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تمهيد

مشروع  من  المستخلصة  النتائج  الدراسة  هذه  تمثل 
مرفق  ويمولها   RAND Europe مؤسسة  أجرته  بحثي 
مجال  في  التعاون  لدعم  االستئماني  المتحدة  األمم 
تعميم  دعم  المشروع  من  الهدف  كان  األسلحة.  تنظيم 
تحديد  خالل  من  العالمي  الصعيد  على  المعاهدة 
الحواجز والعوائق )على سبيل المثال، السياسية واإلدارية 
التصديق  أمام  والفنية(  بالميزانية  والمتعلقة  والقانونية 
من  مجموعة  وضع  خالل  ومن  إليها،  االنضمام  أو  عليها 
هذه  على  للتغلب  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  اقتراحات 
العوائق، سواء أكانت على المستوى الوطني أم اإلقليمي 
األهداف  في  المشروع  هذا  أسهم  وهكذا  الدولي.  أم 
لدعم  االستئماني  المتحدة  األمم  لمرفق  االستراتيجية 
دعم  تشمل  التي  األسلحة  تنظيم  مجال  في  التعاون 
إليها  واالنضمام  األسلحة  تجارة  معاهدة  على  التصديق 

من  لمزيٍد  المساعدة.  فعالية  تحسين  إلى  باإلضافة 
http://www.rand. زيارة  يُرجى  المشروع،  عن  المعلومات 
org/randeurope/research/projects/globalised-arms-

trade-treaty.html أو االتصال بقائد المشروع:

 دكتور جياكومو بيرسي باولي
 مسؤول األبحاث | شئون الدفاع واألمن 

 والبنية التحتية
 RAND Europe مؤسسة 

 Westbrook Centre, Milton Road, Cambridge,
CB4 1YG, United Kingdom 

 المقر: 329 353 1223 44+ 
gpersipa@rand.org :البريد اإللكتروني

http://www.rand.org/randeurope/research/projects/globalised-arms-trade-treaty.html
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شكر وعرفان

خالص  عن  نعبر  أن  الدراسة،  هذه  مؤلفي  بصفتنا  نود، 
المتحدة  األمم  مرفق  دعموا  الذين  للمانحين  امتنانا 
األسلحة  تنظيم  مجال  في  التعاون  لدعم  االستئماني 
ممثلي  وجميع  و2016،   2015 عامي  بين  الفترة  خالل 
الدول األعضاء المنضمة الذين تفضلوا بقبول المشاركة 
نظر  وجهات  إلى  الوصول  عن  أسفر  ما  الحوارات،  في 
 Tak( قيّمة. كما نوجه امتناننا إلى السيد تاك ماشيكو
Mashiko( والسيدة كاتيا بوتشر )Katja Boettcher( من 
 )UNODA( السالح  نزع  لشؤون  المتحدة  األمم  مكتب 
والسيد  المشروع،  تنسيق  في  المبذولة  جهودهما  على 
مركز  في  وفريقه   )Yuriy Kryvonos( كريفونوس  يوريي 
آسيا  في  السالح  ونزع  للسالم  اإلقليمي  المتحدة  األمم 

الدراسة  هذه  لدعمهم   )UNRCPD( الهادئ  والمحيط 
 ،RAND Europe مؤسسة  وفي  فيها.  وإسهامهم 
كليمنت  جراند  سارة  السيدة  إلى  امتناننا  عن  نعرب 
)Sarah Grand-Clement( لدعمها خالل ورشة العمل 
األطراف  للدول  الثاني  المؤتمر  بمناسبة  المنظمة 
دان  السيد  وإلى   ،)2016 )أغسطس(  آب   22 )جنيف، 
 James( والسيد جيمس بالك )Dan Jenkins( جينكينز
هذه  على  وبّناءة  مفيدة  تعقيبات  لتقديمهما   )Black
 Jess( الدراسة، وفي النهاية إلى السيدة جيس بالمريدج
Plumridge( والسيدة آنا ناك )Anna Knack( لدعمهما 

في وضع الشكل النهائي للمخطط. 
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1. تقديم الدراسة

1.1. تمهيد
النص  في  إليها  )الُمشار  األسلحة  تجارة  معاهدة  تعتبر 
عام  في  إقرارها  تم  التي  "المعاهدة"(1،  بمصطلح  أيًضا 
)ديسمبر(  األول  كانون   24 منذ  النفاذ  حيز  ودخلت   2013
عمليات  لمراقبة  قانونًا  ملزمة  دولية  معاهدة  أول   ،2014
نقل األسلحة التقليدية.2 وتهدف إلى وضع أعلى المعايير 
هذه  في  الدولية  التجارة  لتنظيم  الممكنة  الموحدة 
المشروعة في هذه األسلحة  التجارة غير  لمنع  األسلحة 
في  اإلسهام  أجل  من  تحولها3  دون  والحيلولة  واجتثاثها 
واالستقرار،  واألمن  والعالمي،  اإلقليمي  السالم  تحقيق 
والشفافية  التعاون  وتعزيز  اإلنسانية،  المعاناة  وتقليل 
تجارة  معاهدة  تحقق  األطراف.  للدول  المسؤول  والعمل 
األسلحة هذا األمر من خالل وضع الحد األدنى من المعايير 
المستوى  على  وتنفذه  الدول  جميع  توفره  أن  يجب  الذي 
المراقبة  وقوائم  الشاملة،  التشريعات  مثل  الوطني، 
لطلبات  الحالة  حسب  المخاطر  وتقييم  الوطنية، 

الترخيص، وإجراءات الشفافية.

هدف  كان  النفاذ،  حيز  ودخولها  المعاهدة  إقرار  منذ 
المعاهدة،  تنفيذ  دعم  وهما:  شقين،  ذا  الدولي  المجتمع 
وتعزيز تعميمها على الصعيد العالمي. في الحالة األولى، 
التوجيهية  والمبادئ  واألدوات  المبادرات  من  عدد  وضع  تم 
لدعم الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة في اتخاذ 
خطوات حاسمة نحو التنفيذ الفعال والشامل للمعاهدة. 
ركزت معظم المبادرات، فيما يتعلق بتعميم المبادرة على 

لدعم  والتدريب/التعلم  التأييد  على  العالمي،  الصعيد 
تصديق هذه الدول األعضاء في األمم المتحدة التي وقعت 
على المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ وانضمام الدول غير 

الموقعة إليها.4

1.2. الهدف من المشروع وعالقته بمرفق 
األمم المتحدة االستئماني لدعم التعاون 

في مجال تنظيم األسلحة
على  المعاهدة  تعميم  دعم  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
الصعيد العالمي من خالل تحديد الحواجز والعوائق )على 
والمتعلقة  والقانونية  واإلدارية  السياسية  المثال،  سبيل 
بالميزانية والفنية( التي تواجه التصديق عليها أو االنضمام 
اإلجراءات  اقتراحات  من  مجموعة  وضع  خالل  ومن  إليها، 
الواجب اتخاذها للتغلب على هذه العوائق، سواء أكانت على 
يُسهم  الدولي. وهكذا  أم  اإلقليمي  أم  الوطني  المستوى 
المتحدة  األمم  مرفق  أهداف  تحقيق  في  المشروع  هذا 
األسلحة،  تنظيم  مجال  في  التعاون  لدعم  االستئماني 
والتي تشمل دعم التصديق على معاهدة تجارة األسلحة 
واالنضمام إليها باإلضافة إلى تحسين فعالية المساعدة. 
باإلضافة إلى ذلك، يسهم هذا المشروع في الجهود التي 
التعاون  لدعم  االستئماني  المتحدة  األمم  مرفق  يبذلها 
في مجال تنظيم األسلحة من أجل تعزيز تعميم معاهدة 
من  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  في  األسلحة  تجارة 
خالل استغالل أوجه التآزر مع المشروعات الجارية والممولة 

الجمعية العامة لألمم المتحدة )2013(  1
تجارة  معاهدة  تشملها  التي  األسلحة  المتكاملة.  ومكوّناتها  وأجزائها  وذخيرتها،  التقليدية،  األسلحة  أغلب  نقل  األسلحة  تجارة  معاهدة  تنظم   2
األسلحة: الدبابات القتالية والمركبات القتالية المدرعة وأنظمة المدفعية ذات العيار الثقيل، والطائرات القتالية، والطائرات المروحية الهجومية، 
 ،)3(  5 المادة  بمقتضى   .))1(  2 )المادة  الخفيفة  واألسلحة  الصغيرة  واألسلحة  الصاروخية،  القذائف  إطالق  ومنصات  والصواريخ  الحربية،  والسفن 
ع الدول األعضاء على تطبيق المعاهدة طواعيًة على نطاٍق أوسع لألسلحة التقليدية. وفًقا للمادة 2)2(، يمثل المصطلحان "التجارة" و"النقل  تُشجَّ

الدولي" مترادفين لغرض المعاهدة ويشمالن تصدير األسلحة التقليدية واستيرادها ونقلها من سفينة شحن إلى أخرى والسمسرة عليها.
ألغراض هذه الدراسة، يُعرف "التحويل" على أنه العملية التي تتم بموجبها عمليات امتالك أو تحويل األسلحة )بما في ذلك األجزاء والمكونات والذخائر   3
 Greene and Kirkham,( .التي تخول بها الدول المعنية وتخضع لضوابطها القانونية إلى المستخدمين النهائيين غير المصرح لهم )المرتبطة بها

)2009, 9
انظر، على سبيل المثال، قائمة المشروعات التي مولها مرفق األمم المتحدة االستئماني لدعم التعاون في مجال تنظيم األسلحة خالل السنوات   4

https://www.un.org/disarmament/unscar/ :الثالثة الماضية

https://www.un.org/disarmament/unscar/


سابًقا، على سبيل المثال، رؤية الهدف: الترويج للتصديق 
في  العمل  برنامج  وتنفيذ  األسلحة  تجارة  معاهدة  على 
القدرات  بناء  خالل  من  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة 
المتحدة  األمم  مركز  نّفذه  الذي  الفضلى،  والممارسات 
اإلقليمي للسالم ونزع السالح في آسيا والمحيط الهادئ.  

على  عامة  ونظرة  المشروع  نطاق   .1.3
المنهجية

فريق  اختارها  آسيوية  دول  عشر  على  المشروع  هذا  رّكز 
معاهدة  عملية  في  مشاركتها  أساس  على  الدراسة 
المعاهدة  على  توقع  لم  التي  الدول  بين  األسلحة  تجارة 
التي وقعت عليها لكنها لم تصدق عليها بعد. وأولى  أو 
المشروع تركيزًا خاًصا على سبع دول أعضاء من منطقة 
جنوب شرق آسيا )كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وجمهورية 

مجموعة  تكملها  وفيتنام(،  وتايالند  وسنغافورة  الفلبين 
صغيرة من الدول األعضاء من جنوب وشرق آسيا )الهند 

وسريالنكا وجمهورية كوريا( تعمل كمجموعة ضابطة.

المشروع  فريق  استعان  الدراسة،  هذه  بهدف  للوفاء 
الوثائق  مراجعة  تضمنت  مختلطة  منهجية  بطريقة 
ومشاركة أصحاب الشأن من خالل المشاركة في ورشتين 
الدول  من  مسؤوالً   12 مع  فردية  وحواراٍت  إقليميتين5 
األطراف المستهدفة وتنظيم ورشة عمل خالل المؤتمر 
)أغسطس(  آب   22 األطراف في جنيف في  للدول  الثاني 

 .2016

تضمنت مرحلة مراجعة الوثائق تحليل المصادر المفتوحة 
الوطنية  والتصريحات  الوطنية،  التقارير  تشمل  التي 
واالجتماعات  األسلحة  تجارة  معاهدة  مفاوضات  خالل 
األخرى  التمهيدية  والوثائق  الصحفية  والبيانات  الالحقة، 

ورش عمل جنوب شرق آسيا بشأن بناء القدرات من أجل تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة، التي نظمها مركز األمم المتحدة اإلقليمي للسالم ونزع السالح في   5
آسيا والمحيط الهادئ )بانكوك، في الفترة من 4 إلى 5 نيسان ) إبريل( 2016(؛ والندوة النقاشية اإلقليمية لمنطقة جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بشأن 
عمليات نقل األسلحة البحرية وتحديات االتجار غير المشروع والتحويل، التي ينظمها المكتب االتحادي األلماني للشؤون االقتصادية ومراقبة الصادرات )دكا، 

في الفترة من 4 إلى 5 أيار )مايو( 2016(

السبيل إلى إقرار معاهدة دولية لتجارة األسلحة2
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مثل الدراسات التي تجريها األكاديميات والمنظمات غير 
الحالية  البيانات  وقواعد  والدولية،  المحلية  الحكومية 

لمراقبة نقل األسلحة، والمقاالت الصحفية.

أُجريت الحوارات مع المسؤولين من الدول األعضاء تحت 
المعدة  قاعدة تشاتام هاوس6 مع استخدام االستبيانات 

حسب الطلب.

االفتراضات والتحذيرات

تعتمد هذه الدراسة على االفتراضات والتحذيرات التالية:

معاهدة  ● في  المشاركة  زيادة  اعتبار  المفترض  من 
تجارة األسلحة تطورًا إيجابيًا كرد على مشكلة انتشار 
األسلحة غير المشروعة والتجارة غير المسؤولة بها. 

ال  ● ولذلك  أعضاء،  دول  عشر  على  حصريًا  البحث  رّكز 
النتائج  بين  الدراسة  هذه  في  الوارد  التحليل  يميز 
الدول  على  إال  تنطبق  ال  التي  المستخلصة 
المستهدفة والنتائج المستخلصة المنطبقة أيًضا 
عوائق  تواجه  قد  التي  األخرى  األعضاء  الدول  على 

استراتيجية وسياسية واقتصادية وفنية مماثلة.
لم يجرِ المشروع مراجعة كاملة للمهارات والقدرات  ●

وطرق العمل والتشريعات في الدول المستهدفة، ومن 
ثم يستند تقييم العوائق والتحديات الواردة هنا فقط 
على البحث الذي أجراه فريق الدراسة عبر المنهجية 

األدلة  وعمق  نطاق  تباين  إلى  نظرًا  أعاله.  المبينة 
المتوفرة بين الدول األعضاء، قد ينتج عن مشروعات 
ذاتها  المنطقة  في  حاليًا  المنفذة  األخرى  األبحاث 
مختلفة  نظر  وجهات  الصلة  ذات  القضايا  بشأن 
قليالً. إال أننا واثقون من أن التقييم الوارد في الدراسة 
موثوقة  ومجموعة  للمناقشة  راسًخا  أساًسا  يقدم 
لتحديد  مناسبة  فرصة  إيجاد  ثم  ومن  البيانات،  من 

الخيارات المحتملة للتنفيذ والتوصيات. 

