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نجفی1

چكیده
معاهدۀ  3102تجارت تسلیحات ،در پرتو تحول حقوق بینالملل بهخصوص گسترش مسئوولی
دول ها ،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،نتیجۀ تالشهای بینالمللی بئرای اادئد منئد رئرد
تجارت تسلیحات متعارف در االئ کئم معاهئدۀ حقئوای الئ ا آور اسئ رئه پئز اک ت سئ
رنفرانزهای دکپلماتیم  3103و  3102ساکما ملل متحد و نهاکتاً با تصمیم مجمئ دمئومی
تبدکل به کم معاهد تد .ک ی اک مهمترکن دناصر معاهدات تسلیحاتی روشهای راستیآکمئاکی
پاکبندی دول های دضو مقررات به آنهاس  .هدف پژوهش حاضر اکن اس ره در دین بررسئی
روند تدوکن معاهدۀ تجارت تسلیحات به اکن سؤال پاسخ دهد ره آکا روشهئای مناسئبی بئرای
راستی آکماکی پاکبندی تعهدات دول های دضو بئه مقئررات معاهئدۀ  3102تجئارت تسئلیحات
پیشبینی تد اس .

کلیدواژگان
تسلیحات متعارف ،حقوق بشر ،حقوق بشردوستانه ،راستیآکماکی ،گ ارشدهی ،معاهئدۀ تجئارت
تسلیحات.

 .0نماکندۀ اکرا در آژانز بینالمللی انرژی اتمی
تارکخ درکاف  ،0233/12/13 :تارکخ پذکرش0231/10/12 :
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مقدمه
تسلیحات رشتارجمعی آثئار بسئیار مبربئی دارنئد و اک جنئن جهئانی دو دنیئا در سئاکۀ اکئن
تسلیحات در وحش به سر برد اس  ،ولی آنچه بیش اک همه در جننها و ن اعهای بینالمللئی
و منطقهای سب مرگ انسا ها تد تسلیحات متعارف بهوکژ سالحهای روچم و سبم بئود
به نحوی ره دبیررل ساکما ملل متحد اکن نوع تسلیحات را سئالحهئای رشئتارجمعی وااعئی
نامید اس  .اما تجارت بینالمللی اکن تسلیحات ره به جننها دامن میکند ،ن اعهئا را وئوینی
میرند و سب رشتار انسا ها بهوکژ غیرنظامیا میتود ،تا پیش اک معاهدۀ تجارت تسئلیحات
بدو هیچ اید و تروی ادامه داتئ  .در پرتئو تحئول حقئوق بئینالملئل ببصئوص گسئترش
مسوولی دول ها ،حقوق بشر و حقئوق بشردوسئتانه ،تئالش بئرای اادئد منئد رئرد تجئارت
تسلیحات در اال کم معاهدۀ حقوای تدت گرف ره به رنفئرانزهئای دکپلماتیئم  3103و
 3102ساکما ملل متحد منجر و نهاکتاً با تصمیم مجم دمومی تبدکل به کم معاهئد تئد .اک
آنجا ره ک ی اک مهم ترکن دناصر معاهئدات تسئلیحاتی روشهئای راسئتیآکمئاکی پاکبنئدی بئه
آنهاس  ،دراکن مقالۀ روتا اصد دارکم تا ضمن بررسی تالشهای بئینالمللئی در کمینئۀ انعقئاد
معاهدۀ تجارت تسلیحات به اکن سؤال اساسی پاسخ دهیم ره :آکا روشهاکی برای راستیآکماکی
پاکبندی تعهدات رشورهای دضو به مقررات اکن معاهد پیش بینی تد اس ؟ بئرای پاسئخ بئه
اکن سؤال ابتدا تارکبچهای اک تالشهای بینالمللی ره منجئر بئه تئدوکن اکئن معاهئد تئد را
بررسی و سپز مفاد معاهد را با محورکئ روشهئای راسئتی آکمئاکی مئورد تج کئه و تحلیئل
حقوای ارار میدهیم.

