تكشف امبيانات حديث حول األسلح امناري امتي تم االستيال عليما هن هسرح امزجريه ي امهكسيك،
يرزجع إمى امواليات امهتحدة.

51

ومم يهكن تحديد هشتري امتزجائ األول ألكثر هن .)0،216( %57.5

55

50

أن ثلثي تلك األسلح

الفساد:
نظر الرتفاع هستويات امسري امتي تحيط بامعديد هن صفقات األسلح  ،ن امتزجارة امدومي مألسلح هعرض بصورة يخاص
ا

ًّ
سنويا،
ملفساد .بلغت تقديرات هنظه امشفا ي امدومي ملحد األدنى هن امتكلف امعامهي ملفساد ي قطاع امد اع  17هليار دوالر

استنادا إمى بيانات امبنك امدومي وهعمد ستوكمومم امدومي مبحوث امسالم "سيبري" .وهو ها يعادل هزجهل امهساعدة اإلنهائي
امعامهي امرسهي امهقده

ي عام  1771إمى أ غانستان ،وبنغالديش ،وزجهموري امكونغو امديهقراطي  ،وامعراق ،وباكستان؛ أو

امهبلغ اإلزجهامي امذي تعمدت به هزجهوع امثهاني ي الكويال عام  1776مهكا ح امزجوع ي امعامم.

51

وو قا مو اارة امتزجارة األهريكي  ،كانت  %57هن ادعا ات امرشوة يخالل امفترة هن عام  266إمى عام  2666تقع ي قطاع
امد اع.

56

وأوضح هسح أزجرته ي عام  1771هنظه امرقاب على امهيخاطر أن ثلث شركات امد اع امدومي شعرت أنما يخسرت

08

عقدا ي امعام امهاضي بسبب ساد امهنا سين.

17

وعالوة على ذمك ،ذكرت هنظه امشفا ي امدومي

 1722أن  %07هن امبلدان شلت ي امحهاي ضد امفساد ي قطاع امد اع.

12

ي يناير/كانون امثاني

تؤكد امحاالت األيخيرة تأثير امفساد وهيخاطره على امتزجارة امعامهي امهشروع ي األسلح .
اإلطار  :9رشاوى قيمتاا  %11من قيمة بيع األسلحة
ي ديسهبر/كانون األول  ،1721اتُمم ست هوظفين هن ريق امد اع امفنلندي "باتريا" بامرشوة وامتزجسس ملشركات يها يتعلق
مهدعاة ،و قا مهكتب امهدعي امعام ي نلندا ،تبلغ  %27هن قيه امبيع،
بعقد د اع سلو يني ملهركبات امهدرع  .كانت امرشاوى ا ُ

وامتي تزجاوات  217هليون يورو .و ي سبتهبر/أيلول  ،1721يخفضت سلو انيا طلبما األومي ملهركبات هن  225إمى 27
قط.

11

التنمية االقتصادية-االجتماعية:
يؤثر امنااع امهسلح وامعنف امهسلح على امحياة وسبل امعيش بطرق ظيع  .ويزجب أيخذ هذه االعتبارات ي امحسبان صراح
عند اتيخاذ امق اررات امهتعلق بنقل األسلح  .امبلدان امتي تعاني هن نااعات هسلح استهرت معقود ،تكون غير هستعدة بشكل زجيد
ملحفاظ على امتقدم ي امتنهي طويل األزجل ،هها يزجعل تلبيتما مألهداف اإلنهائي مألمفي غير هرزجح بحلول عام  .1725كها
وزجدت امبحوث أيضا أن امبلدان امهزجاورة تتأثر سلبا بامنااع امدائر ،هع عواقب ويخيه على عهليات امتنهي طويل األزجل.

12

ويبدو ذمك واضحا ي هامي بوزجه يخاص ،حيث كانت تحرا  -قبل اندالع امنااع امدايخلي  -تقدها هطردا نحو بلو األهداف
اإلنهائي مألمفي  .بيد أن امبيانات ذات امصل
دون سن اميخاهس  ،وتحسينات هلحوظ

ي األهم امهتحدة ،أوضحت وزجود انيخفاض هتسق ي هعدالت و يات األطفال

ي اموصول إمى امرعاي امطبي  ،وهعدالت االمتحاق بامهدارس ،وانيخفاض كلي هتاايد

ي امفقر امهدقع على هدى امعقد امهاضي.

