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 معاهدة تجارة األسلحة  
 بقلم سعادة السيد بيتر وولكوت  

 املمثل الدائم ألسرتاليا لدى األمم املتحدة يف جنيف وسفري شؤون نزع السالح
 

 السياق التاريخي  
تعـــــد معاهـــــدة جتـــــارة األســـــلحة علـــــى اإلطـــــالق أول صـــــك ملـــــزم قانونـــــا أجريـــــت بشـــــأنه  

موحــــدة لنقــــل األســــلحة التقليديــــة علــــى  مفاوضــــات يف األمــــم املتحــــدة مــــن أجــــل وضــــع معــــايري
املســتوى الــدويل. وقــد بــدأ العمــل مــن أجــل وضــع معــايري دوليــة موحــدة لتجــارة األســلحة التقليديــة 
منــذ أمـــد بعيــد، إذ تعـــود أصــوله إىل مشـــروع اتفاقيــة عصـــبة األمــم بشـــأن جتــارة األســـلحة الـــذي مل 

(يقيــد لــه أبــدا أن يعتمــد
0F

أثنــاء احلــرب البــاردة أشــكاال مــن احلظــر . ورغــم أن القــانون الــدويل طــور )1
علـى نقــل األســلحة الكيميائيـة والبيولوجيــة والنوويــة، مل حيـرز أي تقــدم مماثــل فيمـا يتعلــق باألســلحة 

 التقليدية.

وبعــد احلــرب البــاردة، بــرزت علــى واجـــة اهتمامــات التمــع الــدويل اآلثــار املــدمرة للعنــف  
االت الــيت يســود فيـــا الفقــر وعــدم املســاواة مبســتويات املســلح علــى نطــاق واســع، وال ســيما يف احلــ

شـــديدة. ويف أوائـــل منتصـــف تســـعينات القـــرن العشـــرين، وضـــعت جمموعـــات مـــن البلـــدان، مشلـــت 
أحيانــا بعــض أكــرب البلــدان املصــدرة لألســلحة، عــدة مصــنفات مــن املبــادئ التوجيـيــة أو املبــادئ 

اهضــة انتشــار األســلحة التقليديــة. وكانــت املتعلقــة بعمليــات نقــل األســلحة، قصــد اإلســـام يف من
البلــدان اخلمســة الدائمــة العضــوية يف جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة إىل جانــب أملانيــا تشــكل 
البلــــدان الســــتة الرئيســــية املرتبعــــة علــــى رأس قائمــــة مــــوردي األســــلحة التقليديــــة خــــالل الفــــرتة مــــن 

(1997إىل  1993
1F

2(. 

ت حلقـــوق اإلنســـان يف البلـــدان املتلقيـــة لألســـلحة أحـــد وكانـــت احتمـــاالت وقـــوع انتـاكـــا 
(األســباب الــيت أدت بالعديــد مــن البلــدان املــوردة إىل اتبــاع سياســة تقييــد نقــل األســلحة

2F

. ودعــت )3
الواليــــات املتحــــدة، اعرتافــــا منـــــا بــــأن انتشــــار األســــلحة يطــــرح مشــــكلة عامليــــة، البلــــدان اخلمســــة 

__________ 
 SIPRI Yearbook 2007, Armaments, Disarmaments and International Security, Towards an armsانظـر:  )1( 

trade treaty?, appendix 10C. 
 SIPRI Yearbook 1998, Armaments, Disarmaments and International Security, Part II: Militaryانظـر:  )2( 

Spending and Armaments, 1997, chapter 8: Transfers of major conventional weapons, table 8.1. 
 SIPRI Yearbook 1998, Armaments, Disarmaments and International Security, Part II: Militaryانظـر:  )3( 

Spending and Armaments, 1997, chapter 8: Transfers of major conventional weapons, p. 2. 
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يات رفيعــة ملناقشــة مســألة وضــع مبــادئ توجيـيــة لنقــل الدائمــة العضــوية إىل االجتمــاع علــى مســتو 
بإعــداد جمموعــة مــن  1991األســلحة التقليديــة. وعلــى الــرغم مــن التــزام هــؤالء األعضــاء يف عــام 

معـايري نقـل األسـلحة،  تتضـمن جمموعـة مـن‘‘ املبادئ التوجيـية يف جمال نقـل األسـلحة التقليديـة’’
 .1992 عام اء اخلمسة الدائمني يفأدت خالفات جسيمة إىل إ�اء عملية األعض

ــــك، أنشــــئ يف عــــام   ــــة  1991ويف غضــــون ذل ســــجل األمــــم املتحــــدة لألســــلحة التقليدي
باعتبــاره اآلليــة الدوليــة الرئيســية لتعزيــز القــدرة علــى التنبــؤ والشــفافية يف جتــارة األســلحة التقليديــة. 

لحة وضــعتـا جمموعــة مدونــة لقواعــد الســلوك الدوليــة بشــأن نقــل األســ 1997وأصــدرت يف عــام 
مـــــن الفـــــائزين جبـــــائزة نوبـــــل للســـــالم، وعلـــــى رأســــــم الـــــدكتور أوســـــكار آريـــــاس، الـــــرئيس الســـــابق 

(لكوســتاريكا. وحيــث أن أوروبــا الغربيــة كانــت ثــاين أكــرب منطقــة مصــدرة لألســلحة
3F

، فقــد أصــبح )4
قواعــــد جمموعــــة الــــدول األوىل الــــيت قبلــــت العمــــل مبدونــــة ل 1998االحتــــاد األورويب حبلــــول عــــام 

 السلوك على الصعيد اإلقليمي بشأن صادرات األسلحة.

