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اأكد الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون خالل افتتاحه لباب التوقيع على معاهدة جتارة الأ�صلحة بتاريخ 3 حزيران 2013 اأن ""العامل اتخذ قراره 
اأخريًا بو�صع حد لنقل الأ�صلحة الدولية املتاحة للجميع بطبيعتها". ويتمثل الهدف الرئي�صي للمعاهدة يف اخلروج باأكرب قدر ممكن من املعايري الدولية 

امل�صرتكة لتنظيم التجارة الدولية بالأ�صلحة التقليدية.

وحتى الآن، اأظهرت الدول الأع�صاء يف الأمم املتحدة تاأييدًا وا�صعًا ملعاهدة جتارة الأ�صلحة، مما يوحي باأنها تنظر للمعاهدة كتبديل لأ�صول اللعبة. ولكن 
مع انح�صار الإثارة التي رافقت تبنيها، ي�صبح ال�صوؤال: ما الذي تفعله معاهدة جتارة الأ�صلحة وما الذي �صتغريه؟ 

كان التفاو�س على معاهدة جتارة الأ�صلحة عملية معقدة وطموحة. وهدفت العملية اإىل التوفيق بني الأهداف الإن�صانية والعتبارات التجارية والأمنية 
يف منتدى لنزع ال�صالح، وذلك مع حتقيق التوازن بني م�صالح موردي الأ�صلحة ومتلقيها على حد �صواء. ومعاهدة جتارة الأ�صلحة هي بال �صك وثيقة غري 

كاملة تعك�س يف جوهرها تنازلت �صرورية للتو�صل اإىل اتفاق.

�صيعتمد تاأثري معاهدة جتارة الأ�صلحة على ما هو اأكرث من جمرد كلمات على �صفحة.

وم�صاألة الفرق الذي �صتحدثه معاهدة جتارة الأ�صلحة يف املمار�صة العملية تعتمد على مدى تطبيق الدول للتزامات املعاهدة وتو�صياتها. ويتجلى مدى 
ال�صتعداد لتنفيذ املعاهدة يف عدد الدول التي بداأت بالفعل عملية مراجعة لأطرها الوطنية القائمة لتحديد ما يتوجب القيام به لالمتثال ملعاهدة جتارة 
الأ�صلحة. ويف بع�س احلالت، قامت بع�س الدول بالفعل برتجمة معاهدة جتارة الأ�صلحة اإىل ت�صريعات وطنية. وعالوة على ذلك، اأعربت العديد من 

الدول عن وجود نية لإتباع نهج تدريجي يف تف�صريها للمعاهدة، م�صرية اإىل اأن املعاهدة خلقت "الأر�صية ولي�س ال�صقف".

الدول غري  وم�صاركة  وتدقيقها.  الأ�صلحة  ب�صاأن جتارة  النقا�س  باب  وفتحت  النقل  باأهمية �صوابط  الوعي  م�صتوى  الأ�صلحة  رفعت معاهدة جتارة  وقد 
امل�صدرة يف منظومة تنظيمية عاملية توفرها معاهدة جتارة الأ�صلحة تعني اأن اأولئك الذين مل يكونوا تقليديا يف "نادي" امل�صدرين ولكن كانوا يعانون 
اأكرث من غريهم من الآثار ال�صلبية لعمليات نقل الأ�صلحة غري امل�صوؤولة �صيكون لديهم منتدى �صرعي يبثون فيه خماوفهم ويعملون من خالله على حت�صني 

معايري معاهدة جتارة الأ�صلحة. 

ومبا اأننا ذكرنا ذلك، فاإن معاهدة جتارة الأ�صلحة حتمل اأي�صا يف طياتها اإمكانية حتويل 
النتباه عن العمليات اجلارية مثل برنامج عمل الأمم املتحدة وبروتوكول الأ�صلحة النارية 
نحو تنفيذ املعاهدة والمتثال لها عرب تركيز الدول عليها وقيام املانحني بفتح حمافظهم 
وهذه  الأ�صلحة  جتارة  معاهدة  بني  للتعاون  وفر�س  التداخالت  من  العديد  وهناك  لها. 
الأمم  يف  الأع�صاء  الدول  اأن  يف  تتمثل  خماطرة  اأي�صا  هناك  ولكن  القائمة،  العمليات 
املتحدة قد تعترب املعاهدة بدياًل عن تنفيذ اللتزامات الأخرى، اأو ي�صبح لها على الأقل 

اأولوية تفوق تلك اللتزامات. 