1

بيد أن أكثر هن  2 0،777هدني قد ر هن شهال هامي بعد اندالع امنااع ي

يناير/كانون امثاني  ،1721هلتهسين املزجو ي امبلدان امهزجاورة.

15

عالوة على ذمك ،كان ملهناخ امسائد ،هن انعدام األهن

وامتمديد بامعنف امهسلح وامنااع امهسلح ،آثار ويخيه على عهليات امتنهي االقتصادي -االزجتهاعي  ،ي ظل تزجهيد هياانيات
امهعون  ،وازجبار امهدارس على امبقا هغلق  ،وتعهيق انعدام األهن امغذائي ي أزج اا هن امبلد .وهن امهرزجح أن يؤدي ذمك إمى
عكس هسار امهكاسب امتي تحققت نحو امو ا باألهداف اإلنهائي مألمفي على هدى امعقدين امهاضيين.
اإلطار  :11العمليات غير المسؤولة لنقل األسلحة ،وآثارها طويلة األمد على التنمية
ي عام  ،1771وصلت قيه واردات األسلح إمى هيانهار نسب هذهل تعادل  %01هن زجهيع امهساعدات اإلنهائي امرسهي
امتي تلقاها هذا امبلد.

11

امرسهي ؛ واريتريا ،بنسب
امهستداه .

09

وتشهل األهثل األيخرى ،امزجديرة بامذكر يخالل تلك امسن  :اميهن ،بنسب  %02هن امهساعدة اإلنهائي
.%2

10

وهو األهر امذي يلقي امضو على تزجاهل امدول امهوردة وامهتلقي متحقيق أهداف امتنهي

الحلول

 .2امحظر امهنصوص عليه ي امهادة  2بشأن أسلح اإلبادة امزجهاعي  ،وامزجرائم ضد اإلنساني  ،وزجرائم امحرب ،بحازج إمى

سينشئ عتبات تتسم ببساط باالرتفاع
تعريف شاهل ،وأن يتسق تطبيقه وامهعايير امدومي امقائه  :وزجود تعريفات امحد األدنى ُ
امشديد ،وتفشل ي أن يكون مما تأثير إنساني دال ي امنااعات امهسلح .
 .1يزجب أن تستند عتبات امتقييم اموطني إمى ‘اميخطر األساسي’ ،وميس ‘اميخطر امهميهن’ :يزجب أال تيخلق امهعاهدة حام

ًّ
هتصور على امسالم واألهن يتهتع بقدرة امفوا على أوموي حقوق اإلنسان امدومي
ا
إيزجابيا
أثر
يهكن بهوزجبما أن تزجادل امدول بأن ا
وامقانون اإلنساني.

 .2تقييهات هيخاطر عهليات نقل األسلح امهقترح يزجب أن تكون شاهل وامااهي  :بيخلق روق هصطنع بين يخطر انتماك

امقانون امدومي محقوق اإلنسان وامقانون امدومي اإلنساني ،وامهساهه ي األعهال اإلرهابي هن ناحي  ،وعواقب امتسريب امسلبي ،

وامزجريه امدومي  ،وامعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي ،وامعنف ضد األطفال ،وامفساد ،وامتنهي امهستداه هن ناحي أيخرى ،ن
امهعاهدة تمدد بتقويض امقواعد وامهعايير امقانوني امدومي امقائه وأ ضل امههارسات ،وهو ها يترتب عليه تركما ضعيف هن

حيث األساس .يزجب أن تكفل امهعاهدة أن زجهيع امعواقب امسلبي امهحتهل ملتصدير امهقترح مألسلح  ،امذي تشير إميه امهادتان
 .1و .1هن هشروع امنص ،يؤيخذ ي امحسبان بامكاهل يخالل عهلي تقييم امهيخاطر ،قبل اتيخاذ قرار بشأن امسهاح بتصدير
األسلح امتقليدي هن عدهه.
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 .5إنجاح المعاهدة
تعايا تنفيذ هعاهدة تزجارة األسلح

يتسم قسم امتنفيذ ي هشروع امهعاهدة بامهحدودي امشديدة؛ االمتااهات غير واضح  ،وهوزجودة ي أهاكن تمدد بتقويض
امههارسات امزجيدة امقائه ؛

يزجب أن تو ر هعاهدة تزجارة األسلح إطار واضح وشاهل ،يضهن ويدعم تنفيذها امكاهل :يزجب أن تايد هن هستويات امشفا ي
امعاه ي امتزجارة امدومي مألسلح .