وكانـــت مســـألة االجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة تطـــرح حبـــدة يف أفريقيـــا وأمريكـــا الالتينيـــة  
، برهنـــت دراســـة أجرتـــا اللجنـــة 1999ومنطقـــة احملـــيط اهلـــادئ وجنـــوب شـــرق آســـيا. ففـــي عـــام 

ون ضـــــوابط يشــــكل عـــــامال رئيســــيا يســــــم الدوليــــة للصــــليب األمحـــــر علــــى أن تـــــوافر األســــلحة د
(معانـــاة املـــدنيني خـــالل النزاعـــات املســـلحة وبعـــدها ويف تزايـــد اخلســـائر يف صـــفوف املـــدنيني يف

4F

5( .
دامــت األســلحة ميكــن احلصــول عليـــا بســـولة شــديدة، فــإن احتمــاالت ارتكــاب انتـاكــات  فمــا

د وتواجــه أنشــطة تقــدمي املســاعدة القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان تتزايــ
، عـــــزت الدراســـــة االستقصـــــائية 2003 اإلنســـــانية واإلمنائيـــــة العراقيـــــل. ويف تقريـــــر صـــــدر يف عـــــام

لألســلحة الصــغرية حــاالت القتــل واإلصــابة وانتـاكــات القــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل 
 فيجــي وجــزر ســليمان وبــابوا حلقــوق اإلنســان وحــاالت التشــريد القســري واال�يــار االقتصــادي يف

(غينيا اجلديدة إىل األسلحة التقليدية املتاحة بكل حرية
5F

6(. 

وأحـــرز التقـــدم يف بـــادئ األمـــر يف األمـــم املتحـــدة يف جمـــال األســـلحة الصـــغرية واألســـلحة  
اخلفيفـــة الـــيت تعتـــرب األســـلحة املفضـــلة يف النزاعـــات املســـلحة الداخليـــة ويف أعمـــال العنـــف املســـلح 

__________ 
 World Military Expenditures and Arms Transfers (WMEAT), 1996, U.S. Arms Control andانظــر:  )4( 

Disarmament Agency, p. 21. 
 Arms Availability and the Situation of Civilians in Armed Conflict, International Committee of theانظـر:  )5( 

Red Cross, Geneva, June 1999. 
 Philip Alpers and Conor Twyford, “Small Arms in the Pacific”, Occasional Paper No. 8, Smallانظـر:  )6( 

Arms Survey, Geneva, 2003. 
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احلــــديث. واختــــذ قــــرار بتوافــــق اآلراء للتصــــدي لألســــلحة الصــــغرية واألســــلحة اخلفيفــــة  العصــــر يف
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين باالجتـــار غـــري املشـــروع باألســـلحة الصـــغرية واألســـلحة اخلفيفـــة مـــن  يف

عـن  2001. وأسـفر مـؤمتر عـام 2001متوز/يوليـه  20إىل  9مجيع جوانبه املعقـود يف الفـرتة مـن 
مج عمل األمم املتحدة ملنـع االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة اعتماد برنا

 من مجيع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه ذي الطابع غري امللزم.

، حتـــول االهتمـــام الـــدويل جمـــددا إىل الشـــواغل الـــيت تثريهـــا األســـلحة 2006وحبلـــول عـــام  
ك جبـالء حقيقـة مفادهــا أن قواعـد جتــارة املـوز علــى وبــدأت العديـد مــن الـدول تــدر  .التقليديـة ككـل

الصـــعيد الـــدويل هـــي قواعـــد أكثـــر إحكامـــا مـــن قواعـــد جتـــارة األســـلحة التقليديـــة مبوجـــب القـــانون 
 الدويل.

وعلـــى إثـــر محلـــة للمجتمـــع املـــدين بـــدعم مـــن جمموعـــة مـــن الفـــائزين جبـــائزة نوبـــل للســـالم،  
جمعيــة العامـــة لألمـــم املتحــدة بشـــأن إبـــرام شــاركت ســـبع حكومـــات يف تقــدمي أول مشـــروع قـــرار لل

ملكــة (األرجنتــني وأســرتاليا وفنلنــدا وكوســتاريكا وكينيــا وامل 2006معاهــدة جتــارة األســلحة يف عــام 
وضــع مشــروع  يرلنــدا الشــمالية واليابــان، وهــي البلــدان الــيت شــاركت يفأاملتحــدة لربيطانيــا العظمــى و 

(القــــرار)
6F

دوليــــة موحــــدة بشــــأن اســــترياد األســــلحة التقليديــــة . وســــلم القــــرار بــــأن غيــــاب معــــايري )7
وتصــديرها ونقلـــا يشــكل عــامال يســـم يف نشــوب النــزاع وتشــريد الســكان واجلرميــة واإلرهــاب ويف 

 املستدامة. تقويض دعائم السالم واملصاحلة والسالمة واألمن واالستقرار والتنمية

جتــــارة األســــلحة يف  حــــىت اعتمــــاد معاهــــدة 2006ومل تكــــن الطريــــق املســــلوك منــــذ عــــام  
خاليــــــة مــــــن املنعرجــــــات. فقـــــــد تناولــــــت الــــــدول املفاوضــــــات انطالقـــــــا  2013نيســــــان/أبريل  2

طائفــــة متنوعــــة مــــن املنظــــورات. إذ رأت الــــدول املصــــدرة يف املعاهــــدة إطــــارا يتــــيح لصــــناعات  مــــن
ومتـيــد  الــدفاع فيـــا املشــاركة مبزيــد مــن الشــفافية يف جتــارة األســلحة املشــروعة علــى الصــعيد الــدويل

امليـدان مــن خــالل جمموعــة متفـق عليـــا مــن املعــايري. وأرادت، شـأ�ا شــأن دول املــرور العــابر ودول 
الشــحن العــابر، أن تتحقــق مــن أن ثقــل أي أعبــاء تنظيميــة جديــدة لــن يكــون شــديدا. أمــا الــدول 

وسـائل  املستوردة فـأرادت أن تضـفي املعاهـدة وضـوحا أكـرب فيمـا يتعلـق بقـدرتا علـى أن ختتـار مـن
 النفس. الدفاع املزيج الذي يتيح هلا إعمال حقـا املشروع يف الدفاع عن

ــــدول املتضــــررة بــــالعنف املســــلح وعــــدم االســــتقرار املتفــــاقمني نتيجــــة   وكانــــت مثــــة أيضــــا ال
عمليات نقل األسلحة غري املشـروعة. ورأت هـذه الـدول يف وضـع معاهـدة قويـة تنفـذ تنفيـذا جيـدا 