1.4. بنية هذه الدراسة
هذه  بعد  فصول.  ستة  إلى  مقسمة  الدراسة  هذه 
المقدمة، يقدم الفصل الثاني نظرةً عامة على االتجاهات 
الفصل  ويركز  األسلحة،  تجارة  في  واإلقليمية  العالمية 
الحالي  ووضعها  األسلحة  تجارة  معاهدة  على  الثالث 
في شرق وجنوب شرق آسيا، ويقدم الفصل الرابع ويوضح 
نموذج إطار العمل الذي يستخدمه فريق المشروع لرسم 
معاهدة  إلى  االنضمام  تواجه  التي  والعوائق  التحديات 
الخامس  الفصل  ويلخص  وتنفيذها،  األسلحة  تجارة 
النهاية  وفي  اإلقليمي،  للتقييم  المستخلصة  النتائج 
يقدم الفصل السادس بعض المالحظات الختامية التي 

تركز على التبعات والخيارات الممكنة للتنفيذ. 

أو جزء منه في إطار قاعدة تشاتام هاوس، فإن للمشاركين الحرية في استخدام المعلومات التي  أنه "عند عقد اجتماع  تنص قاعدة تشاتام هاوس على   6
).Chatham House, n.d( ."يحصلون عليها في االجتماع، لكن دون اإلفصاح عن هوية المتحدث أو انتمائه أو أي شخص آخر من المشاركين في االجتماع
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التجارة  على  موجزة  عامة  نظرة  الفصل  هذا  يقدم 
الدولية في األسلحة التقليدية من حيث القيمة والتوزيع 
الجغرافي على حٍد سواء. وبعد تقديم نظرة على الصورة 
الدولية، ينتقل هذا الفصل إلى مناقشة تصنيع األسلحة 
وجه  آسيا على  وجنوب شرق  وتجارتها في منطقة جنوب 

الخصوص.

2.1. نظرة عامة على االتجاهات العالمية 
في تجارة األسلحة

تُعد التجارة في األسلحة التقليدية ظاهرة عالمية تمس 
هذه  كانت  إذا  عما  النظر  بغض  والمناطق؛  الدول  جميع 
تستوردها  أو  تصّدرها  أو  األسلحة،  تنتج  والمناطق  الدول 
بصورة أساسية، أو تصبح مشاركة فيها من خالل كونها 
أو  لألسلحة،  المحتمل  العابر  الشحن  أو  للمرور  نقاًطا 
تخاطر بأن تصبح مراكزًا لالتجار غير المشروع. يُعد معظم 
ومهًما  مشروًعا  أمرًا  التقليدية  األسلحة  في  التجارة 
بالنسبة للكثير من الحكومات من أجل تأمين قدراتها في 
طبيعة  مراعاة  عند  ذلك،  ومع  النفس.  عن  الدفاع  مجال 
يتطلب  األخرى،  الدفاعية  والمواد  التقليدية  األسلحة 
مستمرة  ورقابة  صارمة  ضوابط  وجود  وتجارتها  إنتاجها 
الناجمة  المحتملة  الوخيمة  العواقب  من  الكثير  لتجنب 
عن تجارة األسلحة غير المشروعة والخاضعة لرقابة غير 

جيدة. 

تُصّدر نحو 60 دولة األسلحة التقليدية بانتظام وتستوردها 
ما يزيد عن 150 دولة.7 عالوة على ذلك، تمس تجارة األسلحة 

الدولية الكثير من دول المرور والشحن العابر. 

يزداد  العالمي،8  الصعيد  على  األسلحة  تجارة  تزايد  مع 
األمر صعوبة على الدول في إجراء الضوابط الالزمة بصورة 
نقلها  وعمليات  والمعدات  األسلحة  إنتاج  ومراقبة  فردية 
تشكيل  الماضية  العقود  شهدت  لقد  فّعال.  نحو  على 
الجوانب  واألمن متعددة  الثقة  بناء  تدابير  ووضع عدد من 
الُمتخذة،  الترتيبات  من  وغيرها  الصادرات  مراقبة  وأنظمة 
ومنها على سبيل المثال سجل األمم المتحدة لألسلحة 
الصعيد  على  واآلليات   )WA( واسينار  واتفاق  التقليدية، 
اإلقليمي، على سبيل المثال داخل االتحاد األوروبي منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا )OSCE(، باإلضافة إلى رابطة دول 

جنوب شرق آسيا )أسيان(. 

بعض  الدولية  التقليدية  األسلحة  تجارة  شهدت  لقد 
إلى  وبالنظر  الماضية.  العقود  في  الجذرية  التغييرات 
األسلحة  نقل  عمليات  حجم  فإن  العالمية،  الصورة 
التقليدية على الصعيد العالمي بدأ في االنخفاض بالفعل 
تراجع في  الباردة، حيث  الحرب  األخيرة من  السنوات  خالل 
عام 2002 إلى مستوى يبلغ 38 بالمئة فقط من مستوى 
زيادة مطردة  الحين، حدثت  ذلك  ومنذ  الباردة.9  الحرب  ذروة 
في الحجم مرة أخرى مع بعض االستثناءات )انظر الشكل 
2.1 لالطالع على اإلحصاءات المتعلقة بالصادرات(. على 
المالية  للقيمة  دقيق  رقم  تحديد  الصعب  من  أنه  الرغم 
صادرات  من  كل  ذلك  )يشمل  الدولية  األسلحة  لتجارة 
األسلحة ووارداتها(، وفق البيانات الحكومية الرسمية، فإن 
معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي )SIPRI( يُقّدر 
بلغت ما ال  العالمية  لتجارة األسلحة  المالية  القيمة  أن 

2. نظرة عامة على االتجاهات العالمية 
واإلقليمية في تجارة األسلحة

Wezeman and Wezeman (2015)  7
Kytomaki (2014)  8

Wezeman and Wezeman (2015)  9
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يقل عن 94.5 مليار دوالر في عام 2015 )آخر سنة كانت 
عام  )سبتمبر(  أيلول  في  بها  متاحة  العالمية  البيانات 

 10.)2016

كانت الواليات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والمملكة 
التقليدية،  لألسلحة  الرئيسية  التصدير  جهات  المتحدة 
الدول  هذه  شّكلت  العشرين.  القرن  ثمانينيات  منذ 
في  العالمية  األسلحة  صادرات  من  بالمئة   78 الخمس 
الفترة ما بين 2004 و11.2008 ومنذ أواخر تسعينيات القرن 
مستوردتين.  دولتين  أكبر  والهند  الصين  كانت  العشرين، 
وخالًفا لمشهد مصّدري األسلحة، فإن هناك عددًا كبيرًا 
الدول  معظم  تعتمد  حيث  الثانويين،  المستوردين  من 
الدفاعية  الخارجية إلرساء قدراتها  اإلمدادات  على بعض 

الوطنية والحفاظ عليها )الشكل 2.2(.12 

في  التجارة  أنماط  في  كبيرة  إقليمية  اختالفات  توجد 
اآلسيوية  الدول  تتصدر  عام،  وبوجه  التقليدية.  األسلحة 
قائمة أكبر الدول المستوردة لألسلحة، وقد شهدت واردات 
الماضي:  العقد  في  زيادة  وإليها  المنطقة  من  األسلحة 
فمن عام 2010 إلى 2014 سّجلت آسيا وأوقيانوسيا أعلى 

مستوى لواردات األسلحة التقليدية حيث شّكلت نحو 40 
بالمئة تقريبًا من اإلجمالي العالمي.13 لقد شّكل تصاعد 
حدة التوتّرات وال سيما حول بحر الصين الجنوبي واألعمال 
الشعبية  كوريا  جمهورية  عليها  أقدمت  التي  العدائية 
الديموقراطية )DPRK( في الفترة من 2015 إلى 2016 
المنطقة  من  الجزء  هذا  في  الدول  على  إضافيًا  ضغًطا 
المئوية لإلنفاق  وزيادة النسبة  الدفاعية  لترقية معداتها 

على الدفاع.14

العالمية  القانونية  التجارة  زيادة  بجانب  أخرى،  ناحية  من 
والمعلن عنها في األسلحة التقليدية، تسود المشكالت 
المتعلقة باالتجار غير المشروع في األسلحة والمعدات 
اإلجرامية  األنشطة  تفاقم  إلى  يؤدي  ما  والذخيرة، 
تقدير  تزداد صعوبة  األمن.  وانعدام  والصراعات  واإلرهابية 
حجم "تجارة الظل" هذه عن تقدير قيمة تجارة األسلحة 
جزء  سوى  تشكل  ال  قد  أنها  من  الرغم  وعلى  القانونية. 
عواقبها  فإن  القانونية،  النقل  عمليات  حجم  من  ضئيل 
غالبًا ما تكون وخيمة بصورة غير متناسبة. مثّل تزايد توافر 
)SALW( خاصة  األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

الشكل 2.1. االتجاهات في الصادرات الدولية لألسلحة التقليدية

المصدر: فلوران )Fleurant( وآخرون. )2016(.
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األمن.15  وانعدام  الصراعات  عدد  زيادة  في  رئيسيًا  عامالً 
وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 80 بالمئة من جميع 
الضحايا في الحروب الحديثة من المدنيين، ويشير البعض 
إلى أن األسلحة الصغيرة تسببت في نسبة تصل إلى 90 
أنه يظل من  الرغم من  )على  الضحايا  بالمئة من هؤالء 
الصعب تمييز أثر التجارة غير المشروعة على هذه النسبة 

المئوية(.16

في هذا الصدد، قد يؤدي وضع ضوابط رقابية على التجارة 
القانونية في األسلحة التقليدية، من خالل سد الثغرات 
التنظيمية وتحسين الشفافية والخضوع للمساءلة في 
المبذولة  الحالية  للجهود  القيمة  تحقيق  إلى  التجارة، 
ويعززها.  المشروعة  التجارة غير  إلى مكافحة  ترمي  التي 
تجارة  معاهدة  اختصاص  نطاق  تحت  يندرج  األمر  وهذا 
األسلحة، التي ستخضع للمناقشة بمزيد من التفصيل 

في الفصل 3. 

شرق  جنوب  في  األسلحة  تجارة   .2.2
آسيا

تعتمد دول جنوب شرق آسيا عادة على األسلحة والمعدات 
المنتجة في الخارج في المقام األول، ألن اإلنتاج المحلي 
داخل الدول في المنطقة كان محدودًا. تشمل جهات توريد 
األسلحة التقليدية الرئيسية إلى دول جنوب وجنوب شرق 
االتحادية  روسيا  الحصر،  وليس  المثال  سبيل  على  آسيا، 
والصين والواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا، باإلضافة إلى 
المنطقة(  )في  كوريا  جمهورية  من  حجًما  أصغر  واردات 
العارضة  التوريد  وقد شملت جهات  التشيك.  وجمهورية 
في السنوات الخمس الماضية على سبيل المثال، البرازيل 
والسويد وإيطاليا وبولندا وبلغاريا وصربيا وكندا وسويسرا 

وجنوب إفريقيا.17 

الدفاعية  المعدات  وصادرات  واردات  بين  الفجوة  أصبحت 
أكثر وضوًحا عند النظر إلى القيم المتداولة. على سبيل 
منطقة  من  للصادرات  اإلجمالية  القيمة  بلغت  المثال، 

 الشكل 2.2. جهات استيراد األسلحة التقليدية، حسب المنطقة، في الفترة من 2006 إلى 2010 
والفترة من 2011 إلى 2015، كنسبة مئوية من الحصة العالمية

المصدر: فلوران )Fleurant( وآخرون. )2016(.
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Shah (2006)  16

)UNODA, 2016b( انظر التقارير السنوية الموحدة لألمين العام في الفترة من 2010 إلى 2015، سجل األمم المتحدة لألسلحة التقليدية  17
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رابطة دول جنوب شرق آسيا )أسيان( ما يزيد قليالً عن 360 
بينما  و2015،   2010 عامي  بين  الفترة  في  دوالر  مليون 
مليار   31 ذاتها  للفترة  للواردات  اإلجمالية  القيمة  بلغت 

دوالر.18 

المنطقة  في  المستمر  الزخم  مع  النمط  هذا  يتماشى 
األمني  للوضع  نتيجة  للدول  العسكرية  القوات  لتحديث 
تنمية  جهود  على  متزايًدا  تأثيرًا  أثر  الذي  اإلقليمي، 

القدرات.19

على سبيل المثال، شهدت السنوات من 2014 حتى 2016 
استثمارات  المنطقة  في  الدول  من  الكثير  ضخ  وحدها 
ففي  المستوى:  رفيعة  واألسلحة  المنصات  في  كبيرة 
عن  الفلبين  أعلنت   ،2014 عام  )ديسمبر(  األول  كانون 
الدوالرات لشراء ثالث غواصات  بعدة مليارات من  صفقة 
مقاتالت  سنغافورة  اشترت  حين  في  المستوى،  رفيعة 
نفاثة طراز F-15 من الواليات المتحدة واستوردت ماليزيا 
 Sukhoi طراز  نفاثة  طائرات  سواء  حد  على  وإندونيسيا 

Su-30 من روسيا االتحادية.20 

تُعد عمليات الشراء رفيعة المستوى هذه جزًءا من اتجاه 
زيادة الميزانيات المخصصة للدفاع. على الرغم من  نحو 
)على  المنطقة  داخل  القيمة  تباين كبير من حيث  وجود 
المستثمر  طويلة  لمدة  سنغافورة  كانت  المثال،  سبيل 
األكبر في المنطقة في قواتها العسكرية، حيث خصصت 
األربع  السنوات  في  للدفاع  دوالر  مليارات   9 عن  يزيد  ما 
 200 حدود  في  كمبوديا  مثل  دول  أنفقت  بينما  األخيرة 
الدول  معظم  شهدت  دفاعها(؛  على  سنويًا  دوالر  مليون 
في المنطقة "زيادات مطردة متعددة السنوات في اإلنفاق 
يعكس  الماضية.21  العشر  السنوات  خالل  الدفاع"  على 
ذلك جزئيًا االستثمارات الكبيرة في المشتريات على مدار 
رسملة  إعادة  عن  الناتجة  الماضية  الخمس  السنوات 
التقنيات  في  واالستثمار  القديمة،  للمخزونات  الدول 
الداخلية  التهديدات  من  القدرات  توجيه  وإعادة  الجديدة 

إلى الخارجية.22 

يوضح الشكل 2.3 متوسط اإلنفاق العسكري في رابطة 
إلى   2010 الفترة من  في  )أسيان(  آسيا  دول جنوب شرق 
في  إليه  سيصل  الذي  المتوسط  كذلك  ويتوقع   ،2015

عام 2019. 