تاریخچۀ تالشهای بینالمللی برای کنترل تجارت تسلیحات
معاهدۀ تجارت تسلیحات کعنی معاهد ای بینالمللی ره بتواند تجئارت سئالح بئین رشئورها را
تح مقررات خاص در بیاورد ورح جدکدی محسوب نمیتود .اما دملیاتی ررد اکن وئرح آ
هم در چارچوب سئاکما ملئل متحئد در سئال  3112مئیالدی حررتئی نئو و ابت ئاری جدکئد
محسوب میتود ره آغاکگر آ دول انگلستا بود اس « .ساکما ملل متحد ،معاهدۀ تجئارت
تسلیحات را مهم ترکن ابت اری ره تا به امروک به تنظئیم تسئلیحات متعئارف مربئو مئیتئود،
میداند و ادال ررد ره کم معاهدۀ تجارت تسلیحات اوی میتواند برای میلیو ها نفئر رئه بئا
ناامنی ،محرومی و ترس مواجهاند ،دگرگونی اکجاد رند» (.)Cooper, 2012:2
به لحاظ تارکبی برخی معتقدند رئه تئالش بئرای رنتئرل تجئارت تسئلیحات متعئارف بئه
گذتتههای بسیار دور باک میگردد .به دنوا نمونه «در دورا امپراتوری ر باستا تولید سالح
بهوسیلۀ دول رنترل می تد و اوانین امپراتوری ر ارسال هرگونه سئالح بئه بربرهئا را ممنئوع
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ررد بود» ( ،)Brehm,2005:12اما تاکد بتوا گف ره اولین معاهدۀ بئینالمللئی در خصئوص
تجارت سالح به اواخر ار نوکد مئیالدی برمئیگئردد .دنئوا اکئن معاهئد «پیمئا دمئومی
رنفرانز  0931برورسل» بود ره بین دول های اروپاکی ،اکایت متحد  ،اکرا  ،کنگبئار و دولئ
آکاد رنگو در بارۀ تجارت سالح منعقد تد و بئر اسئاس آ ارتبئاوی بئین جنئنهئای داخلئی،
تجارت برد و واردات سالح به آفرکقا اکجاد تد .اکن معاهد ره هیچگونئه نظئا راسئتیآکمئاکی
ندات فقط برای کما صلح بود و تما تأمینرنندگا سالح آ را تصوک ن ردنئد» ( Brehm,
 .)2005:13تا پز اک جنن جهانی اول تحئول خاصئی در حئوکۀ حقئوق بئینالملئل تسئلیحات
متعارف در رابطه با تجارت سالح رخ نداد ،اما فضای بعد اک جنن جهانی اول و احساس دمئومی
دلیه تولیدرنندگا و تاجرا سالح ،به نحوی بود ره حتی در میثاق جامعۀ ملل بئه نئودی اکئن
احساسات منع ز تد .در اکن رابطه در مادۀ  9میثاق اکنگونه آمد اس « :ادضای جامعۀ ملئل
موافقند ره تولید مهمات و اب ار جنن توسط ترر های خصوصئی بئا ادتئراد تئدکد مواجئه
اس » ( .)Burns, 1993: 1154وبق بند د مادۀ  32میثاق نی ادضای جامعۀ ملل وظیفۀ نظارت
دمومی بر تجارت تسلیحات و مهمات با رشورهاکی ره رنترل اکن تجارت با آنها ضروری اسئ ،
به ساکما محئول رردنئد .مهئمتئرکن معاهئدۀ رنتئرل تسئلیحاتی پئز اک جنئن جهئانی اول،
رنوانسیو سن ژرمن  0303بود ره صادرات سالح به ببشهاکی اک آسیا و آفرکقا را ره تحئ
رنترل استعماری بودند ممنوع میررد .اکن معاهد ره اجاکۀ صادرات به دول هئا را مئیداد بئه
دلیل دد الحاق آمرک ا هرگ به مرحلۀ اجرا در نیامد .اما تالشها در خصئوص رنتئرل تجئارت
تسلیحات متواف نشد و در سال  0330رنفئرانز نظئارت بئر تجئارت بئینالمللئی تسئلیحات،
مهمات و اب ار جنن در ژنو برگ ار تد .رنفرانز دکگری نی اک سئال  0323تئا  0321مئیالدی
برای راهش و محدودک تسلیحات در ژنو برگ ار تد ره به دلیل اختالف ادضای ترر رنند
بینتیجه خاتمه کاف .
پز اک جنن جهانی دو نی تالش هئاکی بئرای رنتئرل نقئل و انتقئال تسئلیحات متعئارف
صورت گرف  .البته برد ز میثئاق جامعئۀ ملئل ،در منشئور ملئل متحئد صئحبتی اک تجئارت
بین المللی تسلیحات نیس و پز اک تأسیز ساکما ملل متحد ،در واا به دلیل بمبارا اتمئی
هیروتیما و ناراکاری توسط آمرک ا و اثرات وحشتناک سالحهئای هسئتهای همئۀ توجهئات بئه
سالح های رشتارجمعی معطوف تد بود .اک آ به بعد و به دل رااب دو بلوک تئرق و غئرب،
تالشهای بین المللی برای رنترل تجارت تسلیحات به توافقات منطقهای و کا گرو های رنترلئی
غیررسمی مانند «ترتیبات  0332واسنار »0محدود تد .در چئارچوب سئاکما ملئل متحئد نیئ
تالشهای پرارند ای در خصئوص رنتئرل انتقئال تسئلیحات متعئارف صئورت گرفئ  .ک ئی اک
مباحثی ره در اولین اجالس وکژۀ مجم دمومی در خصوص خل سالح در سال  0391مطئرح
1. The 1996 Wassenaar Arrangement.
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تد موضوع نقل و انتقال تسلیحات بود .بند  33سند نهاکی اجالس م بور چنین بیا مئیرنئد:
« ...باکستی مذاررات در مورد محدودک انتقال بین المللی تسئلیحات متعئارف براسئاس همئا
اصول و با توجه به حق غیراابل ان ار حق تعیین سرنوت و اسئتقالل مئرد تحئ اسئتعمار و
ادرت خارجی و تعهدات رشورها برای رداک اکن حق بر اساس منشئور ملئل متحئد و ادالمیئه
اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و هم ئاری بئین رشئورها و همچنئین ضئرورت
حفاظ اک امنی رشورهای درکاف رنند  ،صورت پذکرد 0».اجالسهئای وکئژۀ بعئدی مجمئ
دمومی در بارۀ خل سالح به نتیجه نرسیدند ،اما اواکل دهۀ  0331ورح جدکدی دربئارۀ نقئل و
انتقال تسلیحات مطرح تد ره در واا به جای رنترل اکن انتقایت ،آت ارساکی در آنهئا را مئد
نظر داد .پز اک پاکا جنن سرد و بالفاصله بعد اک جنن اول خلئی فئارس در سئال  ،0330در
چارچوب ساکما ملل متحد ،نظامی ت ل گرف ره سامانۀ ثبئ تسئلیحات متعئارف سئاکما
ملل متحد نامگذاری تد .در ابتدا با هداک جامعۀ اروپاکی و ژاپن اطعنامهای برای تأسیز نظا
ثب نقل و انتقال تسلیحات به مجم دمومی ارائه تد .ولی اک آنجا ره پیشنوکز اطعنامئه بئر
نقل و انتقال تسلیحات متمرر بود ،برخی اک رشورهای در حال توسئعه ادئال رردنئد رئه اکئن
اطعنامه تبعیض آمی و به نف رشورهاکی اسئ رئه در تولیئد تسئلیحات خودرفئا هسئتند .در
نتیجه ،پیش نوکز اطعنامه به نحوی اصالح تد ره درج ذخاکر ملئی و تولیئد داخلئی در نظئا
ثب به دنوا کم اصل پذکرفته و دنوا اکن نظا نی اک ثب نقل و انتقال تسئلیحات بئه ثبئ
تسلیحات متعارف تغییر کاف  .تأسیز نظا ثب تسلیحات متعئارف رئه بئر اسئاس آ نقئل و
انتقال هفئ دسئته اک تسئلیحات بئین رشئورهای دضئو سئاکما ملئل متحئد تحئ پوتئش
گ ارشدهی «داوولبانه» ارار گرف  ،رضاک حامیا رنتئرل بئینالمللئی تجئارت تسئلیحات را
جل ن رد.
اما روندی ره به معاهدۀ تجارت تسلیحات منجر تد در واا اک اواسط دهۀ  0331بهوسئیلۀ
ساکما های غیر دولتی آغاک تد« .در سال  0331گروهی اک برندگا جاک ۀ صلح نوبل به رهبری
رئیزجمهور سابق راسئتارک ا« ،اسئ ار آرکئاس» ،متنئی بئا دنئوا «رردارنامئۀ نقئل و انتقئال
بینالمللی تسلیحات» تهیه رردند .هدف اساسی اکن بود ره معیارهاکی برای انتقئال همئۀ انئواع
تسلیحات بر اساس تقوکئ دم راسئی ،حماکئ اک حقئوق بشئر و آت ارسئاکی در ه کنئههئای
تسلیحاتی اکجاد تود و همچنین انتقال تسلیحات بئه رشئورهای حئامی ترورکئ کئا مئرت بین
تجاوکات سرکمینی ممنوع تود .رار بنیاد آرکاس در دهۀ  0331در خلق تحئرک بئرای معاهئدۀ
تجئئارت تسئئلیحات اساسئئی بئئود» ( .)Duque,2012:27در سئئال  3111مئئیالدی سئئاکما هئئای
1. Resolution adopted on the Report of the Ad Hoc Committee of the Tenth Special Session,
S-10/2. Final Document of the Tenth Special Session of the General Assembly,1987,
paragraph 22.
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غیردولتی با رمم برخی اک حقوادانا بینالمللی پیشنوکسی را با دنوا «چارچوب رنوانسیو
نقل و انتقال بینالمللی تسلیحات» تهیه رردند ره بعئداً مبنئای «اصئول جهئانی بئرای انتقئال
تسلیحات» ارار گرف ( .)the Control Arms Campaign, 2009: 2در سال  3112جنبشئی بئا
دنوا «رمپین رنترل تسلیحات» در  11رشور برپا تد ره خواستار معاهدۀ تجارت تسئلیحات
تدند .البته تالشهای بئینالمللئی دکگئری همچئو پروت ئل سئالحهئای آتشئین الحئاای بئه
رنوانسیو پالرمو کا برنامۀ اادا ساکما ملل متحد در خصوص تسلیحات روچم و سئبم نیئ
وجود داتتند ره بر ااچاق تسلیحات سبم متمرر بود و به اادد مند ررد تجارت تسلیحات
نپرداختهاند.

آغاز روند مذاکرات معاهده در سازمان ملل متحد
در فضای اکجاد تدۀ تح تاثیر رمپین بین المللی کاد تد  ،ابتدا انگلستا بئه همئرا  2رشئور
دکگر پیشنوکز اطعنامه ای را به رمیتۀ اول مجم دمومی ساکما ملئل متحئد ارائئه رردنئد.
بدکن ترتی در تص و ک مین اجالس ساینۀ مجم دمومی اطعنامهای بئا دنئوا «بئهسئوی
معاهدۀ تجارت تسلیحات :اکجاد استانداردهای مشترک برای واردات ،صادرات و انتقال تسلیحات
متعارف»0تصوک تد ره وی آ اک دبیررل خواسته تد بود تا دکدگا های دول های دضئو در
مورد اابل حصول بود  ،حیطه و پیشنوکز دناصر کم سئند الئ ا آور حقئوای و جئام بئرای
اکجاد استانداردهای مشترک جه واردات ،صادرات و انتقال تسلیحات متعارف را جوکئا تئد و
گ ارتی به مجم دمومی ارائه رند ( .)Parker, 2007: 1اکن اطعنامه با حماک تمامی رشئورها
مواجه نشد 002 .رشور به آ رأی مثب دادند ،ولئی  31رشئور (اک جملئه جمهئوری اسئالمی
اکرا ) رأی ممتن و کم رشور کعنی آمرک ا به آ رأی منفی داد ( .)Gillis, 2012: 61اطعنامئۀ
م بور در بند دو اجراکی ،همچنین اک دبیررل درخواس ررد کم گئرو اک رارتناسئا دولتئی
تش یل دهد تا ام ا دملی ،حیطه و پیشنوکز دناصر کم سند بینالمللی ال ا آور حقئوای را
ره تعیین رنندۀ استانداردهای بین المللی بئرای واردات ،صئادرات و انتقئال تسئلیحات متعئارف
باتد بررسی و کافتههای خود را به اجالس تص و سو مجم دمومی گ ارش رنند .در سئال
 3111رشورهای ککادی نظرها و دکدگا های خود در خصوص معاهدۀ تجئارت تسئلیحات را بئه
دبیررل ارائه رردند و وی گ ارتی حاوی اکن دکدگا ها به مجم دمئومی تسئلیم رئرد 3.تعئداد
رشورهاکی ره دکدگا های خود را برای دبیررل ارسال رردنئد بئیش اک  011رشئور بئود .تئاکد
برای اولین بار در تارکخ ساکما ملل متحد باتد ره اکن تعداد اک دول های دضئو در پاسئخ بئه
1. A/RES/61/89 of 6 December 2006: Towards an arms trade treaty: establishing common
international standards for the import, export and transfer of conventional arms.
2. A/62/278 (Part I), A/62/278 (Part II), A/62/278/Add.1-4.
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کم اطعنامۀ مصوب مجم دمومی اادا به ارسال دکدگا های خود بئه دبیررئل نمودنئد .البتئه
رشورهای اروپاکی در اکن کمینه نقش بس اکی داتتند و اتحادکۀ اروپاکی هم ما بئرای افئ اکش
حماک اک معاهدۀ تجارت تسلیحات به برگ اری هماکشهای متعدد منطقهای اادا رئرد« .اکئن
اتحادکه با هم اری مؤسسۀ تحقیقات خل سالح ساکما ملل متحئد اائدا بئه برگئ اری تئش
سمینار منطقه ای با هدف اف اکش آگاهی اک پیشئنهاد معاهئد تجئارت تسئلیحات بئین ادضئای
ساکما ملل متحد ،ساکما های منطقه ای ،جامعۀ مدنی و صناک و همچنین ارتقای بحئ هئای
بینالمللی راج به معاهدۀ نمود .)Bromley, 2009: 1( ».به هئر تئ ل اطعنامئۀ مصئوب سئال
 3112ت لیف روند ت لگیری معاهد را برای دو سال بعد مشبص رئرد بئود :کعنئی در سئال
 3111جم آوری دکدگا های دول های دضو و در سال  3119تش یل گرو رارتناسا دولتئی
توسط دبیررل .به همین دلیل در سال  3111اطعنامۀ معاهدۀ تجارت تسلیحات توسئط بانیئا
ارائه نشد .پز اک آ در سال  ،3119گرو رارتناسا دولتی با تئرر رارتناسئا  39دولئ
دضو به رکاس آاای مورکتا اک رشور آرژانتئین تشئ یل گردکئد 0.اکئن گئرو رارتناسئی سئه
نشس در سال  3119در نیوکورک برگ ار نمود و در پاکا نی گ ارتئی تهیئه رئرد رئه محئور
اساسی آ تأرید بر ل و بررسی بیشتر موضوع بود3.