__________ 
صـوتا مقابـل صـوت  153، اختـذ بأغلبيـة 2006كـانون األول/ديسـمرب   6املؤرخ  61/89قرار اجلمعية العامة  )7( 

موحـدة  عضوا عن التصويت (حنو عقد معاهدة بشأن االجتار باألسـلحة: وضـع معـايري دوليـة 24واحد وامتناع 
 السترياد األسلحة التقليدية وتصديرها ونقلـا).
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ــ وطين وألمــن جمتمعاتــا. وكانــت مثــة دول أخــرى تؤيــد منــذ أمــد بعيــد انبثــاق فائــدة عمليــة ألمنـــا ال
نتـــائج شـــاملة قويـــة علـــى الصـــعيد اإلنســـاين عـــن املعاهـــدة. وكانـــت املنظمـــات اإلقليميـــة أيضـــا مـــن 
اجلـــــات املعنيــــة الرئيســــية اعتبــــارا للصــــكوك القائمــــة ذات الصــــلة بضــــوابط النقــــل وعمليــــات نقــــل 

 مي.األسلحة على الصعيد اإلقلي

ومل يكن يف أي وقـت مـن األوقـات تـوفر اإلرادة السياسـية للتوصـل إىل توافـق اآلراء بشـأن  
معاهـدة جتــارة األسـلحة أمــرا مسـلما بــه. فـاألمم املتحــدة مل تصـادف النجــاح يف املفاوضـات بشــأن 

(اتفــــاق متعــــدد األطــــراف لتحديــــد األســــلحة منــــذ تســــعينات القــــرن املاضــــي
7F

. لــــذا كــــان اعتمــــاد )8
 ة بأغلبية ساحقة للدول يف اجلمعية العامة إجنازا تارخييا لألمم املتحدة ولتعددية األطراف.املعاهد

 
 تاريخ المفاوضات  

بــدأت عمليــة التفــاوض علــى املعاهــدة بعــدما طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام أن  
هــا األوليــة. يلــتمس آراء الــدول األعضــاء بشــأن جــدوى معاهــدة لتجــارة األســلحة ونطاقـــا ومعايري 

ممــــا دل علــــى اهتمامـــــا بــــذه  ،2007دولــــة يف عــــام  100وأســـفر ذلــــك عــــن ورود آراء حــــوايل 
 اخلطوة األوىل حنو املعاهدة وعلى أمهيتـا.

وأنشــــئ أيضــــا فريــــق مــــن اخلــــرباء احلكــــوميني لبحــــث جــــدوى صــــك ملــــزم قانونــــا ونطاقــــه  
اســة روبرتــو غارســيا موريتـــان، برئ 2008ومعــايريه األوليــة. وعقــد الفريــق ثــالث جلســـات يف عــام 

ســفري األرجنتــني. وبنــاء علــى توصــية مــن الفريــق، قــررت اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إنشــاء فريــق 
عامــل مفتــوح بــاب العضــوية ملواصــلة النظــر يف هــذه املســألة. واجتمــع الفريــق العامــل مــرتني يف عــام 

ــــق عــــن االجتمــــاعني   2009 ــــي غــــري مشــــفوع كــــذلك برئاســــة الســــفري موريتــــان، وانبث تقريــــر إجرائ
 بتوصيات.

عقــد  2009 كــانون األول/ديســمرب  2املــؤرخ  64/48وقــررت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  
 2012 عـام مؤمتر لألمم املتحدة بشأن إبرام معاهدة جتـارة األسـلحة ملـدة أربعـة أسـابيع متتاليـة يف

(ل األســـلحة التقليديـــةإلعـــداد صـــك ملـــزم قانونـــا يضـــع أعلـــى معـــايري دوليـــة موحـــدة ممكنـــة لنقـــ
8F

9( .
وتقــرر علــى وجــه اخلصــوص أن يعقــد املــؤمتر الدبلوماســي علــى حنــو مفتــوح وشــفاف، علــى أســاس 

(توافـــق اآلراء، مـــن أجـــل التوصـــل إىل معاهـــدة قويـــة وفعالـــة
9F

. وعقـــدت ثـــالث دورات موضـــوعية )10
__________ 

اتفاقيــــــة حظــــــر اســــــتعمال وتكــــــديس وإنتــــــاج ونقــــــل األلغــــــام املضــــــادة لألفــــــراد وتــــــدمري تلــــــك األلغــــــام واتفاقيــــــة  )8( 
 الذخائر العنقودية مت التفاوض بشأ�ما خارج إطار منظومة األمم املتحدة.

 عضوا عن التصويت. 20صوت واحد وامتناع  صوتا مقابل 151اختذ القرار بأغلبية  )9( 
 .5، الفقرة 64/48قرار اجلمعية العامة  )10( 
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(2011و  2010للجنـة التحضـريية يف عـامي 
10F

إىل  13. وعقــدت دورة ختاميـة يف الفـرتة مــن )11
 اإلجرائية. ركزت إىل حد كبري على املسائل 2012شباط/فرباير  17

برئاســة  2012متوز/يوليـه  27إىل  2وعقـد املـؤمتر الدبلوماسـي يف نيويــورك يف الفـرتة مـن  
الســــفري موريتــــان. غــــري أن املــــؤمتر تــــأخر ملــــدة يــــومني تقريبــــا بســــبب مســــائل تتعلــــق مبركــــز الكرســــي 

 3املشـــاركة. ومت التوصـــل إىل حـــل تـــوفيقي أتـــاح افتتـــاح املـــؤمتر يف الرســـويل وفلســـطني وحبقـمـــا يف 
متوز/يوليــه، أقــر برنــامج عمــل مؤقــت أنشــئت مبوجبــه جلنتــان رئيســيتان تعمـــالن  9متوز/يوليــه. ويف 
 26متوز/يوليـــــه مــــن أجـــــل إجـــــراء مفاوضــــات بشـــــأن عناصـــــر املعاهـــــدة. ويف  20بــــالتوازي حـــــىت 

(روع املعاهـــدة الشـــامل، عـــرض نـــص الـــرئيس ملشـــ2012متوز/يوليـــه 
11F

أنـــه مل حيـــظ بتوافـــق  ، غـــري)12
اآلراء. وظلــت اآلراء متباينــة بشــأن مقــاطع رئيســية مــن الــنص حــىت الســاعات األخــرية مــن املــؤمتر. 