الثغرات

11

 .2امسهاح معهليات نقل األسلح  ،امتي تتم كزجا هن اتفاقات تعاون امد اع ،بأن تكون هستثناة هن امهعاهدة ،يُعد ثغرة كبيرة :تنص
امهادة  5.1على عدم إمغا أحكام امهعاهدة مالمتااهات امتعاقدي بهوزجب اتفاقات تعاون امد اع ،وهو ها يسهح ملدول إيخراج
عهليات نقل األسلح هن امهعاهدة ،باعتبارها زجا ا هن تلك االتفاقات.

 .1هتطلبات تقديم امتقارير من تفعل شيئا يُذكر متعايا امشفا ي ي امتزجارة امدومي مألسلح  :توزجد ثالث عيوب أساسي ي األحكام
امهتعلق بتقديم امتقارير ،وهي( :أ) هتطلبات حفظ امسزجالت وتقديم امتقارير ال تنطبق على نقل امذيخائر ،أو قطع امغيار

وامهكونات؛ (ب) ال يوزجد أي حكم يتعلق ب تاح امتقارير اموطني علنا؛ و(ج) تتهتع امدول بحري استبعاد امهعلوهات امتي تُعتبر
نظر ملهصامح ‘امتزجاري ’ أو ‘األهن اموطني’.
ا
حساس
 .2امهتطلبات امهتعلق بهراقب امسهسرة تتسم بامضعف وهحدودي امتطبيق :ال تتطلب امهادة  1هن امدول سوى ‘تنظيم امسهسرة
امتي تزجري تحت واليتما امقضائي ’ ،هع ترك امقرار امهتعلق بها ينطوي عليه ذمك إمى كل بلد على حدة.

العواقب

 .2استثنا اتفاقات تعاون امد اع هن امهعاهدة:
إن استثنا اتفاقات تعاون امد اع هن هعاهدة تزجارة األسلح يعني أن امدول يهكن أن تواصل نقل األسلح  ،على امرغم هن
امهيخاطر امكبيرة الستيخداهما ي انتماك حقوق اإلنسان أو امقانون امدومي اإلنساني .إن امهعاهدة امتي تتيح استهرار نقل
األسلح

ي هثل هذه امظروف هن امزجرائم امدومي اميخطيرة ،إنها تتعارض وامغرض اإلنساني مهعاهدة تزجارة األسلح (انظر

اإلطار .)25
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اإلطار  :11تأييد روسيا عقود الدفاع مع سوريا ،على الرغم من مخاطر إساءة استخدام األسلحة
ي يناير/كانون امثاني  ،1721توقفت ،ي قبرص ،سفين روسي تحهل  17طنا هن األسلح وامذيخائر هتزجم إمى سوريا.
وبعدها واصلت رحلتما إمى سوريا عبر تركيا.

16

امهزجددة
و ي هارس/آذار  ،1721سلهت روسيا شحن هن امطائرات امهروحي ُ

إمى سوريا ،هها تسبب ي أن تاعم هيالري كلينتون ،وايرة اميخارزجي األهريكي  ،أن روسيا توريد األسلح امتي ستُستيخدم مذبح
امهدنيين امهحتزجين 07.وكرد عل ،أعلن سيرزجي ال روف ،واير اميخارزجي امروسي" :نحن ال تنتمك امقانون امدومي ،وال ننتمك
ق اررات هزجلس األهن ،وال ننتمك تشريعاتنا اموطني حول امرقاب على امصادرات ،وامتي تُعد إحدى أقسى امتشريعات ي
امعامم" 02.و ي هقابل هع قناة تلفايون "روسيا ،"2-ذهب إمى امقول إن تزجديد امطائرات امهروحي كان زجا ا هن عقد امد اع معام

.1771

01

 .2هتطلبات تقديم امتقارير وحفظ امسزجالت امهنصوص عليما ي هشروع امهعاهدة ،من تفعل شيئا يذكر متعايا امشفا ي ي امتزجارة
امدومي مألسلح :