تشكیل گروه کاری و تبدیل آن به کمیتۀ مقدماتی
متعااباً در سال  ،3119اطعنامۀ جدکد ی توسط بانیا به رمیتۀ اول مجم دمئومی ارائئه تئد.
اکن اطعنامه 2ره با رأی گیری در رمیتۀ اول و سپز در مجم دمئومی بئه تصئوک رسئید بئا
اکجاد کم «گرو راری با دضوک نامحدود» اک آ خواسئ وئی تئش نشسئ  ،توصئیۀ گئرو
رارتناسا دولتی را بررسی رند .گرو راری کم جلسۀ ساکمانی و دو نشس محتواکی در سال
 3113در نیوکورک برگ ار ررد ره در آ ها ،دول های دضو به ارائ بیانیه و ادال دکدگا هئای
خود پیرامو «اهداف و مقاصد کم معاهدۀ تجئارت تسئلیحات احتمئالی» و « المئرو و حیطئۀ
احتمالی کم معاهدۀ تجارت تسلیحات بالقو » پرداختند .در گ ارش نهاکی اکن گرو رئاری نیئ
 .0رشورهای دضو اکن گرو دبارت بودند اک :الج اکر ،آرژانتین ،استرالیا،برککل ،چین ،رلمبیا ،راستارک ا ،روبا ،مصر،
فنالند ،فرانسه ،آلما  ،هند ،اندون ی ،اکتالیا ،ژاپن ،رنیا ،م کم ،نیجرکه ،پارستا  ،رومانی ،روسیه ،آفرکقای
جنوبی ،اسپانیا ،سوئیز ،اورراکن ،انگلیز و آمرک ا.
2. Report of the Group of Governmental Experts to examine the feasibility, scope and draft
parameters for a comprehensive, legally binding instrument establishing common
international standards for the import, export and transfer of conventional arms”,
A/63/334, 26 August 2008.
3. A/RES/63/240, 24 December 2008:Towards an arms trade treaty: establishing common
international standards for the import, export and transfer of conventional arms.
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تنها فهرس رشورهاکی ره به ادال نظر اادا ررد بودند درج و در خصوص مباح محتئواکی
و اختالف دکدگا ها ،تنها در چهار بند به مباح رلی پرداختئه تئد .تئاکد مهئمتئرکن اتئارات
محتواکی گئ ارش گئرو رئاری را بتئوا در دو ن تئه دانسئ  :اول مسئوول بئود دولئ هئای
صادررنند و واردرنندۀ سالح های متعارف در کمینۀ پیشگیری اک تجارت غیرائانونی آنهئا و دو
ضرورت بررسی مش الت مربو به تجارت تسلیحات متعارف 0.برگ اری اکئن دو نشسئ نشئا
داد ره اگر اتفاق خاصی نیافتد تا رسید به معاهدۀ تجارت تسلیحات را دراکی در پیش اسئ .
اما ظاهراً کم اتفاق خاص در را بود و آ انتباب باراک اوباما بئه رکاسئ جمهئوری آمرک ئا بئا
تعار «تغییر» و جهانی امن تر بود .آمرک ا مبالف جدی معاهدۀ تجارت تسئلیحات رئه در واائ
تنها رأی منفی مستمر به اطعنامۀ معاهدۀ تجارت تسلیحات را داد بود ،با روی رار آمد اوباما
تغییر موض داد .پیش اک انتباب اوباما ،آمرک ا حتی با اویتر تد «برنامۀ اادا سئاکما ملئل
متحد» ره کم سند ال ا آور سیاسی بود نی مبالف ررد بود ره به دنوا نمونه مئیتئوا بئه
سبنا معاو وککر خارجۀ اکن رشور در ژوئن  3112اتار ررد .وی صراحتاً اظهئار داتئ رئه
«اانو اساسی آمرک ا حقوق تهروندا ما برای حفظ و حمل سالح را تضمین ررد اس و اکن
حقوق نقض نبواهد تد .آمرک ا با هیچ مقرراتی ره مال ی تهروندا  ،استفاد کا تجارت اانونی
سالحهای گر مطابق اوانین را محدود رند ،موافق نبواهد رئرد» ( The American Journal
 ،)of International Law,2006: 957-958اما با روی رار آمد اوباما ،موض آمرک ا در خصوص
معاهدۀ تجارت تسلیحات دچار تغییر اساسی تد و اک مبالف درجئۀ کئم بئه موافئق و حئامی و
حتی «همبانی» 3اطعنامه تبدکل تد« .دول اوباما اولین بیانیۀ دمومی مهم خود دربارۀ معاهدۀ
تجارت تسلیحات را در ارتبر  3113به صورت کم بیانیۀ مطبوداتی روتئا بئا دنئوا «حماکئ
آمرک ا اک معاهدۀ تجارت تسلیحات» صادر ررد .هیالری رلینتو وککرخارجۀ وا آمرک ا در اکن
بیانیه ادال ررد ره انتقال تسلیحات متعارف کم نگرانی حیاتی امنی ملی برای اکایت متحئد
اس و آمرک ا اک تالشها برای رنترل نقل و انتقال بئینالمللئی تسئلیحات حماکئ مئیرنئد».
(.)Stohl, 2012: 31
با تغییر موض آمرک ا ،بانیا اصلی اطعنامه نی برای تسرک رونئد تئدوکن معاهئدۀ تجئارت
تسلیحات ،ادامۀ فعالی گرو راری را نارافی دانسته و بئا حررتئی جهشئی خواسئتار برگئ اری
رنفرانز دکپلماتیم ساکما ملل متحد برای انعقاد معاهدۀ تجارت تسئلیحات تئدند .آنهئا بئه
1. Report of the Open-ended Working Group towards an Arms Trade Treaty: establishing
common international standards for the import, export and transfer of conventional arms,
A/AC.277/2009/1, 20 July 2009.
2. Co-sponsor.