 الوقت لدراسة مشروع النص. ويف النـاية، ارتأت بعض الوفود أنه يتعني ختصيص املزيد من

ــــة العامــــة لألمــــم املتحــــدة يف قرار   ــــف املــــؤرخ  67/234هــــا وقــــررت اجلمعي كــــانون   24أل
عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة اخلتــامي املعــين بوضــع معاهــدة جتــارة األســلحة  2012األول/ديســمرب 
، علـى أن تتخــذ صـيغة مشـروع املعاهـدة املعروضــة 2013آذار/مـارس  28إىل  18يف الفـرتة مـن 

يعقــد املــؤمتر  مــة أيضــا أنأساســا لألعمــال املقبلــة. وقــررت اجلمعيــة العا 2012متوز/يوليــه  26يف 
وبطريقــة منفتحــة وشــفافة، وباتبــاع طرائــق  ،2012اخلتــامي وفقــا للنظــام الــداخلي ملــؤمتر متوز/يوليــه 

مـــــع مراعــــاة مــــا يقتضـــــيه اخــــتالف احلــــال. وعـــــني ســــفري أســــرتاليا بيـــــرت  2012مــــؤمتر متوز/يوليــــه 
 وت رئيسا معينا للمؤمتر اخلتامي.وولك

تمـــع املـــدين علـــى أهبـــة االســـتعداد للمشـــاركة يف املـــؤمتر اخلتـــامي وكـــان املنـــدوبون وممثلـــو ال 
 2012متوز/يوليـــــه  26. وكانـــــت اإلحاطـــــة بـــــنص مشـــــروع املعاهـــــدة املعـــــروض يف 2013لعــــام 

األمهيـة مبكــان  إحاطـة دقيقـة مـع إدراك آثـاره علـى املصـاحل الوطنيــة اخلاصـة إدراكـا جيـدا. وكـان مـن
 ؤمتر اخلتامي سوى تسعة أيام عمل.، حيث مل ختصص للمأن يشرع املؤمتر يف أعماله دون إبطاء

آذار/مــــارس، كانــــت املســــألة املتعلقــــة بوضــــع وفــــد  18ولــــدى افتتــــاح املــــؤمتر اخلتــــامي يف  
الكرســي الرســويل والوفــد الفلســطيين قــد ســويت بــدوء. فقــد مت االتفــاق علــى ترتيــب جديــد يشــغل 

وفقـــا للرتتيـــب األجبـــدي ضـــمن الـــدول  مبوجبـــه وفـــدا الكرســـي الرســـويل ودولـــة فلســـطني مقاعـــدمها
األعضــاء يف األمــم املتحــدة مــع ختويلـمــا احلــق يف تنــاول الكلمــة أثنــاء املــؤمتر، وإن كــان ترتيبــا يقــل 

__________ 
 متـــــــوز/ 23إىل  12عقـــــــدت اجتماعـــــــات اللجنـــــــة التحضـــــــريية، برئاســـــــة الســـــــفري موريتـــــــان، يف الفـــــــرتات مـــــــن  )11( 

 .2011متوز/يوليه  15إىل  11، ومن 2011آذار/مارس  3شباط/فرباير إىل  27، ومن 2010 يوليه
 )12( A/CONF/217/CRP.1. 



 
United Nations Audiovisual Library of International Law 

 

Copyright © United Nations, 2017. All rights reserved 
www.un.org/law/avl 

 
 

6 

والحــظ كــل مــن الكرســي الرســويل ودولــة فلســطني أنــه تســىن ‘‘. مجيــع الــدول’’قلــيال عــن ترتيــب 
أجــــل التوصــــل إىل  لــــة املفاوضــــات مــــنالتوصــــل إىل هــــذا احلــــل التــــوفيقي أل�مــــا ال يرغبــــان يف عرق

معاهـــدة قويـــة وفعالـــة، ولكنـمــــا ذكـــرا بـــأن هــــذا الرتتيـــب لـــن يشــــكل ســـابقة الجتماعـــات األمــــم 
املتحـــدة املقبلـــة. وكـــان التوصـــل إىل هـــذا احلـــل دلـــيال علـــى أن وفـــود نيويـــورك ســـلمت بضـــرورة بـــدء 

الوفــود يف املفاوضــات، املفاوضــات بســرعة. وكــان ذلــك عــامال رئيســيا أســـم يف احلفــاظ علــى ثقــة 
 األطراف.  وتذكرة بقيمة وضع إجراءات متفق عليـا قبل بدء املفاوضات املتعددة

وخيبــة اآلمــال املعقــودة عليــه،  2012وبعــد تنــامي التطلعــات إىل نتــائج مــؤمتر متوز/يوليــه  
ل املــؤمتر أبـدي يف املـؤمتر اخلتــامي قـدر كبــري مـن اإلرادة السياسـية للتوصــل مجاعيـا إىل نتيجــة. وخـال

اخلتـــامي، وزعـــت علـــى الوفـــود ثالثـــة مشـــاريع نصـــوص للـــرئيس كانـــت هلجتــــا أقـــوى تـــدرجييا مـــن 
النص األخري، بـدف توسـيع دائـرة املؤيـدين وتوحيـد كلمـة مجيـع الوفـود. كمـا عـني الـرئيس ميسـرين 
إلجـــراء مناقشـــات غـــري رمسيـــة بشـــأن جوانـــب أساســـية مـــن الـــنص، وتبينـــت فائـــدة هـــذه العمليـــة يف 

(أكيــد مــواطن توافــق اآلراء احملتملــةت
12F

إعــادة صــياغة بعــض  . وأفضــت بعــض هــذه املناقشــات إىل)13
بقـــدر كبــري، فضـــال عـــن إضــافة عناصـــر هامــة جديـــدة إليـــه.  2012متوز/يوليــه  26عناصــر نـــص 

 غري أنه تبني من بعض املناقشات أنه لن يتسىن إحراز سوى تقدم ضئيل بشأن مسائل معينة.