ًّ
نسبيا
إن بعض أكبر هصدري األسلح ي امعامم  -هثل أمهانيا ،وامههلك امهتحدة ،وامواليات امهتحدة  -تو ر هعلوهات هفصل
وهتاح ملزجهمور حول عهلياتما منقل األسلح امتقليدي  ،وامذيخيرة ،وقطع امغيار ،وامهكونات .وبتحديد هعيار أدنى ،ييخاطر
هشروع امهعاهدة بامتامي بتقويض أ ضل ههارسات امشفا ي امحامي

ي امتزجارة امدومي

ي األسلح  .عالوة على ذمك ،ن

استنثا ملهعلوهات امتي تعتبر حساس  ،ألسباب تتعلق بامسري امتزجاري أو األهن امقوهي – دون أي إشارة ها يهكن أو ينبغي
أن يترتب على ذمك – يهكن أن يسهح ملدول االهتناع عن تقديم تقارير حول أي أو كل عهليات امنقل على هذه األسس.
طوعا
اإلطار  :12غياب آليات تقديم التقارير ً
تواصل نظم تقديم امتقارير حفظ امسزجالت امقائه ي أن تكون غير اعل ي تحديد هدى تزجارة األسلح على امصعيد امدومي.
وعلى سبيل امهثال ،ال تاال هستويات تقديم امتقارير إمى سزجل األهم امهتحدة مألسلح امتقليدي هيخيب مآلهال ،حتى بعد 17
عاها – قدهت  52دوم
إميه.

02

.1721

قط هن امدول األعضا ( )%11تقارير وطني

ي عام  ،1721وهو ها يهثل أدنى هستوى وصلت

وعالوة على ذمك ،ن تقديم امتقارير غير هكتهل زجغ ار ًّيا؛ في أ ريقيا هثال ،مم يقم تقارير سوى بلدين ي عام
0

 .3غياب أي امتااهات هحددة بشأن هراقب امسهسرة ي األسلح  ،يعني أن هذه امهادة سيكون ضئيال:
نظر مضعف األحكا ،هن غير امهحتهل أن تقلل هن دور سهاسرة األسلح غير امهسؤومين ي توريد األسلح امتي تنتمك
ا
امحظر امدومي ،وامتي تؤزجيج امنااع ،وامتي تستيخدم ي ارتكاب انتماكات يخطيرة محقوق اإلنسان وامقانون امدومي اإلنساني.
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الحلول

 .2هن غير امهقبول ،كها يبدو واضحا ،أن امهعاهدة برهتما يهكن أن تتقوض ببساط عن طريق إعداد ‘وثيق ’ هتعارض  ،أو
اتفاق تعاون د اع :أبسط حل هو حذف امهادة .5.1؛

 .1يزجب أن تتضهن امهعاهدة امتااها على امدول بتقديم تقارير سنوي عن زجهيع عهليات امنقل :وهذه امتقارير بحازج إمى أن

تدرج هعلوهات حول اتفاقات وكذا شحنات األسلح امتقليدي  ،بها ي ذمك امذيخيرة ،وقطع امغيار ،وامهكونات .ويزجب إماام امدول
ب تاح هذه امتقارير ملزجهمور .وب نشا هثل هذه االمتااهات ،يهكن أن تحقق امهعاهدة ايادة كبيرة ي هستويات امشفا ي امعاه

نادر وهحدودا .وهذا هن شأنه
ي امتزجارة امدومي مألسلح  .عالوة على ذمك ،ينبغي أن يكون أي استثنا مبعض امهعلوهات ا

تسليط امضو على ههارسات امدول ،هها يفسح امهزجال أهاهما إلثبات أنما تُنفذ امهعاهدة بحسن ني .

 .2يزجب أن تطامب هعاهدة تزجارة األسلح امدول صراح باتيخاذ إزج ار ات هلهوس ملرقاب على امسهسرة هن زجانب رعاياها:

ويزجب أن تشهل هذه اإلزج ار ات ضهان امريخيص مزجهيع أنشط امسهسرة ،وأن تتضهن عهلي امحصول على امتريخيص تقييها
معهلي امنقل امهقترح استنادا إمى تطبيق هعايير امتقييم اموطني امشاهل ملهيخاطر.
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 .6بدء حياة المعاهدة
تعزيز األحكام الختامة لمعاهدة تجارة اإلسلحة
هناك عدد هن امهشاكل وهواطن امضعف ي قسم هشروع امهعاهدة امذي يتناول األحكام اميختاهي  .ونحدد هنا أربع هزجاالت
رئيسي :
المادة  -16دخول حيز النفاذ
شرط امب  15دوم مديخول حيا امنفاذ ،كها ورد ي هشروع امنص ،هرتفع زجدا .يزجب أن يكون بد امنفاذ ي وقت هبكر بهثاب
اممدف – من يفيد امتأزجيل بأي شي  .سيظل تيخفيض امشرط إمى  27دوم عتب هرتفع بها يكفي مهنع أي بلد هنفرد أو
هزجهوع هحددة هن امبلدان هن رض هعاهدة تزجارة األسلح ضد رغبات امهزجتهع امدومي األوسع نطاقا.
المادة  - 21التعديالت
تعني األحكام امحامي بامهادة  17أن تعايا امهعاهدة هع هرور اموقت سيكون صعبا ملغاي ؛ أي تعديالت على امهعاهدة
ستتطلب االتفاق باإلزجهاع .ومكي تكون امهعاهدة قادرة على امتطور هع هرور اموقت ،هن امهمم إقرار امتعديالت بأغلبي امدول
األطراف امحاضرة وامهصوت  .تتهثل امههارس امعادي ملهعاهدات ي أن امدول األطراف امتي صدقت على تعديل ،عليما
االمتاام به .وبنا على ذمك ،ال توزجد هناك حزجج قمري ضد إدراج هذا امشرط .وهذا يؤكد ضرورة قيام امدول بامتركيا على
امهوا ق على أعلى امهعايير امههكن هنذ امبداي .
المادة  – 21مؤتمر الدول األطراف
تحدد امهادة  12عددا هن امهمام وامهسؤوميات مهؤتهر امدول األطراف ،بها يما سلط ‘امنظر واعتهاد امتوصيات بشأن تنفيذ
وتطبيق هذه امهعاهدة’ .وهع ذمك ،ال يبدو واضحا كيف يتوصل هؤتهر امدول األطراف إمى هذه امتوصيات؛ ألنه ال يوزجد أي
حكم صريح حول استعراض هؤتهر امدول األطراف متنفيذ امهعاهدة هن زجانب امدول األطراف .ينبغي أن تنص امهعاهدة على

أن استعراض تطبيق وتنفيذ امهعاهدة هو وظيف واضح مهؤتهر امدول األطراف.
المادة  - 23العالقات مع الدول غير األطراف في هذه المعاهدة

تتسم امهادة  ،12امتي تحدد امعالقات هع امدول غير األطراف ي امهعاهدة ،باإلرباك امشديد وامغرض هنما ميس واضحا .تؤكد
امهادة أن ‘امدول األطراف تُطبق امهادتين  2و على زجهيع صادرات األسلح امتقليدي ي إطار نطاق هذه امهعاهدة إمى امدول
غير األطراف ي هذه امهعاهدة’ ،وهو األهر امذي يثير احتهال أن هناك أحكاها أيخرى ،ذات صل  ،ال يلام تطبيقما عند

امتفاعل هع امدول غير األطراف .وسوا كان أو مم يكن ذمك هو امقصد هن هذه امهادة ،نما إذا تُركت دون تعديل ،قد تكون
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عاهال هثبطا ملدول عند امتوقيع وامتصديق على هعاهدة تزجارة األسلح  .إن امدول غير األطراف يزجب أال تيخضع مرقاب أقل
صراه  ،وعليه ،ينبغي حذف هذه امهادة.
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 .7الخالصة والتوصيات
تتوزجه عيون امعامم نحو امحكوهات امهزجتهع

ي نيويورك ،ي هارس/آذار عام  ،1722مهعر ها إذا كان ب هكانمم وضع

املهسات األيخيرة على هعاهدة تلبي امغرض اإلنساني :امحد هن امتزجارة غير امهسؤوم مألسلح  ،وانقاذ األرواح امتي تُاهق بال

داع نتيزج امعنف امهسلح ،وامحد هن هعاناة آالف امهتضررين هن اآلثار امهدهرة ملحرب ،واإلسمام ي امتنهي االزجتهاعي -