 Stockholm International Peace Research Institute (2016a)  18
International Institute for Strategic Studies (2016, 212)  19

Hutt (2015)  20
Stockholm International Peace Research Institute (2016b, 215)  21

International Institute for Strategic Studies (2016, 215)  22
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تعكس الزيادة في ميزانيات الدفاع في جميع أنحاء منطقة 
الذي  االستراتيجي  التحول  أيًضا  الهادئ  والمحيط  آسيا 
اتخذته الكثير من الحكومات بالتركيز على توسيع نطاق 
القدرات الصناعية الدفاعية المحلية وصادرات المعدات 
المبذول  نطاًقا  األوسع  الجهد  من  كجزء  الدفاعية 
الستدامة النمو االقتصادي.23 وعلى الرغم من هذا التحول 
وطنية  دفاعية  صناعة  قاعدة  إنشاء  فإن  االستراتيجي، 
يتطلب  الدولي  الدفاع  سوق  القتحام  يكفي  بما  قوية 
االعتقاد  المعقول  من  ذلك،  على  وبناًء  والموارد؛  الوقت 
على  الواردات  على  مهيمنة  ستظل  األسلحة  واردات  بأن 

المديين القصير والمتوسط. 

في  حاليًا  يتكون  فإنه  المحلي،  اإلنتاج  مضاعفة  عند 
معظمه من اإلنتاج المرخص لألسلحة التي يتم تطويرها 
تأثيرات  لها  المرخص24  اإلنتاج  اتفاقات  أن  يُقال  بالخارج. 
إلى  الصناعة: نظرًا  إيجابية وسلبية على حد سواء على 
تقنيات محلية  لديها  ليس  آسيا  أن شركات جنوب شرق 
على  متقدمة  محلية  تقنيات  لديها  ليس  أو  بها  خاصة 
كشركات  العالمية  الساحة  على  وجودها  يظل  األقل، 
تتيح  ذلك  ومع  محدودًا.  محتملة  مستقبلية  مصّدرة 
التطور  بالفعل  للشركات  الصناعية  التعاون  عالقات 
المعرفة.25  واستيعاب  جديدة  أساليب  وتعلم  والتنمية 
الصناعة  لقاعدة  نسبيًا  المحدودة  القدرات  كانت  وقد 
الدفاعية الوطنية تعرقل أحيانًا الجهود المبذولة لتلبية 
في  التكنولوجيا  ونقل  المحلية  المشاركة  مطالب 
قدرات  توجد  أخرى،  ناحية  من  المكافئة.  الترتيبات  سياق 
سبيل  )على  معينة  متخصصة  مجاالت  في  متقدمة 

والتحكم  القيادة  وأنظمة  المتقدمة،  المواد  المثال؛ 
والمعلومات/االستخبارات  والحوسبة  واالتصاالت 
واالستطالع،26  االستحواذ  واستهداف  والمراقبة 
ويتم بذل جهود لتعزيز قدرات  التشغيل(  ذاتية  واألنظمة 
هندسة  شركة  بأن  القول  يمكن  نطاًقا.27  أوسع  وطنية 
ST( إحدى شركات التصنيع  تقنيات سنغافورة )هندسة 
متخصصة  فهي  المنطقة.  في  تقدًما  األكثر  الدفاعي 
بدًءا من  العسكرية،  المَعّدات  في مجموعة متنوعة من 
المعقدة  المكوّنات  إلى  والذخيرة  الصغيرة  األسلحة 
مجال  في  كبيرة  شركات  توجد  والغواصات.  للطائرات 

الدفاع أيًضا في إندونيسيا وماليزيا وتايالند.28

والقدرات  األسواق  في  األخيرة  التطورات  إلى  بالنظر 
في  التوتّرات  حدة  تصاعد  وكذلك  المحلية  الدفاعية 
المنطقة، يمكن التنبؤ بأن برامج المشتريات في منطقة 
االزدياد  ستواصل  )أسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول  رابطة 
الداخلية  األمنية  التهديدات  بين  التوازن  تغير  لعكس 
لبرامج  محتملة  تآزر  وأوجه  فرص  تنشأ  وقد  والخارجية. 
قرر  إذا  الصناعي  التعاون  و/أو  المشتركة  المشتريات 
أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا )أسيان( االعتماد على 
الجهود الجارية المبذولة في مجال التعاون الدفاعي )على 
رابطة  دفاع  وزراء  اجتماع  مبادرة  خالل  من  المثال،  سبيل 
 29.)(ADMM-Plus) بلس  )أسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول 
من  العديد  مواجهة  سيتعين  الفرص،  هذه  والستغالل 
الحصر،  ال  المثال  على سبيل  بينها،  من  التي  التحديات، 
الميزانيات  وتخطيط  الزمنيّة  الخطوط  بين  اتساق  إيجاد 

والمواءمة بين المتطلبات. 

Deloitte (2016)  23
Kytomaki (2014)  24

Hutt (2015)  25
القيادة والتحكم واالتصاالت والحوسبة والمعلومات/االستخبارات والمراقبة واستهداف االستحواذ واالستطالع  26

IHS Jane’s (2016)  27
Hutt (2015)  28

والدفاعي من أجل  التعاون األمني  الحوار لتعزيز  الثمانية في  )ADMM-Plus( وشركائها  لرابطة دول جنوب شرق آسيا )أسيان( بلس  الدفاع  وزراء  اجتماع   29
تحقيق السالم واالستقرار والتنمية في المنطقة. وانعقد افتتاح اجتماع وزراء الدفاع بلس )ADMM-Plus( في هانوي، فيتنام بتاريخ 12 تشرين األول )أكتوبر( 
2010. واتفق وزراء الدفاع حينها على السعي إلى تحقيق خمسة مجاالت للتعاون العملي في ظل هذه اآللية الجديدة، وهي األمن البحري ومكافحة اإلرهاب 
والمساعدات اإلنسانية وإدارة الكوارث وعمليات حفظ السالم والطب العسكري. ولتسهيل التعاون في هذه المجاالت، تم إنشاء خمسة فرق خبراء عاملة 

https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html :للحصول على مزيد من المعلومات يُرجى زيارة .)EWGs(

https://admm.asean.org/index.php/about-admm/about-admm-plus.html
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تجارة  تاريخ معاهدة  لمحة موجزة عن  الفصل  يقدم هذا 
الراهن  الوضع  على  عامة  نظرة  ويستعرض  األسلحة 
وجنوب شرق  المعاهدة في منطقة شرق  في  للمشاركة 

آسيا.

3.1. تقديم معاهدة تجارة األسلحة
النقل  عمليات  تنظيم  بشأن  المعياري  اإلطار  تغيَّر 
مع   2014 عام  نهاية  في  التقليدية  لألسلحة  الدولية 
إنها  حيث  النفاذ،  حيز  األسلحة  تجارة  معاهدة  دخول 
نقل  عمليات  لمراقبة  قانونًا  ملزمة  دولية  معاهدة  أول 
األسلحة التقليدية. لم يتضح بعد تأثير المعاهدة الفعلي 
مرور  مع  األسلحة  بنقل  المتعلقة  الدول  قرارات  على 
عامين فقط على التنفيذ، غير أن لها، على سبيل المثال، 
حول  المحلية  البرلمانية  المناقشات  على  بالفعل  تأثيرًا 
القضية.30  بشأن  الصحفية  والتغطية  األسلحة  صادرات 
قد  للمعاهدة  األولى  السنوات  أن  الكثيرون  يرى31  بينما 
شهدت بعض التطورات المخيبة لآلمال خاصة في قرارات 
تتاجر في األسلحة، يظل هدف  التي  الكبرى  الدول  بعض 
معاهدة تجارة األسلحة واضًحا، وهو: وضع )وتنفيذ( أعلى 
في  الدولية  التجارة  لتنظيم  الممكنة  الموحدة  المعايير 
التجارة  بمنع  ذلك  والقيام عن طريق  التقليدية،  األسلحة 
تحويل  ومكافحة  عليها،  والقضاء  بها  المشروعة  غير 
واألمن  السالم  تحقيق  في  والمساهمة  األسلحة،  مسار 
واالستقرار وتعزيز التعاون والشفافية في جانب يتسم عادة 

بالسرية والفساد. 

التنظيم العالمي المعياري لتجارة األسلحة  نشأت فكرة 
طريق  عن  الحديثة  العصور  في  مرة  ألول  التقليدية 
العشرين.  القرن  تسعينيات  أوائل  في  المدني  المجتمع 
الضوابط  ظلَّت  المعنيين،  والباحثين  للناشطين  ووفًقا 
الرقابية على التجارة الدولية في األسلحة التقليدية غير 

مكتملة على الرغم من العدد الكبير من أنظمة واتفاقيات 
التي  والدولية  والوطنية  اإلقليمية  الصادرات  مراقبة 
وُضعت في العقود التي أعقبت الحربين العالميتين وخالل 
الحرب الباردة. ونظرًا للزيادة المستمرة لتعقيد هذه التجارة 
وعولمتها، تبين أنه يتعين أن تكون حلول تحسين الضوابط 

الرقابية للنقل دولية وشاملة في طبيعتها. 

على  الحائزين  من  مجموعة  أطلقت   ،1995 عام  في 
 )Óscar Arias( آرياس  أوسكار  بقيادة  للسالم  نوبل  جائزة 
من  أكبر  بقدر  األسلحة  تجارة  تتسم  أن  أجل  من  حملة 
 32 السلوك  لقواعد  عالمية  المسؤولية في شكل مدونة 
وتطورت الفكرة في السنوات التالية لتصبح حركة تدعو 
تبنت  قانونًا.  وملزمة  عالمية  أسلحة  تجارة  معاهدة  إلى 
األمم المتحدة القضية ألول مرة في عام 2006 من خالل 
القرار  وكان   )UNGA( المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
تحت مسمى السبيل إلى إقرار معاهدة لتجارة األسلحة: 
التقليدية  األسلحة  لتصدير  موحدة  دولية  معايير  وضع 

واستيرادها ونقلها. 33

الدعم  على  األسلحة  لتجارة  معاهدة  وضع  فكرة  حازت 
المتحدة،  األمم  في  عرضها  بعد  مسبوقة،  غير  بسرعة 
التسّلح: حيث  والحّد من  السالح  نزع  إطار مفاوضات  في 
للنظر   )GGE( الحكوميين  الخبراء  من  فريق  تأسيس  تم 
في "الجدوى والنطاق والمعايير األولية فيما يتعلق بإعداد 
موحدة  دولية  معايير  تضع  قانونًا  وملزمة  شاملة  وثيقة 
وذلك  ونقلها"،  وتصديرها  التقليدية  األسلحة  الستيراد 
لألمم  العامة  للجمعية  قرار  أول  اتخاذ  إلى  الدعوة  عقب 

المتحدة بشأن معاهدة تجارة األسلحة.34 

مرات  ثالث  اجتمع  الذي  الحكوميين،  الخبراء  فريق  أوصى 
على مدار عام 2008، بمزيد من النظر في الجهود الرامية 
التي تتناول التجارة الدولية في األسلحة التقليدية في إطار 

3. معاهدة تجارة األسلحة

تصدير  بضوابط  المعنية  المتحدة  المملكة  لجان   2015 عام  في  أطلقته  الذي  األسلحة  تجارة  معاهدة  في  الجاري  التحقيق  المثال،  على سبيل  انظر،   30
األسلحة لتقييم أثر المعاهدة على تجارة األسلحة وكيف يمكن جعلها أكثر فاعلية. )برلمان المملكة المتحدة، غير مؤرخ(

Stohl (2016); Amnesty International (2016)  31
Capodaglio (1999)  32

UNGA (2006)  33
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األمم المتحدة،35 واستجابة لذلك، قررت الجمعية العامة 
عامل  فريق  إنشاء  ذاته  العام  في  الحًقا  المتحدة  لألمم 
القضية.  توضيح  لزيادة   )OEWG( العضوية  باب  مفتوح 
اجتمعت المجموعة مرتين في عام 2009، وبعد االنتهاء 
من عملها، اعتمدت الجمعية العامة القرار 48/64 الذي 
تجارة  المتحدة حول معاهدة  لألمم  إلى عقد مؤتمر  دعا 
األسلحة في عام 2012 "إلعداد وثيقة ملزمة قانونًا بشأن 
أعلى المعايير الدولية الموحدة الممكنة لنقل األسلحة 

التقليدية".36

عقدت اللجنة التحضيرية )PrepCom( أربعة اجتماعات 
 2010 )يوليو(  تموز  بين  المتحدة  باألمم  األعضاء  للدول 
انعقد  للمؤتمر.37  للتحضير   2012 )فبراير(  وشباط 
المؤتمر الدبلوماسي الذي استمر لمدة أربعة أسابيع في 
األمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 2 إلى 27 تموز 
)يوليو( 2012. على الرغم من الجهود التي بذلتها عشرات 
بالفشل.  باءت  فإنها  للمعاهدة،  الداعمة  السباقة  الدول 
ومع ذلك، لم تكن هذه نهاية العملية: فقبيل نهاية العام 
َّت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارًا 38 بعقد  ذاته، أقر
مؤتمر آخر لوضع الصيغة النهائية للمعاهدة المقترحة. 
انعقد المؤتمر الختامي لألمم المتحدة المعني بمعاهدة 
المتحدة  لألمم  الرئيسي  المقر  في  األسلحة  تجارة 
بنيويورك في الفترة من 18 إلى 28 آذار )مارس( 2013. لم 
يتوصل المؤتمر الختامي أيًضا إلى اتفاق بشأن المعاهدة 
باإلجماع ألن هناك ثالث دول عرقلت ذلك في اليوم األخير، 
ولكنه أحال المسألة مرة أخرى إلى الجمعية العامة لألمم 
 ،39 ساحقة  بأغلبية  المعاهدة  إقرار  أيّدت  التي  المتحدة، 

وتمخض عن هذا اإلقرار معاهدة تجارة األسلحة.