تاکا ذرر اس ره واتی رشوری کا مجمودهای اک رشورها اطعنامهای را ارائه می رنند به آنها بانی کا اسپانسر
اطعنامه گفته می تود و رشورهاکی ره بعداً اک اکن اطعنامه حماک می رنند هم بانی نا می گیرند.
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جای جلسات گرو راری ،برگ اری «رمیتۀ مقدماتی رنفرانز» را درخواسئ رردنئد .بئه اکئن
ترتی پیش نوکز اطعنامۀ ارائه تد در سئال  3113بئرای معاهئدۀ تجئارت تسئلیحات دچئار
تغییرات فراوانی تد .دنوا اکئن اطعنامئه رئه بئا  000رأی مثبئ در مقابئل کئم رأی منفئی
(ککمبابو ) 0و با  31رأی ممتن در مجم دمومی به تصوک رسید نی تغییئر رئرد و «معاهئدۀ
تجارت تسلیحات» نا گرف  3.پز اک آ چهار جلسۀ رمیتۀ مقدماتی با رکاسئ همئا رئئیز
آرژانتینی گرو راری در سالهئای  3100و  3103در مقئر سئاکما ملئل متحئد در نیوکئورک
برگ ار تد .رئیز آرژانتینی رمیتۀ مقدماتی ،دمالً هیچ مذارر ای برگ ار ن رد و تنها جلساتی را
به تنید مواض رشورها پیرامو ببشهای مبتلف معاهد اختصاص و دسئ آخئر متنئی را
تهیه ررد و به دنوا پیشنوکز پیشنهادی خود ارائه داد« .بح ها در اجئالس دو حئول اکئن
مسائل بودند :حیطه ،معیارها و دناصئر ،و هم ئاریهئای بئینالمللئی و مسئاددت .در خصئوص
معیارها و دناصر مرتبط با استانداردهای راهنمای رشورها برای تصمیماتشا در خصوص انتقال
تسلیحات ،دول های دضو تأرید داتتند ره معاهد باکد معیارهای دینئی و غیئر تبعئیضآمیئ
داتته تئا بتوانئد بئه صئورت آتئ ار و اابئل پئیشبینئی اجئرا تئود» ( The United Nations
.)Disarmament Yearbook, 2012: 107

دیدگاههای اعضا دربارۀ راستیآزمایی معاهده
در خصوص روشهای راستی آکماکی معاهد ره بح اصلی اکئن مقالئه اسئ و «گئ ارشدهئی
ملی» ک ی اک اج ای اصلی آ بود ،بین دول های دضو اخئتالف دکئدگا وجئود داتئ  .برخئی
معتقد بودند ره ال امات گ ارشدهی باکستی در معاهد درج توند .امئا گئرو دکگئری در مئورد
اکن ه معاهد میباکس ااداماتی مثل گ ارش دهی را برای رنترل مؤثر بئر انتقئایت تسئلیحات
ترسیم رند ،با دکگرا همنظر نبودند .بعضی نی فقط حامی دستورالعملهای ساد و رلی بودنئد
در حالی ره گروهی دکگئر ترجیحشئا دسئتورالعملهئای دایئق و ج ئئی بئود ( The United
 .)Nations Disarmament Yearbook,2012:107پیشتئر نیئ دولئ هئای دضئو دکئدگا هئای
م توب خود در مورد ساکورار های اجراکی را ارسال ررد بودند .نظارت به مفهئو مانیتورکنئن،
ترار اوالداتی و اِدمال اانو  ،اک اادامات اجراکی بود رئه رشئورها مئیخواسئتند در معاهئد
باتد 22 .رشور پیشنهاد داد بودند تا ال ا گ ارشدهی منظم کا سئاینه در معاهئد درج تئود

 .0رأی منفی ککمبابو به دلیل تراکط س یاسی اکن رشور و نودی مبالف با انگلیز ره بانی اصلی اطعنامه بود
تلقی می تود و به نظر نمی رسد ره اکن رأی منفی مبنای محتواکی داتته باتد چنانچه در رأیگیری
اطعنامه بعدی ککمبابو رأی خود را به مثب ! تغییر داد.
2. A/RES/64/48, 2 December 2009: The Arms Trade Treaty.
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اما کم رشور ادال ررد بود در حالی ره آت ارسئاکی کئم دنصئر حیئاتی اسئ  ،حفاظئ اک
امنی ملی باکستی در معاهد گنجاند تود ( .)Parker,2007:12سی د رشور پیشنهاد تأسیز
کم دبیرخانه کا نودی ارگا دائمی برای نظارت را مطرح رئرد بودنئد .برخئی نیئ اکجئاد کئم
رمیتۀ دائمی را پیشنهاد داد بودنئد تئا رشئورها را در تعیئین ممنودیئ صئادرات سئالح ،بئه
ر شورهاکی ره مم ن اس اک آنها برای ارت اب نقض تدکد حقوق بشر اسئتفاد رننئد ،هئداک
رند .سی د رشور نی پیشنهاد داد بودند تئا کئم بانئم اوالدئات بئینالمللئی اکجئاد و تمئا
اراردادهای تجارت تسلیحات در آ ثب و منتشر توند (.)Parker,2007:13
بدکن ترتی اک سال  3112تا سال  3103میالدی برای نیل به کم سند بینالمللی الئ ا آور
حقوای با دنوا معاهدۀ تجارت تسلیحات چند مرحله وی تد .اما آنچه تا پاکا جلسات رمیته
مقدماتی صورت گرف چی ی ج تبادل نظر بین دول های دضو در خصوص ابعاد مبتلف کئم
معاهد نبود ره البته به صورت م توب نی در آمد و نا آ «سند غیر رسمی رئیز» 0گذاتئته
تد .در بند  31گ ارش نهئاکی رمیتئۀ مقئدماتی نیئ اکئنگونئه درج تئد« :رئئیز کئم سئند
غیررسمی تح مسوولی خودش به تارکخ  01جئویی  3100تولیئد نمئود رئه ضئمیمۀ اکئن
گ ارش اس و به دنوا ک ی اک اسناد ،رنفرانز را مساددت خواهد رئرد .هئیچ چیئ در سئند
غیررسمی رئیز توافق نشد و تما دکدگا های مطروحه هم در آ منع ز نشد اسئ  .سئند
غیررسمی رئیز بدو اضاوت در مورد دکدگا ها و مواض دول های دضو و حق آنها برای ارائئۀ
دکدگا های جدکد در مورد معاهد  ،تهیه تد اس ».

کنفرانسهای دیپلماتیک معاهدۀ تجارت تسلیحات
اولین رنفرانز دکپلماتیم معاهدۀ تجارت تسلیحات در جئویی  3103مئیالدی در نیوکئورک
برگ ار تد .جلسۀ رنفرانز با تأخیر آغاک تد و دلئ اصئلی آ ادتئراد نماکنئدۀ واتی ئا بئه
ترتیبات چید تد در رنفرانز بود 3.واتی ئا معتقئد بئود رئه چنئین ترتیبئاتی نقئض مفئاد
1. The Chair’s non-paper

در خصوص نا گذاری اسناد در مجام بینالمللی اوادد نانوتته ای وجود دارد .اوالق سند (رسمی) ،سند غیر
رسمی ،مقاله راری ،گ ارش ،مقاله رئیز ،خالصه رئیز ،سند نهاکی و امثال آ راربردهای مبتلفی دارند ره
بیشتر محصول تراکط آ اجالس بینالمللی و کا توافق سیاسی بین ترر رنندگا اس  .در هر صورت
«سند غیر رسمی رئیز» به کم معنا کعنی هیچ توافقی بین ترر رنندگا اجالس در مورد آ وجود ندارد
کا توافق در حداال مم ن اس .
 .3تأخیر بهوجود آمد به واسطه اختالفی بود ره بر سر تفسیر آکین رار رنفرانز به وجود آمد .ادضای ناظر
ساکما ملل متحد کعنی فلسطین و واتی ا معتقد بودند ره آکین رار مصوب به آنها اجاکۀ مشارر به دنوا
کم دضو رامل را می دهد و وضعی ناظر آنها در ساکما ملل متحد ربطی به مشارر آنها در اکن رنفرانز
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اطعنامۀ اولیه دربارۀ مشارر هیوئتش (اطعنامئۀ  )09/201و بئیتئوجهی رامئل بئه سئابقه و
دمل رد ساکما ملل متحد در اکن کمینه اس ( ARMS TRADE TREATY MONITOR Vol.
 .)5, No. 1, 2012: 3به هر حال با حل اکن مش ل ،رنفرانز با سبنرانی دبیررل سئاکما ملئل
متحد آغاک و وی چنین ادال ررد« :خلئ سئالح و رنتئرل تسئلیحات بئر روی تمئامی مسئائل
ساکما ملل متحد تاثیر دارد و تجارت تسلیحات ره اادد مندی ضعیفی دارد کم مئان بئ رگ
بر سر را هر راری اس ره ما میخواهیم انجا دهیم ».هفتۀ اول رنفرانز دکپلماتیئم دمئدتاً
به ارائ بیانیۀ دمومی گذراند تد و دول های دضو مجدداً نظرهئا و دکئدگا هئای رلئی خئود
دربارۀ معاهد و دناصر احتمالی آ را تشرکح رردند .در روک دو اجالس ،رئیز آرژانتینی سئند
غیررسمی مورخ  01جویی خود را با اصالحاتی توکک ررد .وی مددی تد رئه «اکئن سئند بئه
هیچ وجه هدف مذاررات را مورد اضاوت اک پیش ارار نمیدهد ،بل ه اصد رئیز ت رکق چاتنی
به مباح اجالس اسئ .)ARMS TRADE TREATY MONITOR Vol. 5, No. 1, 2012: 4( ».
البته دمل رد بعدی رئیز رنفرانز با آنچه وی به هنگئا توککئ مئتن خئود گفئ همبئوانی
ندات  .کم هفته پز اک تروع اجالس ،به پیشنهاد رئیز رنفرانز دو رمیته اکجاد تد و ائرار
تد تا رمیتۀ اصلی اول به رکاس مرارش و رمیتۀ اصلی دو به رکاس هلند به مذارر دربئارۀ
دناصر معاهد بپرداکند 0.رمیتههای اصلی تا  31جویی به رار خود ادامه و متنهای پیشنهادی
رؤسای رمیته ها به جلسۀ دمومی رنفرانز ارائه تد .سئپز مئذاررات کئا بهتئر اسئ بگئوکیم
مشورتها در مورد متنهای پیشنهادی به پش درهای بسته رشئید تئد 3.رئئیز آرژانتینئی
رنفرانز دالو بر اکن مشورتها به وور خصوصی با چند هیو رلیدی بهوکژ آمرک ا در تماس
دائم بود تا دکدگا های ب رگ ترکن صادررنندۀ تسلیحات متعارف را در متن معاهد بگنجاند .امئا
ظاهراً راک نیها ی دکگری خارج اک رنفرانز نی در جرکا بود ره بر رار اجالس سئاکه انئداخ .
رئیز آرژانتینی با وجود تما تالشهاکش برای راضی ررد آمرک ا ،حرکف جرکا های بیرو اک
اجالس نشد .وی متن پیشنهادی خود را روک پنجشنبه کعنی کم روک مانئد بئه پاکئا اجئالس
توکک ررد .اما بعداکظه ر هما روک خبری منتشر تئد مبنئی بئر اکن ئه تعئدادی اک نماکنئدگا
مجلز سنای آمرک ا نامه ای برای رئیز جمهور اکن رشور ارسال و با تصئوک هرگونئه معاهئد
ندارد.
1. Report of the United Nations Conference on the Arms Trade Treaty, A/CONF.217/4, 1
August 2012, p. 3.