االقتصادي مألهم .تو ر هفاوضات هارس/آذار امحكوهات بفرص تارييخي ملتوصل إمى هعاهدة واسع امنطاق ،ذات هعايير
دومي عامي  ،وتضم هبادئ توزجيمي واضح متنفيذها ،ضال عن األحكام امتي ستُهكن امهعاهدة هن أن تصبح حقيق واقع ي
ًّ
حقيقيا متزجارة األسلح .
امهستقبل امقريب .إنما رص ملتفاوض على هعاهدة ستُحدث رقا
مقد يخاضت أغلبي هن امدول نضاال طويال وشاقا على هدى امعقد امهاضي هن أزجل امتوصل إمى هعاهدة قوي ؛ ويزجب أال أن
تصطدم بأقلي ترغب ي هساوه امزجوهر بوهم امعامهي  .على هذه امدول أن تقف ثابت وهوحدة ملتوصل إمى هعاهدة قوي ،
تؤسس هعايير دومي عامي  ،وهذا سيشزجع اآليخرين على االنضهام هع هرور اموقت .ال تستطيع امدول أن تعتهد هعاهدة

ضعيف  ،تضم عيوبا قاتل  ،وترضى بامحل اموسط امهفرط هن أزجل استرضا عدد قليل هن امدول امهتشكك ؛ ذمك من يؤدي إمى

تغيير تزجارة األسلح  .مقد سار امهزجتهع امدومي شوطا طويال يخالل امسنوات امست امهاضي  ،وتغيرت إمى حد كبير هواقف
امدول  -بها يما أكثرها اهتهاها بهعاهدة تزجارة األسلح  -مكن هناك امكثير امذي ال ياال يزجب امقيام به .وهن األههي بهكان،
أال تفشل امعهلي اآلن وهي توازجه آيخر عقب أهاهما ،وأن ترتفع زجهيع امدول األعضا
االتفاق على هعاهدة قوي  ،بدال هن حل سريع.

ي األهم امهتحدة إمى هستوى امهناسب -

يهثل عام  1722رص أهام امدول ملعهل على تحقيق امرقاب على تزجارة األسلح  ،ي ظل هزجهوع هشترك هن امقواعد
امدومي امهلاه قانونا – وسوف يقاس امفشل وامتأيخير باستهرار اميخسائر ي األرواح امبشري .
يزجب إصالح امثغرات امتي ُحددت ي هشروع امهعاهدة .ودون هذه امقطع امهفقودة ،ال يهكن أن تكون امهعاهدة بهثاب امنظام
امضابط ‘امقوي وامهتين’ امذي كانت امدول هكلف ب نزجااه هن زجانب األهم امهتحدة .إن امهعاهدة امتي يخرزجت هن هؤتهر
هارس/آذار  1722يزجب أن تتسم بلغ واضح ودقيق  .امدول يزجب أن تكون واضح بشأن أحكام امهعاهدة وامتااهاتما بتنفيذ
هعاهدة تزجارة األسلح .
التوصيات


يزجب أن يكون نطاق امهعاهدة شاهال بامكاهل .يزجب أن يراقب زجهيع أنواع األسلح امتقليدي وامذيخائر ،وقطغ امغيار،
وامهكونات .ويزجب أن يشهل أيضا زجهيع طرق عهليات نقل األسلح على امصعيد امدومي.



يزجب أن تتسم هعايير امهعاهدة بامقوة ،وتضهن عدم نقل األسلح إذا كان هناك يخطر كبير بأنما ستُستيخدم النتماك امقانون
امدومي اإلنساني/امقانون امدومي محقوق اإلنسان ،أحكاهمها ،وتؤدي إمى تفاقم امعنف امهسلح وامنااع – بها ي ذمك امعنف
امهسلح امقائم على امنوع االزجتهاعي – وتشزجيع امفساد ،أو تقويض امتنهي .
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يزجب أن تكفل تنفيذ أحكام أن إصدار تقرير علني عن زجهيع عهليات امنقل هو امتاام على امدول األعضا  ،وأن أنشط هثل



يزجب أن تكفل األحكام اميختاهي بد نفاذ امهعاهدة ي أقرب وقت ،ووضع أحكام امتعديل امتي تسهح ملدول األطراف تطوير

امسهسرة تكون ُهدرزج بعناي وبشكل شاهل.