)يونيو(  حزيران   3 في  المعاهدة  على  التوقيع  باب  ُفتح 
دولة   67 وقع خالله  توقيع رسمي، حيث  2013 في حفل 
تجارة  معاهدة  من   )1(22 المادة  في  ذُكر  وكما  إجماالً. 

النفاذ  المعاهدة حيز  أن تدخل  المقرر  األسلحة، كان من 
بعد مرور 90 يوًما من اليوم الذي أقرت فيه الخمسون دولة 
وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها لدى األمين العام 
لألمم المتحدة. وبعد ضغط منظمات المجتمع المدني 
شهدت  والتصديقات،  التوقيعات  على  للحث  خاصة 
المعاهدة ذروة أخرى لالنضمام خالل الجمعية العامة في 
أيلول )سبتمبر( 2013 ودخلت حيز النفاذ بسرعة قياسية 
بحلول 24 كانون األول )ديسمبر( 2014. وكما صرح األمين 
العام لألمم المتحدة بان كي مون )Ban Ki-Moon( في 
بيان عقب دخول المعاهدة حيز النفاذ: "من اآلن فصاعًدا، 
ستكون الدول األطراف في هذه المعاهدة المهمة ملزمة 
قانونًا بتطبيق أعلى المعايير الموحدة على عمليات نقلها 
الدولية لألسلحة والذخيرة". كما دعا جميع الدول التي لم 
تنضم بعد إلى معاهدة تجارة األسلحة باالنضمام إليها 

"دون تأخير".40 

يتم  المعاهدة،  في  عليه  المنصوص  النحو  وعلى 
األطراف  الدول  مؤتمرات  في  سنويًا  تنفيذها  استعراض 
)CSP( التي يمكن أيًضا للدول الموقِّعة أن تحضرها. ُعقد 
أول مؤتمر للدول األطراف في كانكون بالمكسيك في آب 
)أغسطس( 2015، بينما ُعقد المؤتمر الثاني في جنيف 
عقد  المقرر  ومن   .2016 )أغسطس(  آب  في  بسويسرا 

مؤتمر الدول األطراف الثالث في أيلول )سبتمبر( 2017. 

اكتسبت معاهدة تجارة األسلحة، خالل السنوات األولى 
من عملها، قاعدة مشاركة اتسعت بسرعة. انضمت 87 
األول  تشرين  بحلول  للمعاهدة  األطراف  الدول  من  دولة 
في  نواياها  عن  أخرى  دولة   46 وأعربت   ،2016 )أكتوبر( 
التزامها بغاياتها وأهدافها باعتبارها أطراًفا موقِّعة.)انظر 
الشكل 3.1(. ومع ذلك تظل 60 دولة من الدول األعضاء 
التابعة لألمم المتحدة، بما في ذلك بعض الدول المصدرة 

الكبيرة، خارج المعاهدة. 

UNGA (2006)  34
García Moritán (2008)  35

UNGA (2010)  36
ُعقدت اللجان التحضيرية في الفترة من 12 إلى 23 تموز )يوليو( 2010، ومن 28 شباط )فبراير( إلى 4 آذار )مارس( 2011، ومن 11 إلى 15 تموز )يوليو( 2011   37

ومن 13 إلى 17 شباط )فبراير( 2012 لمناقشة المسائل اإلجرائية.
UNGA (2013)  38

صوَّت ما مجموعه 154 لصالحها، وصوتت ثالث دول ضدها، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.   39
Ki-Moon (2014)  40
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بين  تماًما  متساوية  غير  المعاهدة  في  المشاركة  تظل 
المناطق المختلفة حتى اآلن. في حين أن معاهدة تجارة 
فإن  العالم،  أنحاء  جميع  من  أعضاًء  تضم  األسلحة 
مقراتها موزعة بين الدول األوروبية ودول أمريكا الالتينية. 

 2016 )أكتوبر(  األول  اعتبارًا من تشرين  انضم للمعاهدة 
أقل من نصف دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا 
معاهدة  عضوية   3.2 الشكل  يوضح  الهادئ.  والمحيط 

تجارة األسلحة وفًقا للمناطق الجغرافية.  

45%

24%

31% الدول األطراف
الدول الموقعة
الدول خارج معاهدة تجارة األسلحة

الشكل 3.1. المشاركة في معاهدة تجارة األسلحة )الوضع بدءًا من 30 تشرين األول )أكتوبر( 2016(

)2016a( المصدر: مقتبس من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

الشكل 3.2. مشاركة الدول في معاهدة تجارة السالح حسب المنطقة )%(

)2016a( المصدر: مقتبس من مكتب األمم المتحدة لشؤون نزع السالح

0 20 40 60 80 100

أوروبا الشرقية

المجموعة الغربية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

آسيا والمحيط الهادئ

إفريقيا

الدول األطراف
الدول الموقعة
الدول خارج معاهدة
تجارة األسلحة

شرق  في  األسلحة  تجارة  معاهدة   .3.2
وجنوب شرق آسيا

تصورات  في  تظهر  البارزة  اإلقليمية  الفروق  بعض  بدأت 
خالل  المناقشات  في  شاركت  التي  الدول  وأولويات 
مفاوضات معاهدة تجارة األسلحة. ومع أن الدول األوروبية 

فإن  المشهد،  أغلب  األمريكية كانت متصدرة  والالتينية 
في  كذلك  أسهمت  الهادئ  والمحيط  آسيا  دول  بعض 
المفاوضات بإسهامات جوهرية ومن بينها بعض األصوات 
جدول  يلي  وفيما  آسيا.  شرق  وجنوب  شرق  من  الفاعلة 
العشرة  للدول  الحالة  لدراسة  التصويت  سجل  يعرض 
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وحالة  المحادثات  سجل  إلى  باإلضافة  المشروع،  لهذا 
االنتساب الحالية للمعاهدة. 

دول  وقعت ست  فقد  أعاله،   3.1 الجدول  من  يتبين  وكما 
على  آسيا  شرق  وجنوب  شرق  من  الحالة  دراسة  دول  من 
بعد  منها  أي  ينضم  لم  ولكن  األسلحة،  تجارة  معاهدة 
اإلجمالي  المشاركة  مستوى  إلى  ونظرًا  المعاهدة.  إلى 
لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن المجموعة بشكل 
عام أكثر إيجابية تجاه المعاهدة مقارنًة بالعديد من الدول 
بأكملها،  الهادئ  والمحيط  آسيا  المجاورة: فمن منطقة 
األسلحة  تجارة  معاهدة  إلى  فقط  دول  ثالث  انضمت 
دولة وما   15 2016؛ ووقعت  )أكتوبر(  األول  بحلول تشرين 

زال هناك إجمالي 35 دولة خارجها. 

شرق  وجنوب  شرق  منطقة  من  الدول  من  العديد  سلَّط 
األسلحة،  تجارة  معاهدة  مفاوضات  مرحلة  خالل  آسيا، 
تجارة  تكون معاهدة  أن  الضوء بشكل خاص على ضرورة 
األسلحة موضوعية ومتوازنة سواء تجاه الدول التي تصدر 
تلك  أو  رئيسي  تستوردها بشكل  التي  الدول  أو  األسلحة 
التي تتأثر بالتجارة الدولية في األسلحة بصفتها دوالً لعبور 
أو شحن األسلحة. وهناك قوة دافعة رئيسية في المنطقة 

الحاجة  في  أيًضا  تمثَّلت  األسلحة  تجارة  معاهدة  باتجاه 
باألسلحة،  المشروعة  التجارة غير  إلى تحسين مكافحة 
ال سيّما األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، نظرًا إلى 
فيها  تتسبب  أن  يمكن  التي  الكثيرة  السلبية  العواقب 
تجارتها وانتشارها في الوقت الراهن. كما دعا العديد من 
دول جنوب وجنوب شرق آسيا إلى إدراج ضوابط أفضل على 

عبور األسلحة وشحنها.

إن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة، وخاصًة التجارة 
بها وانتشارها بطريق غير مشروع، تشكالن أولوية لكثير 
من دول المنطقة، مثلما هو الحال بالنسبة إلى مكافحة 
المشروعة.  غير  لألسلحة  اإلجرامي  واالستخدام  اإلرهاب 
في  نشطون  مشاركون  الدول  من  العديد  أن  إلى  ونظرًا 
الصغيرة  األسلحة  بشأن  المتحدة  األمم  عمل  برنامج 
األمم  أيًضا في سجل  الخفيفة41 ومشاركون  واألسلحة 
الدول  هذه  أبرزت  فقد  التقليدية،42  لألسلحة  المتحدة 
الموجودة  الصكوك  من  الكاملة  االستفادة  إلى  الحاجة 
في  وتُناَقش  األسلحة.  تجارة  معاهدة  إطار  داخل  بالفعل 
القسم 5.1، بمزيد من التفصيل، القضايا الُمتصوَّرة ذات 
تجارة  معاهدة  تجاه  الدول  نهج  على  أثرت  التي  األولوية 

األسلحة بالفعل خالل مرحلتي المناقشة والتفاوض.

الجدول 3.1. مشاركة دول محددة من شرق وجنوب شرق آسيا في عملية معاهدة تجارة األسلحة

 
 

التصويت على قرارات معاهدة تجارة األسلحة
اإلدالء بتصريحات 
خالل هذه العملية

التوقيع على معاهدة 
تجارة األسلحة

06'08'09'12a'12b'13'14'

نعمن ن ن ن ن ن ن نكمبوديا

الن م م م ن م م مالهند

الن م م م ن ن ن نإندونيسيا

نعمن ن ن ن ن ن ن نماليزيا

نعمن ن ن ن ن ن ن نالفلبين

نعمن ن ن ن ن ن ن نجمهورية كوريا

نعمن ن ن ن ن ن ن نسنغافورة

الن م م م ن ن ن نسيريالنكا

نعمن ن ن ن ن ن ن نتايالند

الن - - - ن - - -فيتنام

 "ن" تشير إلى التصويت بنعم على المعاهدة، و"م" تشير إلى الدولة الممتنعة عن التصويت )أي أظهرت نوايا رسمية بعدم التصويت سواء بنعم أو ال(، ويشير الرمز "-" إلى عدم التصويت. 
)2014 ، 2013c ، 2013b  ،2013a ،2010 ،2009 ،2006( المصدر: مقتبس من الجمعية العامة لألمم المتحدة

UNODA (2016c)  41
United Nations Register of Conventional Arms (2016)  42
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استخدامه  يمكن  مفاهيميًا  إطارًا  الفصل  هذا  يُقدِّم 
لتحديد ووصف العوامل التي من شأنها تحديد وضع دولٍة 
ما فيما يتعلق بالتصديق على معاهدة تجارة األسلحة أو 
االنضمام إليها. هذه العوامل، التي غالبًا ما تكون مترابطة 
ومتآزرة، تضطلع أيًضا بدورٍ حاسم في نجاح تنفيذ معاهدة 

تجارة األسلحة.

4.1. التمهيد للقضية 
مجاالً  تترك  بصياغة  األسلحة  تجارة  معاهدة  تتميز 
، مساحة من المناورة إلدارات الدول  واسًعا للتأويل، ومن ثمَّ
ال  فهي  ذلك،  ومع  تنفيذها.  كيفية  لتحديد  المختلفة 
قائمة  وأحكامها  قانونًا،  وُملزِمة  دة  ُمعقَّ معاهدة  تزال 
إعداد  القدرة على  لها  دولة مشاركة  أن كل  افتراض  على 
نظام الحّد من التسّلح، إذا لم يكن موجودًا بالفعل، الذي 
القطاعين  المعنيين كافًة من  الشأن  بين أصحاب  يجمع 
وُمنظَّمة.  قة  وُمنسَّ قة  ُمتسِّ بطريقة  والخاص  العام 
الدول،  من  العديد  في  بالفعل  األنظمة  هذه  توجد  بينما 
وال يوجد سوى عدد قليل من التعديالت الضرورية لضمان 
من  بسالسة  األسلحة  تجارة  معاهدة  "تطبيق"  إمكانية 
يمكن  ذاته  الوقت  في  أنه  إال  الوطنية؛  العمليات  خالل 
تجارة  معاهدة  الستيعاب  وطني  نظام  إنشاء  يُمثِّل  أن 
في  للتحديات  ومثيرة  مضنية  عمليًة  وتنفيذها  األسلحة 
الدول األخرى التي ال تزال فيها تدابير الحّد من التسّلح قيد 

التطوير أو محدودة النطاق.

باإلضافة إلى ذلك، منذ أن دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 
كانون األول )ديسمبر( 2014، فقد ال يكون الخط الفاصل 
تنفيذ  تواجه  التي  والتحديات  االنضمام  تحديات  بين 
الواقع،  في  جيد.  بشكل  ُمحددًا  األسلحة  تجارة  معاهدة 
وقبل دخولها حيز التنفيذ في كانون األول )ديسمبر( 2014، 
كان من الممكن اعتبار التوقيع على المعاهدة بمثابة إعالن 

على نية المضي قدًما نحو التصديق والتنفيذ، ولكن دون 
أي التزام جوهري خاصًة فيما يتعلق بالخط الزمنّي. إال أنه 
التنفيذ، لم يعد هذا الموقف  عقب دخول المعاهدة حيز 
بالفعل جزًءا  ليست  التي  الدول  أمام  وبات  متاًحا،  "الرخو" 
التصديق   )1 خيارات:  ثالثة  رسمي  بشكل  المعاهدة  من 
على معاهدة تجارة األسلحة )لو سبق لها التوقيع( أو 2( 
االنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة )إن لم تكن الدولة 
خارج  البقاء   )3 أو  الُموقِّعة(،  األعضاء  الدول  ضمن  من 

معاهدة تجارة األسلحة. 