نـــص املعاهـــدة بـــالتوازن واكتســـى أكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن القـــوة، مـــع  ونتيجـــة لـــذلك، اتســـم 
يتســن  التوفيـق مــع ذلـك بــني املصــاحل املتباينـة الــيت بــرزت يف املـؤمتر. وعنــد انتـــاء املـؤمتر اخلتــامي، مل

ألي وفـــد مـــن الوفـــود حتقيـــق كـــل مـــا كـــان يصـــبو إليـــه، ولكـــن مل خيـــرج أي وفـــد مـــن املـــؤمتر خـــاوي 
وجــات النظـر يف البدايـة إىل حـد كبـري، أبـدت الوفـود يف �ايـة املطـاف الوفاض. ويف حني تباينت 

استعدادا المتالك زمام العملية والسعي إىل حلـول توفيقيـة مـن أجـل وضـع معاهـدة فعالـة ومتوازنـة. 
 للمعاهدة. وأدركت الوفود أن التوازن أمر حيوي لكفالة شرعية النص النـائي

إىل نتيجــة بتوافــق اآلراء اهلــدف املنشــود. ورغــم وطــوال عمليــة املفاوضــات، ظــل التوصــل  
املــؤمتر اخلتــامي عمــا ميكــن حتقيقــه مــن إجنــازات حينمــا  نأن ذلــك مل يتحقــق يف �ايــة املطــاف، بــره

تنخـــرط الوفـــود يف عمليـــة حيكمــــا توافـــق اآلراء وتصـــمم علـــى الســـعي جاهـــدة مـــن أجـــل التوصـــل 
__________ 

النطـــاق؛ والســـيد روبـــرت دونـــديش  -الســـفري مـــاري أمـــانو (اليابـــان)، السمســـرة؛ والســـفري بـــول بيـــري (الســـويد)  )13( 
الديباجــة، واملبــادئ، واملوضــوع واهلــدف؛  - حتويــل الوجـــة؛ والســيد بوشــعيب األومــين (املغــرب) -(املكســيك) 

لعام والعالقات مع املنظمات الدولية؛ والسفري بول فـان ديـن إييسـيل التطبيق ا -والسفري ديل هيغي (نيوزيلندا) 
األحكـــام اخلتاميـــة؛ والســـيد  - حفـــظ الســـجالت واإلبـــالغ؛ والســـفري فيـــديريكو بـــريازا (أوروغـــواي) -(هولنـــدا) 

العبـــور أو إعـــادة الشـــحن؛ والســـيدة شـــورنا كـــاي ريتشـــاردز والســـيدة ميتشـــيل وولكـــر  -زاهـــد رســـتم (ماليزيـــا) 
التعــاون الــدويل واملســاعدة الدوليــة؛  -األعمــال احملظــورة؛ والســيد روب وينســلي (جنــوب أفريقيــا)  -يكــا) (جاما

 االعتبارات األخرى. -والسفرية ريتا ريش (فنلندا) 
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األخــري مـــن  ، مســاء اليــوم2013ار/مــارس آذ 28بتوافــق اآلراء إىل نتيجــة متفــاوض عليـــا. ويف 
اعتمـاد مشـروع  أجـل املؤمتر، قـرر الـرئيس أنـه مل يتحقـق توافـق لـآلراء يف املـؤمتر اخلتـامي املعقـود مـن

اإلســـالمية) واجلمـوريـــة  - نـــص املعاهـــدة بســـبب االعرتاضـــات الـــيت أبـــدتا وفـــود إيـــران (مجـوريـــة
 قراطية.العربية السورية ومجـورية كوريا الشعبية الدمي

ورغـــــم أن املعاهـــــدة مل تعتمـــــد يف املـــــؤمتر، فقـــــد أســـــفرت العمليـــــة التفاوضـــــية علـــــى نـــــص  
مرصــــوص البنيــــان حيظــــى بقبــــول يكــــاد يكــــون عامليــــا. والواقــــع أن عــــزم الــــدول مواصــــلة الصــــمود 

جانــب منظومــة األمــم املتحــدة هــو الــذي ســاعد يف مجــع كلمــة أكــرب عــدد مــن البلــدان تأييــدا  إىل
 األسلحة، مما يزيد من شرعيتـا ومن احتماالت فعالية أثرها يف املستقبل.ملعاهدة جتارة 

ألــف الــذي دعــا إىل عقــد املــؤمتر اخلتــامي حيمــل يف  67/234وكــان قــرار اجلمعيــة العامــة  
صـــلبه ازدواجيـــة تتـــيح خمرجـــا يف حالـــة الوصـــول إىل الطريـــق املســـدود. ذلـــك أن القـــرار يطلـــب مـــن 

املــؤمتر إىل اجلمعيــة العامــة يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد انتـــاء املــؤمتر الــرئيس تقــدمي تقريــر عــن نتــائج 
اخلتامي. وذلك مـا أتـاح للوفـود عـرض الـنص علـى اجلمعيـة العامـة بصـورة مشـروعة قصـد اعتمـاده. 

، اعتمـدت اجلمعيـة العامـة 2013نيسـان/أبريل  2وتبني أن ذلك اإلجـراء هـو املـالذ األخـري. ويف 
(باء 67/234ملعاهدة جتارة األسلحة مبوجب قرارها نص السفري وولكوت النـائي 

13F

14(. 
 

 األحكام الرئيسية للمعاهدة  
سيثبت أثر وفعالية أحكام معاهدة جتـارة األسـلحة يف الطريقـة الـيت تقضـي وفقـا هلـا بإبـداء  

الــــدول لــــروح املســــؤولية وتــــوخي الشــــفافية يف عمليــــات نقــــل األســــلحة مــــع إبــــداء قــــدر أكــــرب مــــن 
املتعلقــــة بــــالتطبيق العــــام  5ن الــــدويل. وتشــــجع الــــدول األطــــراف مبوجــــب املــــادة االحــــرتام للقــــانو 

 للمعاهدة على تطبيق أحكام املعاهدة على األسلحة التقليدية على أوسع نطاق.