يقيم هذا الف�صل املعايري التي و�صعتها املعاهدة، وي�صتك�صف ما تعنيه اأحكامها بالن�صبة 
ملمار�صات نقل الأ�صلحة. وي�صتعر�س الف�صل اأحكام معاهدة جتارة الأ�صلحة وي�صع املعاهدة 
يف اإطار مراقبة نقل الأ�صلحة احلايل، ف�صال عن تقييم تاأثريها املحتمل على ممار�صات 

الدول.

وت�صمل ال�صتنتاجات الرئي�صية ما يلي:
• اأدت التنازلت الالزمة للتو�صل اإىل اتفاق على ن�س معاهدة جتارة الأ�صلحة اإىل ترك 	

املعاهدة مع عدد قليل من اللتزامات القانونية غري امل�صروطة.
• ال�صلة 	 ذات  والبنود  الأن�صطة  من  وا�صعة  جمموعة  الأ�صلحة  جتارة  معاهدة  تغطي 

بالنقل، اإل اأن عدم وجود تعريفات والفتقار للتف�صيل الإلزامي قد يوؤدي اإىل تنفيذ 
متفاوت وغري متنا�صق.

• خالل 	 من  القائمة  القانونية  لالأطر  كبرية  م�صاهمة  الأ�صلحة  جتارة  معاهدة  تقدم 
اإدخال معايري جديدة للنقل الدويل لالأ�صلحة التقليدية. ومع ذلك، فاإن هذه املكا�صب 

تعترب اأكرث توا�صعا مقارنة بالتدابري املطبقة ملراقبة الأ�صلحة ال�صغرية.

اآنا ماكدونالد، رئي�س حملة احلد من الأ�صلحة، تلقي كلمة يف موؤمتر �صحايف مبنا�صبة فتح باب التوقيع على معاهدة 
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ارتياد أفاق جديدة؟
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• بالنظر اإىل اأن املعاهدة تنطبق على الدول امل�صدرة وغري امل�صدرة على حد �صواء، كانت الأخرية و�صتبقى طرفًا يف مناق�صات املعاهدة املتعلقة بنقل 	
الأ�صلحة، وكذلك يف تطوير املعايري العاملية للحد من العمليات غري امل�صوؤولة لنقل الأ�صلحة.

• اأثارت عملية معاهدة جتارة الأ�صلحة م�صتوى من الهتمام والتدقيق لهذه الق�صية على امل�صتوى العاملي، و�صت�صتمر بال �صك بالقيام بذلك. وهذا 	
بدوره يحمل يف طياته القدرة على تغيري �صلوك الدول.

وقد اأثبتت العملية نحو الو�صول ملعاهدة جتارة الأ�صلحة وجود زخم �صيا�صي مثري لالإعجاب لدى الدول واملجتمع املدين على حد �صواء. وميكن توقع اأن 
يكون للنجاح املرجو لهذه العملية اآثار �صيا�صية ايجابية. وقد كان للمعاهدة بالفعل تاأثري على م�صتوى الوعي والنتباه فيما يتعلق بقرارات نقل الأ�صلحة. 
اأ�صلحة اأقل يف الأيدي اخلطاأ تعتمد على عدة  اأو وقوع  اإذا كانت املعاهدة �صترتجم اإىل عملية �صنع قرار اأكرث م�صوؤولية على املدى الطويل  وم�صاألة ما 

عوامل، مبا يف ذلك التزام الدول على املدى الطويل بتحويل احلرب على الورق اإىل واقع ملمو�س.

ول ميكن اأن نتوقع من املعاهدة وقف جميع �صادرات الأ�صلحة التي تنتهك قواعدها. لكنها باملقابل تب�صر مبزيد من التدقيق للمجتمع الدويل يف قرارات 
نقل الأ�صلحة. وقد قدمت املعاهدة معيارا عامليًا �صيتم على اأ�صا�صه تقييم جميع قرارات النقل، واإطارًا ميكن جلميع الدول امل�صاركة فيه ب�صاأن م�صاألة 
النقل امل�صوؤول لالأ�صلحة. كما عملت مفاو�صات املعاهدة وعملية التنفيذ التي بداأت لتوها بت�صليط ال�صوء على ق�صية كانت تعترب ب�صكل روتيني من م�صائل 

اللحظة.  هذه  حتى  كذلك  تعترب  زالت  ول  القومي"،  "الأمن 
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