الُملزِمة قانونًا  في الخيارين األول والثاني، تخلق الطبيعة 
التي تنضم لمعاهدة  الدولة العضو  بأن  للمعاهدة توقًعا 
تشير  )إذ  أحكامها  لتنفيذ  استعداد  على  األسلحة  تجارة 
التنفيذ عقب  حيز  تدخل  األسلحة  تجارة  معاهدة  أن  إلى 

90 يوًما من إيداع صكوك التصديق/االنضمام(. 

االنضمام  تحديات  بين  إقامة صلة  إلى  السياق  يؤدي هذا 
وتحديات التنفيذ: حيث قد تضطلع المخاوف بشأن القدرة 
بدورٍ  األسلحة  تجارة  معاهدة  تنفيذ  على  اإلمكانية  أو 
بالنسبة  االنضمام  أو  التصديق  عملية  إعاقة  في  حاسم 
التنفيذ  عوائق  بين  العالقة   4.1 الشكل  ح  يوضِّ دولة.  ألي 

والعوائق التي تعترض التصديق/االنضمام.

4.2. تعريف مفهوم "الجاهزية النظامية 
الوطنية" لمعاهدة تجارة األسلحة

يمكن  التي  الدرجة  مفهوم  السابق  القسم  استعرض 
تجارة  معاهدة  استيعاب  عندها  ككل  الوطني  للنظام 
وتنفيذها.  التصديق(  أو  االنضمام  طريق  )عن  األسلحة 
الدراسة،  هذه  لغرض  المفهوم،  هذا  إلى  اإلشارة  يمكن 
باسم "الجاهزية النظامية الوطنية". فهو يشمل سلسلة 
من العوامل المترابطة التي تضطلع جميعها بدورٍ مهم 

 4. االنضمام إلى معاهدة 
 تجارة األسلحة وتنفيذها: 

صياغة التحديات
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االنضمام  أو  األسلحة  تجارة  معاهدة  على  التصديق  في 
إليها والتنفيذ التالي لهما.

إطار  نُقدِّم  الوطنية،  النظامية  الجاهزية  لوصف مفهوم 
الدفاعي  االبتكار  نموذج  من  ُمعدَّلة  نسخة  يعد  عمل 
وضعته  الذي   43، RAND Europe لمؤسسة  المسجل 
مؤسسة  RAND Europe كجزء من دراسة كلفتها بها 

وزارة الدفاع البريطانية. 

الدراسة  هذه  من  بالهدف  النموذج  هذا  عالقة  تكمن 
األسلحة  تجارة  معاهدة  على  التصديق  أن  حقيقة  في 
واالنضمام إليها وكذلك تنفيذها هو في جوهره مسعى 
ويتطلب  الشأن،  وأصحاب  اإلدارات  من  العديد  يشمل 
مختلفة  مستوياٍت  على  المترابطة  التحديات  معالجة 
والمؤسسية  والتقنية  التنظيمية  المستويات  )مثل 
للمشتريات  المعقدة  البيئة  في  واللوجستية(  والبشرية 

الدفاعية والحّد من التسلح. 

لوضع  النموذج  هذا  الفريق  تبّنى  الدراسة،  هذه  ألغراض 
إطار عمل قوي لدعم تحليل البيانات وتجميعها باإلضافة 
الُمعتمد  العمل  إطار  ويستند  التوصيات.  تقديم  إلى 
على  ولتقييمها  الوطنية،  النظامية  الجاهزية  لوصف 
األرجح، إلى العوامل السبعة الُمحدَّدة في الفقرات أدناه. 
الداخلية  العمل  المشروع في ورش  وقد استخدمه فريق 
عند تجميع البيانات المتاحة كافة وتحديد االستنتاجات 

األساسية. 

وباإلضافة إلى ذلك، تم استخدام إطار العمل أيًضا لتأطير 
والعقبات مما  بالعوائق  المتعلقة  المستخلصة  النتائج 
القدرات  بناء  فرص  لتحديد  مجدية  مرجعية  نقطة  أتاح 
العوامل   4.2 الشكل  ح  يُوضِّ النهائية.  التوصيات  ولطرح 

السبعة وعالقاتها. 

الدول األعضاء 
في األمم المتحدة

193

تنفيذ معاهدة تجارة األسلحة على الصعيد العالمي

الدول األطراف
87

غير ذلك
60

الدول الموقعة 
في انتظار التصديق عليها

87

عوائق التصديق/االنضمام

عوائق التنفيذ

الشكل 4.1. العوائق أمام التصديق على المعاهدة واالنضمام إليها وتنفيذها

RAND Europe المصدر: تحليل لمؤسسة

Freeman et al. (2015)  43
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اتخاذ  وراء  زات  الُمحفِّ هي  "الدوافع"   .4.2.1
تجارة  معاهدة  إلى  باالنضمام  قرارًا  عضو  دولة 

األسلحة وتنفيذها من عدمه

إلى  االنضمام  إلى  تؤدي  التي  الدوافع  تقسيم  يمكن 
ثالث  إلى  عدمه(  )أو  وتنفيذها  األسلحة  تجارة  معاهدة 

فئات كلية:

االعتبارات . 1 تؤثر  قد  باألمن:  المرتبطة  الدوافع 
الجغرافي  والسياق  القومي  باألمن  الُمتعلقة 
في  الرغبة  على  األوسع  اإلقليمي  االستراتيجي 
االنضمام إلى معاهدة تجارة األسلحة وتنفيذها من 

كال االتجاهين.
بدورٍ . 2 القومي  السياق  يضطلع  الداخلية:  الدوافع 

والرؤية  اإلدارات  بين  التوافق  مثل  فعوامل  جوهري. 
وممارستها  األخرى  القطاعات  وتأثير  المشتركة، 
الدفاع  وقطاع  الحكومة  بين  والعالقة  للضغط، 
الوطني، وسياق السوق )مثل نسبة استيراد/تصدير 
للموقف  ُمحدِّدة  عوامل  جميعها  تعد  األسلحة( 

الوطني تجاه معاهدة تجارة األسلحة.

الخارجية . 3 الدوافع  تشمل  الخارجية:  الدوافع 
المجتمع  مع  التفاعل  تعكس  التي  زات  الُمحفِّ تلك 
الدولي، مثل التأثير الُمتصوَّر على السمعة والعالقات 
برامج  إلى  الوصول  واألهلية/إمكانية  الدبلوماسية 

ُمساِعدة دولية ُمحدَّدة.

المكّونات  من  المدخالت"  "موارد  تُعد   .4.2.2
للتصديق/االنضمام  المطلوبة  األساسية 

ال والتنفيذ الفعَّ

المدخالت  ● موارد  من  األول  المورد  هي  الموهبة 
ال  الفعَّ والتنفيذ  للتصديق/االنضمام  ضرورية  وهي 
أنها  على  المواهب  َّف  تُعر األسلحة.  تجارة  لمعاهدة 
"أفراد يمتلكون مستويات عالية من رأس المال"، وهي 
الخبرات  )مثل  الفنية  والمهارات  الخبرات  إلى  تشير 
القانونية والتشغيلية( واإلدارية الالزمة لدعم التعاون 
القطاع  في  أو  العام  القطاع  في  سواء  الناجح 
على  تقتصر  ما  كثيرًا  أنها  حين  وفي  الصناعي.44 
الخبرة  فإن  المتخصصة،  والعمالة  الفنية  الخبرة 
الالزمة طوال عمليات التصديق/االنضمام والتنفيذ 

الشكل 4.2. إطار العمل التحليلي لمؤسسة RAND لفهم الجاهزية النظامية الوطنية

.Freeman et al. (2015, 11) المصدر: مقتبسة من

 .)Florida )2002  44  44

الدوافع

معاھدة تجارة األسلحة
التصدیق / االنضمام والتنفیذ

عوامل التشكیل موارد المدخالتموارد التمكین

المواھب

رأس المال

الثقافة

البنیة

البنیة التحتیة

الشبكات / االتصاالت
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تشمل كذلك إجادة اللغات األجنبية والمهارات القوية 
في اإلدارة والتفاوض والتواصل والمعرفة بالسياسات 

واألطر التنظيمية ذات الصلة.45 
رأس  ● من  أدنى  حد  وجود  يُشترط  المواهب،  لحشد 

أن  يمكن  المال  رأس  أن  حين  في  األقل.  على  المال 
بها  تحتفظ  التي  المادية  واألصول  المعدات  يعني 
الشركات إلنتاج سلعها/خدماتها أو تصنيعها، فإنه 
يشير ألغراض هذه الدراسة إلى رأس المال النقدي أو 

المالي الذي يمكن للمنظمات الحصول عليه. 

بين  بالتعاون  التمكين"  "موارد  تسمح   .4.2.3
أصحاب الشأن المعنيين كافة

رئيسي  ● تمكين  عامل  هما  واالتصاالت  الشبكات 
للتعاون الضروري في عملية التصديق على معاهدة 
فهما  تنفيذها.  أو  إليها  واالنضمام  األسلحة  تجارة 
والمعلومات  المعرفة  تبادل  نان  عان/يُمكِّ يُشجِّ
المحددة  الطبيعة  تكون  قد  الفضلى.  والممارسات 
الُمنظَّمة  الشراكات  )مثل  رسمية  الشبكات  لهذه 
شرق  جنوب  دول  لرابطة  بلس  الدفاع  وزراء  كاجتماع 
االتصال  نقاط  شبكة  أو   )ADMM-Plus( آسيا 
مثل  ُمحدَّدة  أدوات  إلى  باإلضافة  الرسمية،  الوطنية 
العمل  برنامج  تنفيذ  دعم  نظام  في  الُمدرجة  تلك 
لمطابقة االحتياجات والموارد46( أو قد تكون طبيعة 
والشبكات  الشخصية  االتصاالت  )مثل  رسمية  غير 

االفتراضية(.
)المادية  ● والمرافق  الموارد  تشمل  التحتية  البنية 

واالفتراضية على السواء( والمعدات الموجودة لدعم 
الشأن  أصحاب  بجميع  الخاصة  األعمال  وتمكين 
المناسبة  المرافق  األمثلة:  تتضمن  ربما  المعنيين. 
واالستيراد  التصدير  أثناء  األسلحة  شحنات  إلعداد 
وقواعد  واألنظمة  الشحنات  نقل  وعمليات  والعبور 
والتحقق  الترخيص  لدعم  المستخدمة  البيانات 
األسلحة  وسم  ومعدات  النهائي  المستخدم  من 

الصغيرة واألسلحة الخفيفة. 

الدوافع  في  التشكيل"  "عوامل  تؤثر   .4.2.4
والموارد وعوامل التمكين على مدار العملية 

للسلوك  ● أنماط  أنها  على  وصفها  يمكن  الثقافة 
التنظيمي. يمكن أن تتأثر عملية التصديق/االنضمام 
وكذلك التنفيذ المترتب عليهما تأثرًا بالًغا بالعوامل 
الشفافية  تجاه  المتبع  السلوك  مثل  التنظيمية 
تؤدي  القيادة  أن  إلى  باإلضافة  والفساد.  والمساءلة 
وفي  االستراتيجية  لألولويات  اإلعداد  في  هاًما  دورًا 
داخل  إعاقته(  )أو  الداخلي  الزخم  على  الحفاظ 

القطاعين الحكومي والمدني على السواء.  
بالثقافة،  ● وثيًقا  ارتباًطا  الهيكل  عنصر  ويرتبط 

مع  تفاعلها  وفي  بعينها  مؤسسة  داخل  سواء 
ويشمل  السواء.  على  الخارجية  الفاعلة  الجهات 
واإلجراءات  والسياسات  الممارسات  نطاق  الهيكل 
ل  تُشكِّ  )1 التي  والقوانين  والتشريعات  المؤسسية 
كيفية تفاعل الجهات الفاعلة ذات الصلة وتعاونها، 
تجارة  معاهدة  على  التصديق  عملية  على  تؤثر  و2( 

األسلحة واالنضمام إليها وتنفيذها أيًضا.

العناصر  أعاله  المذكورة  السبعة  العوامل  ح  تُوضِّ
النظامية  الجاهزية  د  تُحدِّ التي  المختلفة  والمكوّنات 
الوطنية ألي دولة للشروع في عملية التصديق واالنضمام 

والتنفيذ التالي لهما.

بينما يمكن أن تتعامل كل دولة مع عوامل منفردة )وكذلك 
مالحظة  المهم  فمن  متباينة،  بطرٍق  تفاعالتها(  مع 
لضمان  االعتبار  في  كافة  العوامل  هذه  وضع  ينبغي  أنه 
األسلحة.  تجارة  لمعاهدة  ومجٍد  فعال  بتنفيٍذ  الخروج 
كلما زاد عدد نقاط الضعف على مدى العوامل السبعة 
عن  الدولة  عجز  مخاطر  زادت  التصديق/االنضمام،  خالل 
دولٍة  ألي  وفاعلية  بكفاءة  السالح  تجارة  معاهدة  تنفيذ 

كانت. 

.Kline and Rosenberg (1986); Caraca et al. (2009)  45
UNODA (2016d)  46
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التي  الرئيسية  للعناصر  وصًفا  الرابع  الفصل  عرض 
يمكن استخدامها مجتمعة لتقييم الجاهزية النظامية 
على معاهدة  للتصديق  بعينها  دولة عضوة  الوطنية ألي 
تجارة األسلحة أو االنضمام إليها أو تنفيذها. وكما ورد في 
1.3 و4.2، فقد استخدمنا في إطار هذا المشروع  األجزاء 
إطار العمل هذا لتحديد العوائق والصعوبات وتحليلها في 
مجموعة منتقاة من دراسات الحالة. يُلخِّص هذا الفصل 
النتائج المستخلصة لبحثنا. كما ذُكر في الجزء 1.3، فإن 
تخضع  كانت  الُمحددة  األعضاء  الدول  التزامات  جميع 
لقاعدة تشاتام هاوس؛ لذلك لم يتم الكشف عن اسم أي 
أمثلة  تناول  في  اإلسهاب  عند  التالية،  األقسام  في  دولة 
محددة، ولم تعكس وضع أي دولة بعينها، ولكنها توليفة 
التي  المنطقة  أنحاء  جميع  في  عوائق  مجموعة  من 

انبثقت من هذه الدراسة. 