 . 3ک ی اک موضوداتی ره تاکد هیچ گا در اسناد منع ز نشود وااکعی اس ره در پش اکن درهای بسته اتفاق
می افتد .مثالً جال اس بدانید ره جلسات مصادف با ما رمضا تد بود و با وجود درخواس هیو های
مسلما برای تواف روتا رار اجالس در کما افطار ،رئیز آرژانتینی ابتدا به اکن درخواس ها توجهی ن رد تا
اکن ه با ادتراد تدکد هیو اکرا مواجه و مجبور تد اک روک دو ما رمضا وا افطار جلسه را برای کم
ساد تعطیل رند (به نقل اک ترر رنندگا در اجالس)

معاهدۀ  9443تجارت تسلیحات و روشهای راستیآزمایی آن 533

در خصوص تجارت تسلیحات مبالف ررد اند و لذا در صبح روک پاکانی رنفرانز  3103هیوئ
آمرک ا ادال ررد ره کما مذاررات باکد تمدکد تئود ( ARMS TRADE TREATY MONITOR
 .)Vol. 5, No.16,2012:1البته هیو های دکگری اک جمله روبا ،روسیه ،ونئ وئال و رئرۀ تئمالی
هم ره با متن پیشنهادی رئیز مش ل داتتند ،موضئ مشئابهی را در خصئوص تمدکئد کمئا
مذاررات ادال رردند .در گ ارش رنفرانز هم فقئط کئم بنئد درج تئد مبنئی بئر اکن ئه «در
پان دهمین جلسۀ رنفرانز در تارکخ  32جویی ،رئیز با مسئوولی خئودش و بئدو هرگونئه
اضاوتی نسب به موض هر هیوتی ،متن کم معاهدۀ تجارت تسلیحات ره در سند تمارۀ 301
رنفرانز درج تد را تسلیم نمود» .0پز اک ت س رنفرانز و صدور بیانیئۀ مشئترک توسئط
 31رش ور ره ت س رنفرانز را پاکا را معاهدۀ تجارت تسلیحات ندانستند ،دبیررل ساکما
ملل متحد اظهار دات ره « من اک اکن ئه اکئن پاکئا را معاهئدۀ تجئارت تسئلیحات نیسئ و
رشورها توافق رردند ره به پیگیری اکن هدف درخشا ادامئه دهنئد تشئوکق تئد » ( ARMS
 .)TRADE TREATY MONITOR Vol. 5, No.16, 2012: 2بعئد اک رنفئرانز دو دکئدگا بئین
دول های حامی معاهدۀ تجارت تسلیحات برای ادامۀ رئار رنفئرانز وجئود داتئ  .ورفئدارا
دکدگا اول معتقد بودند ره برگ اری کم رنفرانز دکگر صرفاً اتالف کما و منئاب اسئ و لئذا
باکد متن پیش نوکز معاهدۀ تجارت تسلیحات را در مجم دمومی به رأی گذاتته و به تصوک
رساند تا بعداً جه امضای دول ها مفتوح و آنگا برای تصوک مجالز رشورها ارسال تود .اما
حامیا دکدگا دو معتقد بودند رئه موضئ آمرک ئا در مبالفئ بئا نهئاکی تئد معاهئد در
رنفرانز جویی  3103تنها به دلیل در پیش بود انتبابات رکاسئ جمهئوری آمرک ئا اسئ
( )Kirkham, 2012: 1و پز اک انتبابات رکاس جمهوری در نوامبر  3103اگئر بئاراک اوبامئای
دموررات انتباب تود ،آمرک ا به احتمال ککاد با تصوک معاهدۀ تجئارت تسئلیحات در سئاکما
ملل متحد موافق خواهد ررد .در صورت انتباب می رامنئی ،راندکئدای جمهئوریخواهئا و
مبالف وی با معاهد  ،میتوا پیشنهاد حامیا دکدگا اول را دمل ررد و چند ما صبر رئرد
ارکش اکن رار را دارد« .دلیرغم دکدگا های متفاوت در مورد اکن ه چگونه روند [معاهدۀ تجارت
تسلیحات] را باکد پیش برد ،ارثر رشورها موافق بودند ره باکد بر روی حرر مذاررات جئویی
سرماکهگذاری ررد .) Prizeman (a), 2012: 12( »=.حامیا دکدگا دو ورفدارا دکدگا اول را
اان رردند و لذا در اجالس ساینۀ رمیتئۀ خلئ سئالح و امنیئ بئینالمللئی مجمئ دمئومی،
انگلیز به همرا بانیا دکگر اطعنامه ای را ارائه دادنئد رئه بئر اسئاس آ ائرار تئد رنفئرانز
دکگری در سال  3102در نیوکورک برگ ار و متن معاهدۀ تجارت تسئلیحات «تبیئین و نهئاکی»
تود .پیشنوکز اکن اطعنامه به رأی گذاتته تد و با  001رای ،بدو رای منفئی و بئا  09رای
1. Report of the UN Conference on the Arms Trade Treaty, A/CONF.217/4, 1 August 2012,
p. 4.
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ممتن به تصوک رسید ( .)Prizeman (a), 2012:12با تصوک اطعنامه ،رنفئرانز دکگئری بئه
مدت دو هفته در ما مارس  3102در نیوکورک برگ ار تد و با توجه به اکن ه سند رئئیز ارثئر
نظرها و خواستههای آمرک ا را بر آورد نمود  0و اوباما نی مجئدداً انتبئاب تئد بئود ،احتمئال
انجا تغییرات محتواکی در متن  32جویی رئیز رنفرانز  3103ککاد نبود .رنفئرانز 3102
نی بیشتر به را ر ت لی اختصاص کافته و با وجود ارائۀ پیشنهادهای ت میلی اک سوی رشورهاکی
همچو اکرا  ،رئیز استرالیاکی رنفرانز به آنها توجهی ن رد .همین امر سب تد تا روک آخئر
رنفرانز ،اکرا به همرا سورکه و ررۀ تمالی مان تصوک متن رئیز به دنوا معاهدۀ تجارت
تسلیحات توند و لذا رشورهای حامی متن اک جمله آمرک ا بالفاصله اطعنامئهای را بئا ضئمیمه
ررد متن آخر برای تصوک به مجم دمومی ارسال رردند .اما به هنگا رأیگیئری تنهئا سئه
رشور اکرا  ،سورکه و ررۀ تمالی نبودند ره مبالف متن معاهد بود و به آ رأی منفی دادنئد
(ساددی )0233،بل ه  33رشور دکگر هم با داد رأی ممتن نارضاکتی خود را اک مئتن معاهئد
پیشئنهادی ادئال رردنئد ( .)ARMS TRADE TREATY MONITOR, No.6.11, 2013: 1بئا
تصمیم مجم دمومی معاهدۀ تجئارت تسئلیحات نهئاکی تئد و دبیررئل آ را بئرای امضئای
دول ها مفتوح نمود.