بتحديــد النطــاق األدىن لألســلحة املشــمولة باملعاهــدة، فتــورد  2مــن املــادة  1وتبــدأ الفقــرة  
عليــا املعاهــدة، وهـي الفئــات الســبع املشـمولة بســجل األمــم  فئـات األســلحة التقليديـة الــيت تنطبــق

(املتحدة لألسلحة التقليدية
14F

 اخلفيفة. ، وتتمثل فئة ثامنة يف األسلحة الصغرية واألسلحة)15

الـذخائر، الـيت يـتم تصـدير  وتلزم املادة الثالثة من املعاهـدة الـدول األطـراف بتنظـيم أعمـال  
، 2مـــن املـــادة  1إطالقــــا أو إيصـــاهلا باســـتخدام األســـلحة التقليديـــة املنصـــوص عليــــا يف الفقـــرة 

الـــــدول  4قبـــــل اإلذن بتصـــــديرها. وعلـــــى نفـــــس املنـــــوال، تلـــــزم املـــــادة  7و  6وبتطبيـــــق املـــــادتني 
__________ 

 عضوا عن التصويت. 23صوتا، مقابل ثالثة أصوات، وامتناع  154اختذ القرار بأغلبية  )14( 
ال املدرعــة، ومنظومــات املدفعيــة مــن العيــار الكبــري، والطــائرات املقاتلــة، وطــائرات دبابــات القتــال، ومركبــات القتــ )15( 

 اهلليكوبرت اهلجومية، والسفن احلربية، والقذائف وأجـزة إطالق القذائف.
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يتـــيح األطـــراف بتنظـــيم أعمـــال تصـــدير األجـــزاء واملكونـــات حينمـــا يكـــون التصـــدير علـــى شـــكل 
 6، وبتطبيـق املـادتني 2مـن املـادة  1إمكانية جتميع األسـلحة التقليديـة املنصـوص عليــا يف الفقـرة 

 قبل اإلذن بتصديرها. 7و 

بصــــريح العبــــارة أوجــــه احلظــــر املفــــروض علــــى عمليــــات نقــــل األســــلحة  6وتتنــــاول املــــادة  
ون الدولــــة علــــى علــــم حينمــــا تكــــون متعارضــــة مــــع االلتزامــــات القانونيــــة الدوليــــة، أو حينمــــا تكــــ

األســلحة ستســتخدم يف ارتكــاب جرميــة اإلبــادة اجلماعيــة أو جــرائم ضــد اإلنســانية أو جــرائم  بــأن
حــرب معينــة. وحتـــدد هــذه األحكــام نقطـــة مرجعيــة واضـــحة تتــيح للــدول األطـــراف التقيــد بفعاليـــة 

 واتساق بأوجه احلظر تلك.

تملـة ميكــن أن تتسـبب يف عواقــب ولكـن مت التسـليم بــأن عمليـة مــن عمليـات التصــدير احمل 
. وبنـاء علـى ذلـك، حتـدد املـادة 6إنسانية جسيمة، حىت وإن مل تكن حمظـورة أصـال مبوجـب املـادة 

ــــه بــــرفض تصــــدير األســــلحة اســــتنادا إىل تقيــــيم  7 ــــدول مبوجب ــــار الــــذي تلــــزم ال مــــن املعاهــــدة املعي
موازنـة معقـدة بـني طائفـة مـن للمخاطر. وتقتضي عمليـة تقيـيم خمـاطر التصـدير قيـام الدولـة بعمليـة 

ــــد تطبيقـــــا، تنظيمــــا أفضــــل لقطــــاع صــــناعة األســــلحة. ويســــلم يف تقيــــيم  ــــارات تكفــــل، عن االعتب
املخــاطر بــأن األثــر علــى املــدنيني ينبغــي أن يكــون مــن االعتبــارات األساســية الــيت تراعــى يف حتديــد 

 طريقة تسيري صناعة األسلحة ألعماهلا.

الســـلطات القائمـــة بالتصـــدير النظـــر يف احتمـــال مـــا إذا  ، يتعـــني علـــى 7ومبوجـــب املـــادة  
 كانت األسلحة أو األصناف:

 تساهم يف توطيد السالم واألمن أو يف تقويضـما؛ - 

 وميكن أن تستخدم يف: - 

ارتكــــاب انتـــــاك جســــيم للقــــانون الــــدويل اإلنســــاين أو القــــانون الــــدويل حلقــــوق اإلنســــان    - 
 تيسري ارتكابه؛ أو

يشــــــكل جرميـــــة مبوجــــــب االتفاقيـــــات أو الربوتوكــــــوالت الدوليـــــة املتعلقــــــة ارتكـــــاب عمـــــل  - 
باإلرهــاب أو باجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة، الــيت تكــون الدولــة املصــدِّرة طرفــا 

 فيـا، أو تيسري ارتكاب هذا العمل،

ــــارات  -  ومراعــــاة احتمــــاالت اســــتخدام األســــلحة يف ارتكــــاب أعمــــال عنــــف خطــــرية العتب
 أعمال العنف ضد النساء واألطفال.ية أو جنسان
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على أنه إذا ثبـت للدولـة الطـرف املصـدرة، بعـد إجـراء تقيـيم  7من املادة  3وتنص الفقرة  
املخــاطر هــذا والنظــر يف تــدابري التخفيــف املتــوفرة، أن هنــاك خطــر كبــري يتمثــل يف حــدوث أي مــن 

عـــدم اإلذن بالتصـــدير. وكـــان مفــــوم  ، وجـــب7مـــن املـــادة  1النتـــائج الســـلبية املـــذكورة يف الفقـــرة 
 اخلتامي. وظل واردا يف نص املعاهدة 2012متوز/يوليه  26قد أدرج يف نص ‘‘ اخلطر الكبري’’