5.1. الدوافع
ة مجموعة من العوامل في  على المستوى السياسي، ثمَّ
دول دراسة الحالة تُمثِّل دوافع تجاه كل من االنضمام إلى 
و/أو  التوقيع  الدول عن  إحجام  أو  األسلحة  تجارة  معاهدة 
التصديق على المعاهدة في الوقت الحالي. وسلَّطت دول 
المنطقة الستة التي وقعت على المعاهدة الضوء على 
مزيد من الدوافع المرتبطة بمزايا االنضمام إليها، في حين 
المعاهدة  دخول  عن  بنفسها  نأت  التي  األربعة  الدول  أن 
المرتبطة  المحتملة  األخطار  أو  العثرات  على  دت  أكَّ

باالنضمام لمعاهدة تجارة األسلحة. 

مناقشات  في  المذكورة  الدوافع  بعض  اختالف  وبرغم 
مثل  الدوافع،  بعض  هناك  فإن  والسلبيات"،  "اإليجابيات 
للدول  داعمة  كحجة  تُطرح  التي  اإلقليمي،  األمن  حالة 
بعض  منعت  كنقطة  وكذلك  المعاهدة  إلى  لالنضمام 
الدوافع  التالي  الجزء  ويعرض  االنضمام.  من  الدول 
والمقابالت  األساسي  البحث  أثناء  الُمحددة  األساسية 

التي أُجريت مع مسؤولي الدول المعنية. 

إلى  لالنضمام  المنطقة  دول  دوافع   .5.1.1
المعاهدة

مراقبة  وعدم  المشروعة  غير  التجارة  مكافحة 
انتشار األسلحة

هذه  من  كجزء  تحليلها  تم  التي  الدول  إلى  بالنسبة 
الدراسة، فإن أحد األسباب الرئيسية لدعم معاهدة تجارة 
بمكافحة  يتعلق  فيما  الُمتصورة  قدراتها  هو  األسلحة 
ارتباطها  المشروعة، ال سيّما بسبب  تجارة األسلحة غير 
واألسلحة  الصغيرة  لألسلحة  المستمر  باالنتشار 
األرواح  في  والخسائر  العنف  حدة  وتخفيف  الخفيفة47 
البشرية.48 ويعد منع التجارة غير المشروعة في األسلحة 
التقليدية واستئصال شأفتها، كأحد الهدفين الرئيسيين 
المتوقعة  اآلثار  صلب  في  األسلحة،49  تجارة  لمعاهدة 
المترتبة على المعاهدة في السنوات المقبلة. أثناء مرحلة 
على  يؤثر  رئيسي  كدافع  ذلك  دول  خمس  ذكرت  البحث، 

موقفها إزاء المعاهدة.50

والتي  خصوصية  األكثر  الطبيعة  ذات  الحجج  وتشمل 
تأتي في صالح االنضمام إلى المعاهدة من وجهة النظر 

 5. دول دراسة الحالة من منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ

انظر على سبيل المثال، البيان الذي أدلت به تايالند )سينهاسيني "Sinhaseni"، عام 2014( في اللجنة األولى التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة  47
انظر على سبيل المثال، البيان الذي أدلت به الفلبين )ديري "Dery" عام 2013( والبيان الذي أدلت به كمبوديا )ري "Ry" عام 2014( في اللجنة األولى التابعة   48

للجمعية العامة لألمم المتحدة
الجمعية العامة لألمم المتحدة )المادة 1 عام 2013(  49

المقابالت التي أجراها باحثو مؤسسة RAND Europe (5)، في الفترة من نيسان )إبريل( حتى آب )أغسطس( 2016  50
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هذه تعزيز مكافحة الشبكات اإلجرامية الدولية واإلرهاب، 
إلى  تهريبها  أو  األسلحة  مسار  تحويل  دون  والحيلولة 
المعنية  الدولة  داخل  النشطة  المتمرّدة  المجموعات 
على  المجاورة.  الدولة/الدول  في  السياسية  القوى  أو 
سبيل المثال، الحظت تايالند أن "التجارة غير المشروعة 
غير  السوق  إلى  مسارها  وتحوُّل  التقليدية  األسلحة  في 
والعنف  للصراعات  مؤجًجا  عامالً  تكون  قد  الرسمي 
في  بما  الدولية،  اإلجرام  شبكات  وإلى  االستقرار  وزعزعة 
ذلك تلك الشبكات المتورطة في اإلرهاب وتستفيد كثيرًا 
من مثل هذا الوضع"51، بينما عارضت كوريا الجنوبية نقل 

األسلحة لكوريا الشمالية.52

تحسين أوجه التعاون واألمن اإلقليمي
حددت دولتان من دول دراسة الحالة وضع األمن اإلقليمي 
النضمامهما  رئيسية  كدوافع  الصلة  ذات  والمخاوف 
المستقبلي إلى معاهدة تجارة األسلحة، في حين أشارت 
تقاريرها  في  اإلقليمية  العوامل  إلى  األخرى  الدول  بعض 
رئيسية.  كدوافع  تحددها  لم  لكنها  السابقة،  وبياناتها 
واستنادًا إلى مراجعة الوثائق األساسية، كانت االعتبارات 
الصادرة من  الرسمية  البيانات  ثابتة في  اإلقليمية سمة 
سلطتا  اللتين  الدولتين  من  دولة  شهدت  المنطقة.53 
الضوء على هذا الجانب مؤخرًا صراًعا، بينما أكدت الدولة 
وتطلعاتها  معينة  بدولة  تتعلق  مخاوفها  أن  األخرى 
واألسلحة  الشامل  الدمار  أسلحة  على  للحصول 
التقليدية باإلضافة إلى التقنيات ذات الصلة من السوق 
باستمرار  تراقبان  أنهما  أخريان  دولتان  ذكرت  العالمية.54 
تجارة  معاهدة  تجاه  األمنية  السياسة  ومواقف  تطورات 

صنع  عملية  أن  ذكرتا  لكنهما  المنطقة،  في  األسلحة 
المواقف  أو  باالعتبارات  تتأثر  ال  القومية  السياسة 
اإلقليمية التي يعبر عنها كبار مصدري المعدات الدفاعية 
أو الشركاء التجاريون المهمون اآلخرون.55 إضافة إلى ذلك، 
أن  كيف  مقابالت،  معهم  أُجريت  الذين  المسؤولون،  ذكر 
أداة  باعتبارها  إليها كذلك  يُنظر  معاهدة تجارة األسلحة 
ووسيلة "لتحسين التعاون اإلقليمي والمساعدة في تناول 
هذا  في  أوسع  نطاق  على  واستراتيجية  عوامل سياسية 

الجزء من المنطقة".56 

دعم التنمية المستدامة واألمن البشري
ذكرت دولتان بالمنطقة إمكانية مساهمة معاهدة تجارة 
أهداف  من  عشر  السادس  الهدف  تحقيق  في  األسلحة 
مجتمعات  وجود  لتعزيز   )SDGs( المستدامة  التنمية 
جميع  من  الحد  خالل  من  للجميع  وحاضنة  سلمية 
وفيما  المشروعة.  غير  األسلحة  وتدفق  العنف  أشكال 
يتعلق إلى حٍد ما بالنقطة المثارة حول منع التجارة غير 
كلتا  ذكرت  األسلحة،  انتشار  مراقبة  وعدم  المشروعة 
تساهم  أن  نظرهما  وجهة  من  يمكن  أنه  أيًضا  الدولتين 
معاهدة تجارة األسلحة في زيادة تعزيز األمن البشري عن 
طريق منع األسلحة غير المشروعة من الوقوع في أيدي 
ستتولى  لهم:  المرخص  غير  النهائيين  المستخدمين 
التدابير  تنفيذ  مسؤولية  المشارِكة  األعضاء  الدول 
الدولية  األسلحة  نقل  في  التحكم  لضمان  المناسبة 
التزامات  مع  يتماشى  بما  وفّعالة،  شفافة  بطريقة 

المعاهدة.57 
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5.1.2. دوافع عرقلة عملية التصديق أو االنضمام 
في المنطقة

تعارض تطورات وأولويات سياسات األمن الداخلي
أن  المنطقة،  دول  من  دول  ثالث  قدمته  دليل،  يشير 
في  ُقوِّض  قد  األسلحة  تجارة  معاهدة  إلى  االنضمام 
تتعلق  أخرى  قضايا  بسبب  و2016   2014 بين  ما  الفترة 
األمنية  التطورات  رصد  مثل  الداخلي،  األمن  بسياسات 
المجاورة  الدولة/الدول  في  لها  واالستجابة  الشاملة 
التحوالت  مثل  الوطنية،  السياسية  التطورات  ومواكبة 
في أولويات السياسات األمنية التي قد تحدث مع حلول 

مواعيد االنتخابات. 

بتقديم  الحالة  دراسة  دول  من  األقل  على  دولتان  أفادت 
دعم سياسي رفيع المستوى لالنضمام إلى المعاهدة،58 

بينما تم تحليل معاهدة تجارة األسلحة في الدول األخرى 
والتعامل معها بنجاح خاصًة على مستوى العمل داخل 
الدوائر المدنية. أشار مسؤولون حكوميون أُجريَت معهم 
مقابالت من دولتين من دول دراسة الحالة كيف أدى عدم 
وجود مشاركة سياسية رفيعة المستوى إلى تأخير عملية 
انضمامهما على األرجح.59 األمر على النقيض تماًما في 
بعض الدول، وذلك عبر المشاركة والدعم السياسي رفيع 
المستوى الذي ال يتم تحفيزه دائًما إلى مستوى العمل أو 

ترويجه عبر الوزارات.60 

أشارت أربع دول من دول دراسة الحالة أنه مع وجود إجماع حاٍل 
في المواقف السياسية الخاصة بالمعاهدة، فإن العملية 
لم تكن واضحة تماًما في السنوات العشرة الماضية. في 
أثارتا  قد  المسلحة  والقوات  الدفاع  وزارة  أن  يبدو  الغالب، 
معاهدة  إلى  االنضمام  ومزايا  الحاجة  بشأن  الشكوك 
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وزارة  )و/أو  الخارجية  وزارة  أن  حين  في  األسلحة،  تجارة 
التجارة بحسب الدولة( قد استشعرت إيجابية أكبر بشأن 
العضوية المحتملة. كما أشارت إحدى دول دراسة الحالة 
إلى أنها لم توقع المعاهدة ألن االنضمام إليها سيتنافى 

مع تشريعاتها الحالية.

مهًما.  عنصرًا  كذلك  تمثل  االنتخابية  الدورة  فإن  وأخيرًا، 
الدول  من  دول  سبع  في  رئيسية  انتخابات  هناك  كانت 
و2016،   2012 بين  الفترة  في  الحالة  لدراسة  العشرة 
والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على المواقف تجاه 
أو  االنضمام  تجاه  وجد(  )إن  الُمحرز  التقدم  أو  المعاهدة، 
وبنود جدول  للموارد  الشاملة  األولويات  وترتيب  التصديق، 

األعمال السياسية. 

اعتبارات سياسات األمن اإلقليمي
إلى  المنطقة  دول  بعض  فيه  نظرت  الذي  الوقت  في 
نحو  دافع  أنها  على  اإلقليمي  األمن  سياسات  اعتبارات 
أخرى  دول  ذكرت  األسلحة،  تجارة  لمعاهدة  االنضمام 
محتمالً  إعاقة  عامل  باعتبارها  اإلقليمي  األمن  حالة 
ضوابط  بشأن  واإلقليمي  الدولي  التعاون  تعميق  أمام 
نقل األسلحة. فعلى سبيل المثال، ذكرت إحدى الدول أن 
التجربة السابقة قد أظهرت مدى األثر الكبير الواقع على 
التعامل مع مشكالت انعدام األمن والصراعات المستمرة 
المنطقة عند وجود مستوى عاٍل من الشفافية في  في 
تطبيق تنظيم التسّلح باإلضافة إلى ضبط المستخدم 
النهائي الُمحدَّد والنقل، غير أنه حتى اآلن لم توجد وسيلة 
معاهدة  على  وسيكون  النقاط،  هذه  معالجة  على  قادرة 

تجارة األسلحة إظهار إمكاناتها في السنوات القادمة.61

مخاوف تتعلق بقطاع الدفاع الوطني
تتعلق  مخاوف  الحالة  دراسة  دول  من  دول  أربع  أثارت 
بقطاع دفاعها على وجه الخصوص عند توضيح عالقتها 
ضمن  و/أو  المقابالت  أثناء  األسلحة  تجارة  بمعاهدة 
األسلحة.62  تجارة  معاهد  عملية  من  الرسمي  توثيقها 

القطاع  مشاركة  بخصوص  رئيسية  قضايا  وتتعلق 
الصناعي وتأثير معاهدة تجارة األسلحة على المؤسسات 
الوطنية في المنطقة بما هو موجود حاليًا من اتفاقيات 
أمور  فإن  ذلك،  إلى  وإضافًة  ُمرخَّصة.  إنتاج  وعقود  تعاون 
الوطني  األمن  ضمان  إلى  الدول  جميع  احتياجات  مثل 
األخرى  الدول  تدخل  عدم  المعاهدة  ضمان  ضرورة  وعلى 
في الشؤون الداخلية ألي دولة هي أمور تم تسليط الضوء 

عليها باعتبارها دواعي للقلق.63 

أشارت إحدى الدول تحديًدا إلى أن قانونها الوطني يحظر 
مع  بالدفاع  خاصة  شراء  صفقات  إجراء  الحكومة  على 
قيود  فرض  يمكنها  خاصة  كيانات  أو  أجنبية  حكومات 
العسكرية  المعدات  نشر  بها  يجب  التي  الطريقة  على 