بررسی مقررات معاهدۀ تجارت تسلیحات
معاهدۀ تجارت تسلیحات ره تا تارکخ خرداد  021 ،0231دول آ را امضئا و اک اکئن تعئداد 23
دول آ را به تصوک مجالز خود رسئاند انئد در  2دی مئا  0232یک ایجئرا تئد و اولئین
رنفرانز ادضا نی در تهرکورما  0232در م کم برگ ار تد.
اکن معاهد  39ماد و کم مقدمه دارد .ک ی اک بدد های اکن معاهد اضافه رئرد ببشئی
پز اک مقدمه با دنوا «اصول» اس  .حق یکنفم دفاع فردی کا جمعئی ،دئد توسئل بئه کور،
دد دخال در صالحی داخلی هر دولتی ،رداک حقئوق بشردوسئتانه و حقئوق بشئر ،رداکئ
مناف مشروع دول ها برای رس تسئلیحات متعئارف جهئ دفئاع مشئروع و ضئرورت اجئرای
جهانشمول ،دینی و غیر تبعیضآمی معاهد اک مواردی اس ره در ببش اصول گنجانئد تئد
اس  .دلیل اصلی گنجاند کم ببش با دنوا اصول ،تأریدی بود رئه بسئیاری اک رشئورها بئر
اصول مندرج در منشور به وکژ حق ذاتی دفاع مشئروع داتئتند .البتئه دئد درج آ در ببئش
 .0وکارت خارجۀ آمرک ا با صدور بیانیهای استدیل میررد ره برای رسید به اجماع فرصتی ندارکم در حالی ره
متن اولیه پز اک کم ما برای تأمین خطو ارم آمرک ا به تدت ضعیف تد بود .در واا آمرک ا ادتراد اساسی
به پیشنوکز ندات  .رک:
- , ARMS TRADE TREATY MONITOR Vol. 5, No. 16, Civil society perspectives on the Arms
Trade Treaty negotiation process, , 30 July 2012, p.1.
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معیارها ،به نودی تضعیف اکن اصول به هنگا صئدور مجئوک صئادرات تسئلیحات هئم محسئوب
می گردد .مادۀ کم ره اختصئاص بئه اهئداف و مقاصئد دارد ،هئدف اصئلی را اکجئاد «بئایترکن
استانداردهای مشترک مم ن برای تنظیم کا بهبود مقئررات تجئارت بئینالمللئی در تسئلیحات
متعارف و ممانع اک تجارت غیراانونی تسلیحات متعارف» تعیین رئرد تئا بئه صئلح ،امنیئ و
ثبات منطقهای و بین المللی رمم تد و مان مساددت تجارت غیراانونی تسلیحات متعارف به
رن برد بشر تود .مادۀ دو المرو و حیطۀ ااال و فعالی های تح پوتش معاهئد را تعیئین
ررد اس  .اک جهئ اائال تحئ پ وتئش ،معاهئد هشئ نئوع اک تسئلیحات متعئارف کعنئی
سامانه های توپبانه با رالیبر بای ،تانم ،خودرو کرهی ،بالگرد جنگی ،هواپیماهای جنگی ،رشئتی
جنگی ،موتم و موتمانداک و همچنین سالحهای روچم و سئبم را بئه دنئوا اائال تحئ
پوتش ذرر ررد اس  .به جه فعالی های تح پوتش نی تنها «انتقال» تح پوتش اس
ره البته اکن انتقال تامل واردات ،صادرات ،واسطهگری و تران ک و ترابئری مئیتئود .مئادۀ دو
کم استثنای دجی هم ره فقط برای تأمین نظر آمرک ا وراحی تد دارد و آ هم دد پوتش
«جابهجاکی بینالمللی تسلیحات متعارف بئهوسئیلۀ کئم دولئ بئه تئر آن ئه آ تسئلیحات
متعارف در تملم رشور دضو بماند» ،اس  .اکن استثناء سب میتود تا آمرک ا انتقال تسلیحات
به رشورهاکی چو افغانستا و دراق کا حتی پاکگا های خود در دکگر رشورها را گ ارش ن نئد.
مادۀ سه دربارۀ مهمات و مادۀ چهار در مورد اطعئات و اجئ ای تسئلیحات اسئ رئه بئه دلئ
اختالف نظر رشورها برای پوتش کا دد پوتش آنها ،مقررات سهلتری را نسب هشئ دسئته
ااال تسلیحاتی دارد.
مادۀ پن با دنوا اجئرای رلئی ،مقئرر مئی رنئد رئه هئر دولئ دضئو باکئد معاهئد را بئه
ت ل ک نواخ  ،دینی و غیر تبعیض آمی اجرا رند .در اکن ماد ائبالً بنئدی وجئود داتئ رئه
ک ئی اک مفررهئئا و گرک گئا هئئای ( )Loopholesاکئئن معاهئد اسئ رئئه وبئق آ اکئئن معاهئئد
«مبناکی برای لغو تعهدات اراردادی تح توافقنامههئای هم ئاری دفئادی» نبواهئد بئود .اکئن
بند در متن نهاکی معاهد به مادۀ  32منتقئل تئد تئا جلئ توجئه ن نئد! معنئای دکگئر بنئد
دو مادۀ  32فعلی اکن اس ره «صادررنندگا مئیتواننئد بئه فئروش تسئلیحات بئه دولئ هئا
ادامه دهند حتی واتی ره مئیداننئد اکئن سئالحهئا در ارت ئاب نقئض حقئوق بشردوسئتانه کئا
حقوق بشر کا حتی نسلرشی کا ساکر جراکم مورد استفاد ارار میگیرند.)Acheson,2012:1( ».
اک دکئئدگاهی دکگئئئر «اکئئن ام ئئئا وجئئئود دارد رئئه مئئئتن را وئئئوری تفسئئیر رئئئرد رئئئه
توافقنامههای هم اری دفادی ،هداکا ،ببششها و احتمایً وا ها اک تمول معاهد خئارج تئوند»
( .) The Draft Text of the ATT and Remaining Core Issues,2012:1بنئدهای دکگئر مئادۀ
پن به تعهد دول دضو برای اتباذ اادامات اانونی و اداری و تعیین مراجئ ملئی صئالحی دار
اختصاص دارد و بند تش آ تعیین نقطۀ تمئاس ملئی بئرای تبئادل اوالدئات و ادئال آ بئه
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دبیرخانه را مقرر ررد اس .
مادۀ تش حاوی انتقایت ممنوده اس ره رلیدیترکن ماد محسوب میتود و بند کم آ
به اادامات تورای امنی ذکل فصل هفتم منشور کعنی تحرکمهئای تسئلیحاتی اختصئاص دارد.
بند دو در صورتی ره انتقال در تنااض با دکگر تعهدات اراردادی بینالمللی دول دضو باتد و
بند سو اگر به هدف اسئتفاد در ارت ئاب نسئلرشئی ،جناکئ دلیئه بشئرک  ،نقئض فئاحش
رنوانسیو های  0313ژنو کا دکگر جناکات جنگی تعرکف تد به وسئیلۀ معاهئدات بئینالمللئی
برای دول دضو آنها ،باتد.
مادۀ هف مهمترکن مادۀ معاهد با دنوا «ارککابی صئادرات و واردات» اسئ رئه در واائ
معین می رند ره کم دول دضو چگونه و چه هنگا مجوک صدور تسئلیحات متعئارف را صئادر
می رند .بند کم(الف) مادۀ هف ره رامالً منطبق با خواستۀ آمرک اسئ بئه کئم دولئ دضئو
اجاک میدهد تا در صورتیره تشبیص داد «هدف صادرات مساددت کا تح الشئعاع ائرار داد
صلح و امنی » اس مجوک بدهد [کا ندهد]« .اکن معیار بئرای دولئ هئای دضئو فضئاکی فئراهم
می رند تا با اکن استدیل ره چنین انتقالی (بر اساس ارککابی و تراکطی ره ج ئیاتش مشئبص
نیس ) به صلح و امنی رمم می رند مجوک صادر رنند ،بنابراکن صئدور مجئوک وبئق معاهئد
اانونی اس  .)Prizeman (b), 2012: 5( ».معنای دکگر اکن بند آ اس رئه حتئی اگئر «خطئر
نقض حقوق بشر دوستانه ،حقوق بشر کا ترورک بتواند بئر مسئاددت بئالقو بئه صئلح و امنیئ
برتری داتته باتد اما کم تصمیمگیر میتواند ارککابی رند ره اکئن خطئر بئر چنئین مسئاددت
رجحا ندارد .اکن بند حتی تعهدات موجود دول ها برای اومینا اک رداک حقئوق بئینالملئل
بشردوستانه را تح الشعاع ارار میدهد» ( .)Acheson, 2012: 1به دبئارت سئاد تئر بئه هنگئا
ارککابی ،رشور صادررنند وبق بند  0مادۀ هف باکد سه معیار نقض تدکد حقئوق بئینالملئل
بشردوستانه ،نقض تدکد حقوق بشر و ارت اب کا تسهیل اادا مجرمانئه وبئق رنوانسئیو هئای
بینالمللی ضدترورک را در ارککابیاش در نظر بگیرد .حتّی چنانچه خطر نقض سه مئورد م بئور
وجود دات  ،اگر صادرات سالح «مساددت به صلح و امنی » (آ هم نه اک نوع بئینالمللئیاش)
باتد ،دول دضو میتواند مجوک صادرات را صادر رند و وبق معاهد رئامالً ائانونی اسئ  .کئم
موضوع مبهم در اکن مئاد چگئونگی ادمئال معیارهئای حقئوق بشئر و حقئوق بشردوسئتانه در
صادرات سالح اس  .البته برخی معتقدند ره در اکنگونه موارد باکد اک مناب دکگر بهئر جسئ ،
مانند« :اسناد ارگا های حقوق بشری ساکما ملل متحئد ،رمیتئۀ بئینالمللئی صئلی سئرخ و
ارگا های بینالمللی و منطقهای دکگر ،گ ارشهای ساکما های غیردولتئی بئینالمللئی حقئوق
بشری ،مناب معتبر داخلی اک جمله ساکما های غیردولتی محلی ،گ ارشهای معتبئر رسئانهای،
نماکندگیهای دکپلماتیم در رشور درکاف رنند  ،گ ارشهای حقوق بشری رشئورها اک جملئه
رمیسیو های حقوق بشر محلی ،آراء و گ ارشهای دکئوا بئینالمللئی ریفئری و دکئوا هئای
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دادگستری خاص ،تحقیقات به وسیلۀ مؤسسات دانشگاهی ،تحقیقاتی و سیاسئتگذاری در مئورد
انتقال تسلیحات و مسائل حقوق بشئری» (.)Amnesty International Publications, 2008: 14
بند  0بر ضرورت اِدمال معیارها «به صورت دینی و غیر تبعیضآمی » توسط رشور صئادررنند
تأرید دارد اما آنها را تعرکف ن رد اس  .بند  3اکن ماد دربارۀ راهش مباور اس ره آ را در
ببش راستی آکماکی معاهد توضیح خواهیم داد .بندهای دکگر اکئن مئاد نیئ مقرراتئی دربئارۀ
توجه به ارت اب کا تسهیل خشون های جنسی و تبادل اوالدات دارد.
مواد  3 ، 9و  01مقرراتی دربارۀ واردات ،تران ک و واسطهگری دارد ره با توجه بئه ایئودی
چو «بسته به اوانین ملی» و «هرجا یک باتئد» اجئرای آ را رئامالً در اختیئار دولئ دضئو
گذارد اس  .مادۀ  00در خصوص اادامات دول ها برای ممانع اک انحراف تسئلیحات اک مسئیر
اانونی به سم ااچاق اس و وبق آ دول های دضو باکد با همئدکگر هم ئاری و در مئواردی
اوالداتشا را مبادله رنند .گ ارش به ساکر رشورها اک ورکق دبیرخانه نی پیشبینی تد اس ،
اما رشورها فقط به گ ارشدهی تشوکق تد اند .مادۀ  03نی به حفظ سوابق بئر اسئاس ائوانین
ملی اتار دارد ره در هر صئورت باکئد حئداال بئرای  01سئال باتئد .مئادۀ  02اختصئاص بئه
گ ارشدهی دارد و وبق آنها دول دضو کم گ ارش اولیئه تئامل ائوانین ملئی ،فهرسئ هئای
رنترل ملی و ساکر اادامات اداری میدهد و پئز اک آ گئ ارش سئاینهای در مئورد مجوکهئا و
صادرات و واردات تسلیحات .بر اساس مادۀ  01با دنئوا ادمئال ائانو  ،هئر دولئ دضئو باکئد
اادامات مناسبی برای ادمال اوانین و مقررات ملی جه اجئرای معاهئد اتبئاذ رنئد .مقئررات
مادۀ  00در مورد هم اریهئای بئین المللئی اسئ  .ولئی دبئارات بئه رئار گرفتئه تئد ماننئد
«آ چنا ره مناس اس » کا «هر دول دضو تشوکق میتود» کا «مئیتوانئد چنانچئه مناسئ
باتد هم اری رند» به نحوی اس ره گوکا هیچ ال ا و تعهدی برای هم اری وجود ندارد .مادۀ
 02نی ره به مساددت بین المللی اختصاص دارد مشابه مادۀ  00تقرکباً داوولبانه اس و در بند
سه اکن ماد به تأسیز «کم صندوق مالی داوولبانه» نی اتار تد اس .
مئئادۀ  01برگ ئ اری رنفئئرانز ادضئئا و وظئئاکف آ و همچنئئین ام ئئا برگ ئ اری «نشس ئ
فوقالعاد » با درخ واس کم دضو و حماکئ دوسئو ادضئا را مقئرر رئرد اسئ  .مئادۀ  09بئه
تأسیز کم دبیرخانۀ خاص معاهد با وظئاکف و اختیئاراتی محئدود اختصئاص دارد .درکافئ و
توکک گ ارش ها ،نگهداری فهرس نقا تماس ملی ،تسهیل تطبیق درخواس های مساددت بئا
رمم های پیشنهادی ،تسهیل رار رنفرانز ادضا و دکگر وظاکف وبق معاهد  ،وظاکف محدودی
اس ره برای دبیرخانۀ معاهد پیشبینی تد اس  .اک ن ات مهمی ره در مواد  03تئا  39رئه
مفاد نهاکی معاهد هستند و به آنها میتوا اتار ررد دبارتنئد اک :تحفئظپئذکر بئود معاهئد
(مادۀ  ،)30اجرای موا معاهد تا کما یک ایجرا تد برای کم دول دضو (مادۀ  )32و حل
و فصل اختالفات (ماد  .)03کم ن تۀ تاکا توجه دکگر هئم تئر یک ایجئرا تئد معاهئد
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اس ره در مادۀ  33درج تد و وبق آ برای یک ایجرا تد اکن معاهد  01 ،دول باکئد آ
را تصوک رنند.