أحكاهما على هر اماهن.
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ُكتاب هذه امورق هم :هيلينا وال ،ديبايان باسو راي ،إمياابيث كيريخان .تتوزجه هنظه أوكسفام وهنظه سيفوورد بامشكر
امهقده هنّ :أنا هاكدونامد ،روي إيسبيستر ،كلير هورتيهر ،امشؤون امقانوني مهعاهدة تزجارة األسلح  ،إد كيرنس،
ملهساعدة ُ
أبيزجيل هاهفريس روبرتسون ،زجوناثان هاامياه ،دانييل زجوريفان ،مويس بيالنغر ،واهرة أكيرهويس  -مها قدهوه هن هساعدة ي

إنتاج وتطوير هذه امورق  .يود امهؤمفون أيضا اإلع ارب عن اهتنانمم امشديد إمى اماهال

ي روع هنظه أوكسفام وتحامف

امرقاب على األسلح  ،مها قدهوه هن تعليقات واقتراحات طوال عهلي امصياغ  ،وهن بينمم[ :هن هنظه أوكسفام] كارومين

زجرين ،نيكوالس يركن ،بن هور ي ،سكوت ستيدزجان ،روبرت ميدنر ،إيفيلين يليبس ،وزجون هاغ ارث؛ ضال عن كن إبس
(هشروع بالوشيرا) ،دانييل هاك (سو دو باا) ،توبياس بوك (امشفا ي امدومي ) ،هيلين كلوس (هؤسس أوهيزجا) ،ناتامي واياهان
(املزجن امدومي ملصليب األحهر) ،وبول هومتوم ("سيبري").
هذه امورق هي زجا هن سلسل هن األوراق امتي تستمدف تقديم هعلوهات حول امتنهي وقضايا امسياس اإلنساني .
امهثارة ي هذه امورق ُ ،يرزجى االتصال عبر امبريد اإلمكتروني امتامي:
مالطالع على هايد هن امهعلوهات حول امقضايا ُ
advocacy@oxfaminternational.org
يتهتع هذا امهطبوع بحقوق امهلكي امفكري  ،وانها يهكن استيخدام امنص دون هقابل ألغراض امهناصرة ،وامحهالت ،وامتعليم
وامبحوث ،شريط اإلشارة إمى امهصدر بامكاهل .ويطلب أصحاب حقوق امهلكي امفكري تسزجيل أي استيخدام مديمم ،ألغراض
تقييم األثر .منسخ امنص تحت أي ظروف أيخرى ،أو إلعادة استيخداهه ي هطبوعات أيخرى ،أو ملترزجه أو امتعديل ،يزجب
امحصول على إذن هسبق ،وقد ُيطلب سداد رسوم .امبريد اإلمكترونيpolicyandpractice@oxfam.org.uk :
امهعلوهات امواردة ي هذا امهطبوع صحيح ي ترة إرسامه ملهطبع .
تومت أوكسفام بريطانيا امنشر مصامح هنظه أوكسفام امدومي
امترقيم امدومي-1:

-1

1 7-9- 71

امعنوان:
UK.
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"سيفوورد" هي هنظه دومي هستقل  ،تعهل هن أزجل هنع نشوب امنااعات امعنيف  ،وبنا حياة أكثر أهانا .نحن نعهل هع امسكان
امهحليين امهتأثرين بامنااع ،متحسين سالهتمم وشعورهم باألهن ،وازج ار بحوث وتحليالت على نطاق أوسع .ونستيخدم هذه األدم
وامتعلُم ي تحسين امسياسات وامههارسات امهحلي  ،واموطني  ،وامدومي  ،امتي يهكن أن تساعد ي بنا سالم دائم .امناس هم

قادر على عيش حياة سلهي تبعث على امرضا ،ويخامي هن عدم األهن
أومويتنا – نحن نعتقد أن كل شيخص يزجب أن يكون ا
وامنااع امعنيف.
OXFAM
هنظه أوكسفام هي كونفدرامي دومي تضم  20هنظه  ،تعهل هعا بصورة شبكي ي  6دوم  ،كزجا هن حرك عامهي هن أزجل
امتغيير ،مبنا هستقبل يخال هن ظلم امفقر.
برزجا هراسل أي هن تلك اموكاالت مالطالع على هايد هن امهعلوهات ،أو ايارة هوقعنا اإلمكترونيwww.oxfam.org :
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