المستوردة والهدف من نشرها.64

التصدير،  لمعايير  األسلحة  تجارة  معاهدة  تطبيق 
وخاصًة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان

التي  الكيفية  عن  تقريرًا  دراستها  تمت  دول  أربع  قدمت 
يُمثِّل بها محتوى المعاهدة نفسها عامل إعاقة محتمالً 
في عملية انضمامها: فقد تمت اإلشارة إلى أنه يجب أن 
تستند المعاهدة إلى مصطلحات محددة تحديًدا أفضل 
وقواعد إجراءات أكثر صرامة لمعرفة ما يمكن توقعه. كما 
أشارت أيًضا، حسب رأيها، أن معاهدة تجارة األسلحة تميل 
رين"،  حاليًا وبشكل مبالغ فيه إلى أن تكون "اتفاقية للُمصدِّ
التي  الدول  التحكم في  قوة  رة  الُمصدِّ الدول  تمنح  حيث 
الستيفاء  األول  المقام  في  الصادرات  على  حاليًا  تعتمد 
احتياجاتها من الدفاع الوطني.65 وشدَّدت دولتان على وجه 
وطالبت  اإلنسان  حقوق  اعتبارات  قضية  على  التحديد 
وكيف  المصطلح  هذا  لمعنى  شمولية  أكثر  بتقييم 
الحظر(  بعمليات  )المتعلقة   6 رقم  المادة  تطبيق  أن 
والمادة رقم 7 )المتعلقة بالتصدير وتقييمه( من معاهدة 
رين  الُمصدِّ لرؤية  تبًعا  الدول  على  سيؤثر  األسلحة  تجارة 
تقع  المعاهدة،  وبموجب  اإلنسان.66  حقوق  مع  لسجلها 
مسؤولية تقييم سجالت حقوق اإلنسان الخاصة بالدول 
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سبيل  فعلى  األسلحة.  ُمصدِّري  عاتق  على  العميلة 
المثال، أشارت إحدى الدول إلى أن معاهدة تجارة األسلحة 
أوضاع  تُحدَّد حسب  األسلحة  تجارة  بأن  انطباًعا  "تعطي 
مستوردي األسلحة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان 
تتأثر بها، مما يمنح "المصدرين سلطة كاملة أحادية  أو 
الجانب، وتعد هذه المادة غير موضوعية للغاية ووُِضعت 
الكبيرة. كما نعتقد  للدول  المصالح السياسية  لخدمة 
في  مزدوًجا  معيارًا  تستخدم  للسالح  المنتجة  الدول  أن 

تطبيق المعاهدة".67

5.2. موارد المدخالت
بعمليتها  صلة  ذات  قضايا  الحالة  دراسة  دول  حدَّدت 
ووضعها بمعاهدة تجارة األسلحة ترتبط بالموارد أقل من 
ارتباطها بالدوافع السياسية والعوامل الهيكلية. في حين 
أن هذا قد يحدث بسبب التحيز في انتقاء األشخاص الذين 
أجريت معهم المقابالت، فإن هذه النتيجة المستخلصة 
لها أهمية خاصة نظرًا ألنها تثير التساؤل حول األهمية 
القدرات  بناء  إلى  الهادفة  النسبية للجهود المستقبلية 
إلى  بالنسبة  للتنفيذ  حاسمة  تظل  والتي  والتدريب، 
بالتركيز  مقارنة  وذلك  األسلحة،  تجارة  معاهدة  عولمة 
على العوائق على المستوى السياسي االستراتيجي التي 

ال تزال قائمة. 

5.2.1. المواهب 

القضايا  أو  البشرية  الموارد  الدراسة  تُحدد جميع دول  لم 
األمور  هذه  وكانت  المقابالت،  أثناء  بالمواهب  المتعلقة 
 / الرسمية  المعلومات  عن  كذلك  كبير  حد  إلى  غائبة 
الصحفية من المنطقة. ومع ذلك، تشير األدلة إلى وجود 
عدد  توافر   )1 بالمواهب:  المتعلقة  القضايا  من  نوعين 
الموظفين ومجموعة  و2( مؤهالت  الموظفين،  كاٍف من 
مقابالت  أُجريت  قد  مسؤولون  وأشار  لديهم.  المهارات 
معهم من ثالث دول تمت دراستها أنه في حين أن الوضع ال 
يزال تحت السيطرة، إال أن الموارد البشرية الحالية الالزمة 
العمليات  في  والمشاركة  األسلحة  نقل  ضوابط  إلجراء 

في  الموضوع  هذا  حول  المختلفة  والدولية  اإلقليمية 
بجذب  تتعلق  المشكالت  بعض  وتوجد  محدودة،  دولهم 
َّبين بشكل كاٍف.68 كما  مسؤولين مؤهلين ومطلعين ومدر
أُشير إلى أمور مثل التدوير في الوظائف والوقت المحدود 
بالعمليات  والدراية  المطروحة  القضايا  لدراسة  المتاح 

والجهات الفاعلة باعتبارها مشكلة أيًضا.69

القدرات  ببناء  المتعلقة  الجوانب  بعض  تحديد  تم  كما 
والتدريب في سياق المقابالت. وأبرز أربعة من المسؤولين 
من  مزيد  إلى  الحاجة  مقابالت  معهم  أُجريت  الذين 
األسلحة  تجارة  بشأن  األساسي  التمهيدي  التدريب 
المتاحة،  والمعلومات  واإلقليمية  الدولية  واللوائح 
باإلضافة إلى مزيد من التدريب المتخصص على الجوانب 
المخاطر كجزء من  تقييم  بعملية  المتعلقة  المختلفة 
ذكر  التراخيص، مع  بإصدار  المتعلقة  القرار  عملية صنع 
أمثلة مستمدة من الطريقة التي تُجري بها تلك الدول/ 
المناطق األخرى تقييماتها. باإلضافة لذلك، أشار مسؤوالن 
في الدولة قد أُجريت مقابالت معهم على وجه التحديد 
والتدريب من مسؤولي  التعاون  بالمزيد من  بون  يُرحِّ أنهم 

الجمارك والحدود اإلقليميين. 70

لم يحدد عدد كبير من الدول التي تتناولها دراسة الحالة 
قضايا متعلقة بالمواهب كما ذُكر في بداية هذا القسم. 
التي  الدول  تلك  المتضمنة  المجموعة  فإن  ذلك،  ومع 
 / المواهب  يخص  ما  في  تحسين  إلجراء  متسًعا  حددت 
الموارد البشرية تتضمن دولتين من الدول األعضاء تندرج 
للحّد  وطنية  أنظمة  أحدث  تمتلك  التي  الدول  ضمن 
القضايا  بأن  ذلك  يوحي  قد  المنطقة.  في  التسّلح  من 
فعالً  تكون  أن  إما  وتوافرها  المواهب  بتأهيل  المتعلقة 
ذات  أنها ستصبح  أو  المنطقة  أخرى في  بدول  ذات صلة 
الوطنية  أنظمتها  بتطوير  الدول  هذه  تقوم  عندما  صلة 
البيانات  أن  مع  وذلك  وتوسعتها،  التسّلح  من  للحّد 
المقابالت  ناشئة عن  االتجاه  التي تسلك هذا  المحدودة 
دول  إحدى  أشارت  المثال،  األساسي. على سبيل  والبحث 
الصغيرة  األسلحة  عن  تقريرها  من  كجزء  الحالة،  دراسة 
واألسلحة الخفيفة وتبادل البيانات الرسمية األخرى، إلى 
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القضايا  جوانب  "جميع  في  مساعدة  بأي  سترحب  أنها 
المتعلقة بالموارد"، بما في ذلك إعداد المواهب،71 وأشارت 
التي  اإلضافية  القدرات  بناء  في  رغبتها  إلى  أخرى  دولة 

تتمحور حول ترخيص االستيراد وحفظ السجالت.72

5.2.2. رأس المال

ُسئِل مسؤولو دول دراسة الحالة أيًضا عن التحديات والقيود 
األسلحة،  تجارة  بمعاهدة  المرتبطة  المحتملة  المالية 
وذلك سواء كانت تتعلق بحشد المواهب أو تطوير البنية 
التحتية وصيانتها. ولم تحدد أي من الدول العشر تحديات 
ذلك  غير  مصيري  عامل  أو  حاسمة  كمسألة  المال  رأس 
ومع  األسلحة.  تجارة  معاهدة  تجاه  موقفهم  تكوين  في 
وتناولت  بالميزانية  المتعلقة  القيود  دولتان  ذكرت  ذلك، 
عوامل الموارد كجزء من المصلحة األعم بتلقي مزيد من 

التدريب المتخصص وبناء القدرات.73 

5.3. موارد التمكين
إلى  األدلة  السابقة، تشير  األقسام  ذُكر في  ما  غرار  على 
أن تأثير موارد التمكين على التصديق واالنضمام محدود 
بين  ارتباطية أكثر وضوًحا  بقدر ما، في حين توجد عالقة 
هذه الموارد وبين احتمالية تطبيق معاهدة تجارة األسلحة 

مستقبالً.

5.3.1. البنية التحتية

التحتية  البنية  من  التباين  شديدة  مستويات  توجد 
في  التسّلح  من  للحّد  الُمخّصصة  والمادية  االفتراضية 

الدول في هذا الجزء من المنطقة. 

فيما يتعلق باألنظمة االفتراضية كتلك التي تدعم العمل 
في  العامة  المعلومات  وفحص  الوكاالت،  بين  المشترك 
الوقت المناسب خالل عملية الترخيص، وحفظ السجالت 
بالفعل  تمتلك  أنها  إلى  دول  خمس  أشارت  بها،  واإلبالغ 
التعامل مع ضوابط  بنية تحتية إلكترونية تُستخدم في 
التغييرات  تنفيذ  يجري  أنه  دولتان  وذكرت  األسلحة،  نقل 
في  الصعوبة  وتتمثل  القائمة.  األنظمة  لتحسين  حاليًا 
حقيقة أن جميع الدول لم تقم بترقيم سجالتها الخاصة 
ذلك،  إجراء  حاالت  في  حتى  ونقلها،  األسلحة  بامتالك 
بالسجالت  تحتفظ  المختلفة  الوطنية  السلطات  فإن 
إلكترونية  بيانات  قواعد  وجود  من  بدالً  منفصل  بشكل 
أنه  إلى  واحدة  دولة  وأشارت  المثال.  سبيل  على  مركزية 
باإلضافة إلى وجود نظام إلكتروني كبير لحفظ السجالت 
وترخيصها، فإنها تدعم أيًضا التطوير اإلقليمي لألنظمة 

اإللكترونية من خالل تقديم المساعدة والتدريب.

Government of Cambodia (2008)  71
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إلى  دول  خمس  أشارت  المادية،  بالضوابط  يتعلق  فيما 
نظام إدارة المخزون المادي الخاص بها وذكرت أنها تطبق 
أنها تحصل  الدول  إحدى  وذكرت  وشاملة.  فّعالة  ضوابط 
دولة  وذكرت  الجانب،  هذا  لتطوير  المساعدة  على  حاليًا 
لتطوير  المنطقة  للدول في  الدعم  تقدم  أنها  إلى  أخرى 
توجهت  حين  في  التحتية.74  البنية  من  الجانب  هذا 
لحفظ  اإللكترونية  واألنظمة  الوسم  معّدات  إلى  دولتان 
السجالت إلنفاذ القانون على أنها مجاالت محددة تتطّلب 

المساعدة. 

5.3.2. الشبكات واالتصاالت

على الصعيد الوطني، في حين أشارت جميع الدول التي 
إلى  الدراسة  من  كجزء  ممثليها  مع  مقابالت  إجراء  تم 
وجود شبكات واتصاالت محلية جيدة نسبيًا بين مختلف 
من  الحّد  بقضايا  المعنية  والسلطات  المسؤولين 
التسّلح، فإن الدعم والتعاون المشتركين بين الوكاالت ال 
يزاالن يمثاّلن صعوبة، حيث إن الوعي على مستوى اإلدارات 
ال  األسلحة  تجارة  معاهدة  بشأن  المختلفة  الحكومية 
يزال محدودًا، في جوانب إنفاذ القانون وفي وزارات الدفاع، 
وفيما يتعلق بالتواصل مع الصناعة الوطنية على سبيل 

المثال.75 

المثال،  سبيل  على  التحسين:  مجاالت  بعض  تحديد  تم 
لوحظ أن تناوب الموظفين )كما هو ُموضح في القسم 
عمل  شبكات  إنشاء  أمام  صعوبات  أيًضا  يفرض   )5.2.1
يتعلق  فيما  بل  فحسب،  المدني  القطاع  داخل  ليس 
أيًضا بالتعامل مع الجهات الفاعلة الخارجية ذات الصلة 
الصعوبات  من  التخفيف  يتم  الصناعي(.  )كالقطاع 
المتعلقة بالتنسيق الوطني من خالل تنظيم اجتماعات 
تنسيق دورية في كثير من األحيان لبحث األمور المتعلقة 

بمعاهدة تجارة األسلحة. 

عن  الدول  جميع  أعربت  فقد  اإلقليمي،  الصعيد  وعلى 
العديد  وأشار  اإلقليمي،  التعاون  في  للتوّسع  استعدادها 
منها إلى أنها اتخذت بالفعل بعض الخطوات نحو تحسين 
االتصال الشبكي على المستوى اإلقليمي. فعلى سبيل 
المثال، أفادت ثالث دول بعقد أو تنظيم ندوات أو اجتماعات 

الطاولة المستديرة كجزء من مشروعات االتحاد األوروبي، 
واللجنة الدولية للصليب األحمر76 ومركز األمم المتحدة 
اإلقليمي للسالم ونزع السالح في آسيا والمحيط الهادئ. 
مهمة  أنشطة  أنها  على  الندوات  هذه  إلى  يُنظر  وكان 
ولتبادل  وللتكاتف  اإلقليمي،  للحوار  منتدى  لتشكيل 
وجهات النظر واألفكار ومناقشة تجارة األسلحة ومعاهدة 
المنطقة. كما ذكرت  دول نظيرة في  تجارة األسلحة مع 
فإنها  االجتماعات،  حضور  إلى  باإلضافة  أنه  دول  ثالث 
المجاورة  الدول  مع  تواصل منتظمة  وسائل  على  تحرص 

لها.77 

المستوى  على  للشبكات  العام  الدعم  من  الرغم  على 
يتعلق  عندما  تظهر  الصعوبات  بعض  فإن  اإلقليمي، 
وفي  الوكاالت.  بين  المشترك  اإلقليمي  بالتنسيق  األمر 
الهيئات(  من  يعادلها  ما  )أو  الخارجية  وزارة  تكون  الواقع، 
الدولية  العالقات  تسيير  عن  المسؤولة  السلطة  هي 
في العديد من الحاالت، مما يسبب حاجزًا أمام االتصال 
سبيل  على  ونظيرتها  دفاع  وزارة  بين  المباشر  الشبكي 

المثال. 