روشهای راستیآزمایی معاهده
سامانۀ راستی آکماکی معاهدۀ تجارت تسلیحات ،بر خئالف پیشئنهادهای متعئددی رئه در وئول
مذاررات مطرح تدند ،بسیار ساد و ضعیف به نظر می رسد .در واا اکن سامانه دو ببش بیشتر
ندارد ره کم ببش در مادۀ هف و ببش دکگر در مواد  03و  02ذرر تد اسئ  .بنئد  3مئادۀ
هفئئ ام ئئا «اائئدامات رئئاهش خطئئر ( )Risk Mitigation Measuresاک جملئئه اائئدامات
ادتمادساکی و برنامههای مشترک توافق تد توسط رشور صادر رنند و رشور وارد رننئد » را
پیش بینی ررد اس  .اگرچه اکن بند رلی و بدو تشرکح ج کیات اس اما میتئوا آ را نئودی
راستی آکماکی مقرر در معاهئد تلقئی رئرد رئه مبنئای دوجانبئه دارد .بئدکن معنئا رئه رشئور
صادررنند و رشور وارد رنند می توانند روی ااداماتی نظیر ام ا باکدکدهای بعئد اک صئادرات
توسط رشور صادررنند اک رشور واردرنند توافق رنند تا صادررنند مطمون تود ره استفاد
اک تسلیحات صادر تد برای هما مقاصدی اس ره رشور واردرننئد ادئال رئرد اسئ  .در
واا با اکن بند دس رشور صادررنند باک بود و میتواند صئادرات سئالح را بئه انجئا برخئی
اادامات مداخله جوکانه در المرو رشور واردرنند اک جمله انجا باکرسی مداخلهجوکانه مشئرو
رند .کعنی در واا اکن بند میتواند «نظا راستیآکماکی ک طرفه» اکجاد رند.
ببش دکگری اک نظا راستیآکماکی معاهد را میتوا در مواد  03و  02مشاهد ررد ره در
خصوص گ ارشدهی و حفئظ سئوابق اسئ  .دولئ هئای دضئو موظفنئد رئه سئوابق انتقئایت
بین المللی تسلیحات متعارف را حداال برای  01سال حفظ رنند .هما وور ره ذرر تئد وبئق
مادۀ  02هر دول دضو در مورد فعالی های مربو به اجرای معاهد باکد کم «گئ ارش اولیئه»
کم سال پز اک کما یک ایجرا تد معاهد برای آ دول به دبیرخانه ارائه رند .اکن گ ارش
توسط دبیرخانه بین دول های دضو توکک و در اختیار آنها ارار داد مئیتئود .غیئر اک گئ ارش
اولیه ،وبق بند سه همین ماد هر دول دضو به صورت ساینه تا پیش اک  20ما مئه هئر سئال
گ ارتی در مورد مجوکهای صادر تد و انتقایت انجا تد به دبیرخانه تسئلیم مئیرنئد .اکئن
گ ارش نی توسط دبیرخانه بین ادضا توکک و در اختیار آنها ارار داد میتود .در مورد محتوای
گ ارش اک جملۀ آخر بند سه اکن گونه مستفاد می تود ره اکن گئ ارش در واائ مشئابه همئا
گ ارتی اس ره پیشتر ادضای ساکما ملل متحد در چارچوب نظا ثبئ تسئلیحات متعئارف
ارائه می رردند .به دبارت دکگر گ ارش داوولبانئۀ ادضئای سئاکما ملئل متحئد بئه نظئا ثبئ
تسلیحات ،در صورت دضوک در اکن معاهد به صورت ال امی در میآکد .کم نوع گئ ارشدهئی
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دکگر با دنوا «اتتراک اوالدات» در بنئد  0مئادۀ  00پئیشبینئی تئد رئه گئ ارش انحئراف
تسلیحات اک باکار اانونی به بئاکار غیرائانونی اسئ امئا در مئتن معاهئد در خصئوص اتئتراک
اوالدات دربارۀ انحراف تسلیحات به باکار غیراانونی اک فعل «تشوکق میتوند» استفاد تد رئه
اکن نوع اوالعدهی را غیرال امی ررد اس .
در هر صورت روشهای راستی آکماکی اکئن معاهئد در مقاکسئه بئا سئاکر معاهئدات رنتئرل
تسلیحات متعارف بسیار ضعیف به نظر مئی رسئد .هئیچ نهئاد دائمئی نظئارتی در اکئن معاهئد
پیشبینی نشد و اک وجود باکرسا و انجا باکرسیهای بینالمللی در اکن معاهد خبری نیس .
معاهدۀ پیشنهادی ارگا اجراکی نظارتی هم ندارد تا به امور جاری و روکمرۀ معاهد بپئرداکد .در
واا برای متبلفا اک مقررات معاهد نی هیچ تنبیه و مجاکاتی در نظر گرفتئه نشئد اسئ تئا
ل ومی به مقررات سب راستی آکمئاکی و پاکبنئدی ادضئا بئه معاهئد باتئد .درواائ بئا وجئود
گرک گا ها و مفّرهای گوناگونی ره در متن معاهد پیشبینی تد تاکد اصالً نیئاکی بئه سئامانۀ
راستی آکماکی نباتد و آنچه در معاهد پیش بینی تئد تنهئا بئرای راضئی رئرد آ دسئته اک
دول هاکی اس ره حامی تأسیز کم نظا راستیآکماکی برای معاهدۀ تجارت تسلیحات بودند.