الراميــة إىل  11ومــن العوامــل األخــرى الــيت ســتكون حامســة يف جنــاح املعاهــدة تنفيــذ املــادة  
. ويعـــد منـــع حتويـــل 2مـــن املـــادة  1احليلولـــة دون تغيـــري وجــــة األســـلحة املنقولـــة املشـــمولة بـــالفقرة 

. وســـيكون 1وجــــة األســـلحة التقليديـــة هـــدفا مـــن األهـــداف املعلنـــة للمعاهـــدة تـــنص عليـــه املـــادة 
للجـود الرامية إىل التخفيف من خماطر حتويـل وجــة األسـلحة ومـن آثـاره عظـيم األثـر علـى األمـن 

ل وجـــة األســلحة الســتعماالت غــري واالســتقرار والتنميــة يف التمعــات احملليــة املعرضــة خلطــر حتويــ
بــأن تعمــد الــدول املصــدرة إىل تقيــيم خطــر حتويــل  11مشــروعة واملتــأثرة بــه بشــدة. وتقضــي املــادة 

وجـــة األســلحة املنقولــة والنظــر يف اختــاذ تــدابري للتخفيــف مــن هــذا اخلطــر. وينبغــي تعزيــز التعــاون 
والشـــحن العــابر والـــدول املســتوردة مـــن  وتبــادل املعلومــات بـــني الــدول املصـــدرة ودول املــرور العــابر

أجــل التخفيــف مــن خطــر حتويــل وجـــة األســلحة. وينبغــي أيضــا تشــجيع تــدابري التصــدي لتحويــل 
وجـة أسلحة منقولة لدى كشف وقوعـه، بسـبل منــا تنبيـه الـدول األطـراف املـرجح أن تتضـرر مـن 

 ذلك.

ت وطنيـــــــة بــــــأن تقــــــوم الـــــــدول األطــــــراف حبفــــــظ ســــــجال 13 و 12وتقضــــــي املادتــــــان  
للصــادرات مــن األســلحة التقليديــة، وتقــدمي تقــارير عــن تنفيــذ املعاهــدة. وتعتــرب متطلبــات اإلبــالغ 
املنصــوص عليـــا يف املعاهــدة واحلــوار املنــتظم بــني الــدول األطــراف أثنــاء مــؤمترات الــدول األطــراف 

ة والعمـل املسـؤول آليات إضـافية لتحقيـق هـدف املعاهـدة املعلـن املتمثـل يف تعزيـز التعـاون والشـفافي
 األطراف. يف جتارة األسلحة التقليدية على الصعيد الدويل، مبا يتيح بناء الثقة بني الدول

على أنه ال ميكن اقرتاح إدخال تعديل على املعاهدة إال بعد بدء نفاذهـا  20وتنص املادة  
ظــر يف الــدروس بســتة ســنوات. وســيتيح ذلــك للــدول األطــراف الوقــت الكــايف لتنفيــذ املعاهــدة، والن

خــالل مــؤمتر  املســتفادة، وحتديــد الثغــرات يف التنفيــذ. وبعــد ذلــك، ال جيــوز النظــر يف التعــديالت إال
الــدول األطــراف املعقــود كــل ثالثــة أعــوام. وســتبذل كــل اجلـــود الختــاذ قــرار بتوافــق اآلراء بشــأن كــل 

توصـــل إىل اتفـــاق، يُعتمـــد تعـــديل. ولكـــن، إذا اســـتنفدت كـــل اجلــــود لبلـــوغ توافـــق اآلراء ومل يـــتم ال
التعــديل، كمــالذ أخــري، بأغلبيــة ثالثــة أربــاع أصــوات الــدول املشــاركة يف املــؤمتر. ومــع اتضــاح معــامل 
تنفيذ املعاهدة واكتساب الدول األطـراف ثقـة متزايـدة يف النظـام، ميكـن للـدول األطـراف أن تواصـل 

 .تطوير املعاهدة وحتسينـا مع مرور الوقت عن طريق التعديالت
 

 تأثير المعاهدة  
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تكتســـي معاهـــدة جتـــارة األســـلحة أمهيـــة لـــدى شـــرحية واســـعة مـــن البلـــدان. ولـــيس اختتـــام  
ســـوى خطـــوة أوىل. إذ لـــن تبلـــغ إمكانـــات  2013نيســـان/أبريل  2العمليـــة التفاوضـــية بنجـــاح يف 

 هــذه املعاهــدة مــداها علــى الصــعيدين اإلنســاين واألمــين إال حينمــا تنضــم مجيــع البلــدان مــن شــىت
مواقع سلسلة التوريد، مبـا فيــا الـدول املنتجـة لألسـلحة والبلـدان الناميـة علـى السـواء، إىل املعاهـدة 

 وتقوم بتنفيذها.

وسيقاس أثـر املعاهـدة وفقـا لكيفيـة تنفيـذها علـى أرض الواقـع. وسـيتعني أن حتـافظ الـدول  
ســيتعني علــى العديــد مــن علــى اإلرادة السياســية مــن أجــل كفالــة تنفيــذ املعاهــدة تنفيــذا حمكمــا. و 

الدول ختصيص املوارد الالزمة لتعزيـز نظمــا الوطنيـة ملراقبـة الـواردات والصـادرات وللوفـاء مبتطلبـات 
تقـــــدمي التقـــــارير الـــــواردة يف املعاهـــــدة. ولـــــن تـــــتمكن العديـــــد مـــــن الـــــدول مـــــن القيـــــام بـــــذلك دون 

ع يتـيح هلـا تقـدمي الـدعم مساعدة. وسيكون مـن األمهيـة مبكـان أن تبـدي الـدول الـيت توجـد يف وضـ
واملساعدة للدول األخرى الـيت قـد تطلـب املسـاعدة التشـريعية أو التقنيـة أو املاليـة أو بنـاء القـدرات 

املســتقبل رصــد التقــدم  املؤسســية مــن أجــل تنفيــذ املعاهــدة، االســتعداد للقيــام بــذلك. وســيتعني يف
 املعاهدة. الذي حترزه الدول يف الوفاء بااللتزامات املنصوص عليـا يف

واملعاهــــدة باتــــت فعــــال تــــدفع الــــدول إىل تقيــــيم الضــــوابط الــــيت تتبعـــــا يف عمليــــات نقــــل  
األســـلحة، ســـواء كانـــت دوال مصـــدرة أو مســـتوردة أو مـــن دول املـــرور العـــابر، وإىل حتديـــد مـــواطن 

(الضــعف والثغــرات
15F

. وحينمــا تــدخل املعاهــدة حيــز النفــاذ وترســخ دعــائم املــؤمتر العــادي للــدول )16
ألطـــراف، ســـيكون ذلـــك تأكيـــدا علـــى أن املناقشـــات املتعلقـــة بتجـــارة األســـلحة ومتحيصــــا أمـــور ا

 رسخت وجودها على جدول األعمال املتعدد األطراف.
 