نتیجهگیری
تنظیم تجارت اسلحه بین دول ها وئرح جدکئدی محسئوب نمئیتئود ولئی در دو دهئۀ اخیئر
تالشهای بین المللی برای تحقق ببشید آ تدت گرف ره دمدتاً ناتی اک پاکا جنن سئرد
اس  .تالش برای رسمی ببشید به اکن ورح به ت ل کم معاهدۀ ال ا آور حقوای بینالمللی
در چارچوب ساکما ملل متحد اک سال  3112آغاک و خیلی سرک به رنفرانزهئای دکپلماتیئم
 3103و  3102و سپز تصمیم مجم دمومی برای تصوک معاهدۀ تجئارت تسئلیحات منجئر
تد .در واا در سال  3103تصوک اکن معاهد هم مم ن بود اما مالحظات داخلی ب رگتئرکن
صادررنندۀ تسلیحات ( )Grimmett, 2012: 55کعنی آمرک ا مان اک تصوک آ تئد .اگرچئه در
نظرهای اولیۀ دول های دضو ،روشهای مبتلفی برای راستیآکماکی اکن معاهد پیشنهاد تئد
بئئود ،در مئئتن نهئئاکی ،روشهئئای راسئئتیآکمئئاکی بسئئیار ضئئعیفی درج تئئد اسئ  .اکئئن نظئئا
راستیآکماکی اک معاهدات دکگئر تسئلیحات متعئارف ضئعیفتئر بئه نظئر مئیرسئد .روشهئای
راستی آکماکی معاهد را تاکد بتوا در سه ببش خالصه ررد :اول «گ ارشدهی» ،دو «گ ارش
انحرافات» و سو «اادامات راهش خطر».
«گ ارشدهی» ببشی اک نظا راستیآکماکی معاهد در مادۀ  02اس و وبق آ هئر دولئ
دضو در مورد فعالی های مربو به اجرای معاهد باکد کم گ ارش اولیه کم سال پز اک کمئا
یک ایجرا تد معاهد برای آ دول  ،به دبیرخانه ارائه و دبیرخانه آ را بین دول های دضئو
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توکک می رند .غیر اک گ ارش اولیه ،هر دول دضو به صورت ساینه گ ارتی در مورد مجوکهئای
صادر تد و انتقایت انجا تد به دبیرخانه تسلیم میرند .اکن گ ارشها نی توسئط دبیرخانئه
در اختیار ادضا ارار داد می تود .در مورد محتوای گ ارش ،اک متن معاهئد اکئنگونئه مسئتفاد
می تود ره اکن گ ارش در واا مشابه هما گ ارتی اس ره پیشتر ادضای ساکما ملل متحد
در چارچوب نظا ثب تسلیحات ارائه میرردند .گ ارشدهی سب تفافی دمل رد دول ها در
اجرای معاهد میتود ،ولی به تروی ره گ ارشدهی با ج ئیات دایئق بئود و ام ئا بررسئی
صح و سقم محتوکات آ ها توسط کم نهئاد مسئتقل بیرونئی فئراهم باتئد .امئا در خصئوص
معاهدۀ تجارت تسلیحات چنین نهادی و چنین ام انی وجود نئدارد .نئوع دکگئر گئ ارشدهئی،
گ ارش انحراف تسلیحات به باکار غیراانونی اس ره در مادۀ  00پیشبینی تد اما غیر ال امئی
اس  .در خصوص ببش دکگر نظا راستیآکماکی معاهد باکد به بند  3مادۀ هفئ اتئار رنئیم
ره ام ا اتباذ «اادامات راهش خطر» اک جمله اادامات ادتماد سئاکی و برنامئههئای مشئترک
توافق تد توسط رشور صادر رنند و رشور وارد رنند را پیشبینی ررد اسئ  .اگرچئه اکئن
بند رلی و بدو تشرکح ج ئیات اس  ،میتوا آ را نودی راستیآکماکی مقرر در معاهئد تلقئی
ررد ره مبنای دوجانبه دارد .در مقاکسه با ساکر معاهدات مشابه ،در معاهئدۀ تجئارت تسئلیحات
دول های دضو موظف به ارائۀ گ ارش بود و لذا «گ ارشدهی» ک ی اک اب ارهای راستیآکمئاکی
و پاکبندی ادضا به مقررات معاهد محسوب میتود .در معاهدات دکگر دالو بئر گئ ارشدهئی،
ام ا ورح نگرانی دد پاکبندی توسط هر کم اک دول های دضو بئا دنئاوکنی چئو تسئهیل و
توضیح پاکبندی وجود دارد و حتی اد ا گرو حقیق کاب در آنها پیشبینی تد اسئ  .امئا در
معاهدۀ تجارت تسلیحات چنین امری پیشبینی نشد اس  .راستیآکمئاکی اکئن معاهئد دارای
سامانۀ نظارتی مستمر و باکرسیهای منظم نیس و لذا در خصوص نظئارت بئر دئد پاکبنئدی،
مسوولی چنین نظارتی ااددتاً بر دهدۀ دول دضو به تنهاکی اس  .نبود نهاد دائمئی نظئارتی در
مقاکسه با ساکر معاهدات خل سالحی اک نقاکص معاهدۀ تجارت تسئلیحات اسئ  .اکئن معاهئد
همچنین هیچ گونه ارگا اجراکی برای نظارت روکمر بر اجرا را پیشبینئی ن ئرد اسئ  .تئاکد
بتوا گف ره رنفرانزهای ساینۀ ادضا و در تراکط خاص «نشس فوقالعادۀ» آ  ،جئاکگ کن
ارگا اجراکی اکن معاهد خواهد بود .در نهاک هم باکد گف ره در معاهئد  ،اائدامات تنبیهئی
خاصی برای دد پاکبندی پیشبینی نشد اس .
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