 مواد ذات صلة  
 الوثائق - ألف 

تشــرين الثـــاين/نوفمرب  22املبــادئ التوجيـيـــة لعمليــات نقـــل األســلحة التقليديـــة، رســالة مؤرخـــة يف 
يرلنـــدا الشـــمالية إىل رئـــيس أن رئـــيس وفـــد اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و موجــــة مـــ 1991

مــؤمتر نــزع الســالح، حييــل فيـــا الــنص الرمســي للــبالغ الصــادر إثــر االجتمــاع الــذي عقــد يف لنــدن 
بـــني ممثلـــي الـــدول اخلمـــس الدائمـــة العضـــوية يف  1991تشـــرين األول/أكتـــوبر  18و  17يـــومي 

تشــرين  CD/1113، 26املتحــدة بشــأن نقــل األســلحة وعــدم االنتشــار ( جملــس األمــن التــابع لألمــم
 )، املرفق. 1991الثاين/نوفمرب 

__________ 
 :Sarah Parker, “Breaking New Ground? The Arms Trade Treaty” in Small Arms Survey 2014 انظر: )16( 

Women and Guns,  Cambridge University Press, Cambridge, 2014, p. 99. 
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الم املـــــؤرخ  46/36ســــجل األمـــــم املتحـــــدة لألســـــلحة التقليديــــة، قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة  
 ، املرفق.1991كانون األول/ديسمرب 9

ـــــــار/مدونـــــــة قواعـــــــد الســـــــلوك الدوليـــــــة بشـــــــأن عمليـــــــات نقـــــــل األســـــــلحة، نيويـــــــو    رك، أي
 .1997 مايو

مدونــــــــة قواعــــــــد الســــــــلوك لالحتــــــــاد األورويب املتعلقــــــــة بصــــــــادرات األســــــــلحة، بروكســــــــل،  
 .  1998حزيران/يونيه  5

ـــــق مبنـــــع االجتـــــار غـــــري املشـــــروع باألســـــلحة الصـــــغرية   برنـــــامج عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة املتعل
األمـــــم املتحـــــدة  واألســـــلحة اخلفيفـــــة مـــــن مجيـــــع جوانبـــــه ومكافحتـــــه والقضـــــاء عليـــــه، تقريـــــر مـــــؤمتر

-9باالجتار غري املشـروع باألسـلحة الصـغرية واألسـلحة اخلفيفـة مـن مجيـع جوانبـه، نيويـورك،  املعين
 )، الفصل الرابع.A/CONF.192/15( 2001متوز/يوليه  20

(حنــــــو عقــــــد  2006ســــــمرب كــــــانون األول/دي  6املــــــؤرخ  61/89قـــــرار اجلمعيــــــة العامــــــة  
معاهـــــدة بشـــــأن االجتـــــار باألســـــلحة: وضـــــع معـــــايري دوليـــــة موحـــــدة الســـــترياد األســـــلحة التقليديـــــة 

 وتصديرها ونقلـا).

تقريـــر فريـــق اخلـــرباء احلكـــوميني املعـــين ببحـــث اجلـــدوى والنطـــاق والبـــارامرتات األوليـــة فيمـــا  
الســـترياد األســـلحة التقليديـــة  يتعلــق بإعـــداد صـــك شــامل وملـــزم قانونـــا يضــع معـــايري دوليـــة موحــدة

 ).A/63/334( 2008آب/أغسطس  26وتصديرها ونقلـا، 

تقريـــر الفريـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العضـــوية حنـــو عقـــد معاهـــدة لتجـــارة األســـلحة: وضـــع  
ــــة وتصــــديرها ونقل ــــة موحــــدة الســــترياد األســــلحة التقليدي ــــه  20ـــــا، معــــايري دولي  2009متوز/يولي

)A/AC.277/2009/1.( 

(معاهـــــــدة  2009كـــــــانون األول/ديســـــــمرب   2املـــــــؤرخ  64/48قـــــــرار اجلمعيـــــــة العامـــــــة  
 األسلحة). جتارة

لحة، تقريــــر اللجنــــة التحضــــريية ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة املعــــين بــــإبرام معاهــــدة جتــــارة األســــ 
 ).A/CONF.217/1( 2012آذار/مارس  7

 26نص مشروع الـنص الـذي قدمـه رئـيس املـؤمتر املعـين بـإبرام معاهـدة جتـارة األسـلحة يف  
 ).A/CONF.217/CRP.1( 2012متوز/يوليه 

(معاهــــدة  2012كــــانون األول/ديســــمرب   24ألــــف،  67/234قــــرار اجلمعيــــة العامــــة  
 جتارة األسلحة). 

http://undocs.org/ar/A/CONF.192/15
http://undocs.org/ar/A/63/334
http://undocs.org/ar/A/AC.277/2009/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.217/1
http://undocs.org/ar/A/CONF.217/CRP.1
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نيسـان/أبريل  2تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة اخلتـامي املعـين بوضـع معاهـدة جتـارة األسـلحة،  
2013 )A/CONF.217/2013/2.( 

ــــــــــــــر   ــــــــــــــة العامــــــــــــــة ق ــــــــــــــاء،  67/234ار اجلمعي (معاهــــــــــــــدة  2013نيســــــــــــــان/أبريل  2ب
 األسلحة). جتارة
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