التعاون  من  المزيد  وإمكانية  أهمية  لوحظت  ما  وكثيراً 
شرق  جنوب  دول  برابطة  األعضاء  الدول  بين  والتنسيق 
آسيا )أسيان( بصفتها الجانب األهم في جوانب االتصال 
الشبكي اإلقليمي )كما ذكر أحد المسؤولين، "إن رابطة 
أن  لنا  وينبغي  مناسبة،  )أسيان(  آسيا  شرق  جنوب  دول 
نستفيد منها كثيرًا"(. ومع ذلك، لوحظ أيًضا أنه نظرًا إلى 
يكون  فقد  اآلراء،  إجماع  أساس  على  تعمل  المنظمة  أن 
و"القيام  واحد"  رأي  على  الجميع  يتفق  أن  الصعب  "من 
في  األسلحة  تجارة  معاهدة  بشأن  ملموسة  بإجراءات 

المستقبل القريب".78

5.4. عوامل التشكيل
ترّكز العناصر األخيرة من التحليل على عوامل التشكيل 
كالثقافة والتنظيم اللذين تبينا أنهما يؤديان دورًا رئيسيًا 
على  تأثير  لها  يكون  وقد  التصديق/االنضمام  عرقلة  في 

التنفيذ.
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5.4.1. الثقافة 

ظهرت أربعة عناصر رئيسية تتعلق بالثقافة وهي: الموقف 
تجاه التعاون المشترك بين الوكاالت، والقيادة، والشفافية، 
والفساد. أما فيما يتعلق بالتعاون المشترك بين الوكاالت، 
ثقافة  تتبنى  أنها  إلى  الحالة  دراسة  دول  جميع  أشارت 
الجهات  مختلف  وسط  الوكاالت  بين  المشترك  التعاون 
من  والحّد  التقليدية  األسلحة  بنقل  المعنية  الفاعلة 
التسّلح بصورة أعم. ومع ذلك، كما سّلط البعض الضوء 
يتطلب مزيًدا من  باعتبارها مجاالً  القضية نفسها  على 
التعاون"  "ثقافة  تشير   ،)5.3.2 القسم  )انظر  التطوير 
التعاون  مفهوم  تجاه  إيجابي  موقف  وجود  إلى  المذكورة 
الذي ينعكس في بعض الحاالت إلى تعاون شامل وفّعال 

لوضع ضوابط على تصدير األسلحة واستيرادها.79 

أما ما يتعلق بالقيادة، فقد أشيرَ إلى مدى أهمية دور "داعم" 
داخلي بهدف 1( الحفاظ على الزخم وضمان اإلبقاء على 
عملية معاهدة تجارة األسلحة بجدول األعمال، و2( دعم 
التعاون المشترك بين الوكاالت وتيسيره. يمكن االضطالع 
بدور "الداعم لمعاهدة تجارة األسلحة" إما عن طريق وكالة 
معينة مثل، مجلس األمن القومي في تايالند مثالً، أو عن 
الخدمة  في  المستوى(  )رفيعة  معينة  شخصية  طريق 
المدنية، تصبح القائد الُمعتَرف به على المستوى الوطني 
لعملية معاهدة تجارة األسلحة، األمر الذي يحشد الدعم 
من جميع الوكاالت المعنية. وسيدعم كال الحليَّن عملية 
المرجَّح  من  أنه  غير  وسيسّهالنها،  واالنضمام  التصديق 
إلى  رائدة  أي وكالة  المرتبطة بمشاركة  المزايا  تنتقل  أن 

مرحلة التنفيذ كذلك.  

أحد  جانب  من  الشفافية  مسألة  إثارة  يتم  أنه  حين  في 
تحظى  فإنها  مقابلة،  معهم  أُجريت  الذين  األشخاص 
بصلة خاصة ألنها تتناول التزامات اإلبالغ مباشرةً بموجب 
المادة 13 من المعاهدة. وعلى وجه الخصوص، فقد ذكر 
الشخص الذي أُجريت معه المقابلة أن متطلبات اإلبالغ 

تجارة  معاهدة  إلى  االنضمام  أمام  رئيسيًا  عائًقا  تمثل 
األسلحة: 

إلى  الحاجة  بين  توازن  هناك  يكون  أن  "ينبغي 
للدول  المشروعة  الشفافية واالحتياجات األمنية 
في نصوص ]المعاهدة[ بشأن آلية الشفافية، بما 
في ذلك اللوائح التنظيمية المتعلقة بمسؤولية 
وفًقا  وضعها  يتم  التي  الدول،  جانب  من  اإلبالغ 
األسلحة،  تجارة  لمعاهدة  األساسي  للهدف 
التقليدية.  لألسلحة  المحظور  النقل  منع  وهو 
عبئًا  والمعقدة  المتداخلة  اإلعالن  آلية  وستمثل 
الدول  وخاصًة  األطراف،  الدول  على  له  داعي  ال 
النامية. ونرى أنه لضمان عالمية المعاهدة، ينبغي 

أن تستند آلية اإلعالن إلى أساس تطوعي".80 

قضية  مقابالت  معهم  أُجريت  الذين  يُحّدد  لم  وختاًما، 
في  بالشفافية  مرتبطة  تكون  ما  غالبًا  التي  الفساد، 
الدراسات السابقة، على أنها تمثل تحديًا. ومع ذلك، فإن 
ثمة دليالً آخر يعارض هذا االفتراض، يشير إلى إمكانية بذل 
على  الشفافية.  وتحسين  الفساد  على  للقضاء  مجهود 
أحرزتها  التي  النتيجة   5.1 الجدول  يُوضح  المثال،  سبيل 
دول دراسة الحالة وفق مؤشر مدركات الفساد )CPI( الذي 
خريطة  لوضع  الدولية  الشفافية  منظمة  تستخدمه 
العالم. يصنف مؤشر مدركات  والفساد حول  للشفافية 
مدى  تصور  أساس  على  األقاليم   / الدول   )CPI( الفساد 
مرّكب،  مؤشر  وهو  ما.  دولة  في  العام  القطاع  فساد 
من  المأخوذة  بالفساد  المتعلقة  البيانات  على  يعتمد 
التي  والخبراء  التجارية  لألعمال  االستقصائية  الدراسات 
المستقلة  المؤسسات  من  متنوعة  مجموعة  تجريها 
وذات السمعة الحسنة.81 وتتراوح الدرجات من 0 )شديدة 
الفساد( إلى 100 )نزيهة للغاية( وتشير إلى بيانات مأخوذة 

من عام 2015.
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الجدول 5.1. مؤشر مدركات الفساد في دول دراسة الحالة )البيانات 
مأخوذة من عام 2015(

مؤشر مدركات 
الفساد

التصنيف )/168(

21150كمبوديا

76 38الهند

3688إندونيسيا

5054ماليزيا

3590الفلبين

5637كوريا الجنوبية

858سنغافورة

3783سيريالنكا

3876تايالند

31112فيتنام

 المصدر: ُمقتبس من منظمة الشفافية الدولية، 
http://www.transparency.org/country#KHM. يوضح مؤشر التصنيف الترتيب 

النسبي لدولة ما استنادًا إلى مؤشر ُمدركات الفساد )أي أن أقل دولة فسادًا - هي الدولة 
التي لها أعلى مؤشر ُمدركات الفساد - تصنيفها رقم 1(.

5.4.2. البنية

الناتجة  بالبنية  المتعلقة  التحديات  تجميع  يمكن 
القضايا   )1 وهما:  رئيسيتين،  فئتين  في  تحليلنا  عن 
"التغطية  توفر  التي  الوطنية،  بالتشريعات  المتعلقة 
والقضايا   )2 الالزمتين،  المعياريتين  والشرعية  الممتازة" 
المتعلقة بالجوانب على مستوى العمل مثل التفويضات 
المتعارضة أو المتداخلة بين الوكاالت المختلفة، أو عدم 

وجود إجراءات راسخة للتعاون. 

وفيما يتعلق بلوائح وتشريعات الحّد من التسّلح الحالية، 
أن  الدراسة  موضوع  العشرة  الدول  من  دول  سبع  أشارت 
معاهدة  مع  الغالب  في  أو  بالكامل  تتماشى  تشريعاتها 
تجارة األسلحة وأنه لن تكون هناك حاجة إلى إجراء تغييرات 
فورية في حالة انضمام الدول إلى المعاهدة. وأشارت ثالث 

دول إما بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حاجتها إلى إجراء 
مزيد من التطوير التشريعي، إما لكي تكون ممتثلة تماًما 
شموالً  أكثر  ضوابط  لوضع  أو  األسلحة  تجارة  لمعاهدة 
بطريقة أخرى. وكانت المسألة الرئيسية في هذا الصدد 
تتمثل في الوساطة، التي أشارت أربع دول إلى عدم وجودها 
ذُكر  أخرى  مسألة  وثمة  الوطنية.82  تشريعاتها  في  حاليًا 
أنها تخضع للتطوير/التحسين تتمثل في إنشاء/توحيد 
قائمة مراقبة وطنية. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى 
أنه قد ذُِكر أن دوالً في المنطقة تستخدم قائمة االتحاد 
وقائمة  المزدوج83  االستخدام  ذات  البنود  بشأن  األوروبي 
ذات  والذخائر  والتقنيات  السلع  بشأن  واسنار  اتفاقية 
المراقبة  قوائم  لتطوير  كنماذج  المزدوج84  االستخدام 
الوطنية. إضافة إلى ذلك، أشارت ثالث دول إلى أن تعديالت 
تشريعاتها قد صدرت في الفترة من 2010 إلى 2016 في 
إلدراج  و7،   6 رقم  ومادتيها  األسلحة  تجارة  معاهدة  ضوء 
مزيد من الجوانب المتعلقة باعتبارات حقوق اإلنسان على 

وجه التحديد.  

في  مراعاتها  يجب  التي  المهمة  العناصر  أحد  يتمثل 
سياق التشريعات الوطنية في الضرورة التي تدركها بعض 
الدول بترجمة معاهدة تجارة األسلحة بشكل كامل إلى 
لغتها الوطنية لتكون قادرة على مقارنة نصها مع القانون 
ومستنفدة  ُمضنية  العملية  هذه  أن  حين  وفي  الوطني. 
المعاهدة  لطبيعة  وفًقا  أساسية  تُعتبر  أنها  إال  للوقت، 
الُملزمة قانونًا. تم اإلبالغ أن هذا النشاط قيد التنفيذ في 

ثالٍث من دول دراسة الحالة.

أكثر  أحد  أيًضا  الوطني  التشريع  مجال  يُعّد  ختاًما، 
المجاالت فاعلية من حيث المساعدة: حيث أشارت دولتان 
وضع  في  المساعدة  حاليًا  تتلقيان  أو  تلقتا  أنهما  إلى 
أشارت  حين  في  التسّلح،  من  بالحّد  الخاصة  قوانينهما 
أنها تقدم الدعم لدول أخرى في المنطقة  إلى  إحداهما 

لتطوير قاعدتها التشريعية الوطنية.85 

يزال  ال  العملي،  التسّلح  من  الحّد  بنظام  يتعلق  وفيما 
المختلفة  الوكاالت  تفويضات  بين  التوفيق  الصعب  من 

المقابالت التي أجراها باحثو مؤسسة RAND Europe )4(، في الفترة من نيسان )إبريل( حتى آب )أغسطس( 2016  82
European Commission (2016)  83

The Wassenaar Arrangement (2016)  84
المقابالت التي أجراها باحثو مؤسسة RAND Europe )2(، في الفترة من نيسان )إبريل( حتى آب )أغسطس( 2016  85

http://www.transparency.org/country#KHM
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بشكل  الترخيص  عملية  يخص  فيما  وذلك  وإجراءاتها، 
سلطات  بين  حاليًا  الترخيص  مهمة  تتوزع  أساسي. 
المستخدم  أو  المنقول  الصنف  لنوع  وفًقا  مختلفة 
أو  المثال(  أو مدنية على سبيل  النهائي )جهة عسكرية 
التي نحن بصددها )على سبيل  النقل  وفًقا لنوع عملية 

العابر(،  الشحن  أو  المرور  أو  التصدير  أو  االستيراد  المثال، 
واحدة.  دولة  باستثناء  الحالة  دراسة  دول  وذلك في جميع 
وكالة  أن هناك جهودًا جارية إلنشاء  الدول  إحدى  وأبلغت 

مركزية لترخيص نقل األسلحة.86

مقابلة أجراها باحثو مؤسسة RAND Europe، نيسان )إبريل( 2016  86
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6.1. ملخص النتائج المستخلصة
العوائق  لتقييم  الدراسة  هذه  في  الوارد  النموذج  ينطبق 
تجارة  معاهدة  على  التصديق  تواجه  التي  والتحديات 
محتملة  بصورة  تنفيذها  أو  إليها  االنضمام  أو  األسلحة 
أن  المرجح  الدول ومن  الوطني، على جميع  الصعيد  على 
يؤدي إلى نتائج مختلفة اعتمادًا على الدولة التي تخضع 
مجموعة  على  ركزنا  المشروع،  هذا  من  وكجزء  للتحليل. 
آسيا،  شرق  جنوب  من  رئيسي  بشكل  الدول  من  مختارة 
جنوب  من  األعضاء  الدول  من  صغيرة  مجموعة  تكملها 

وشرق آسيا تعمل كمجموعة ضابطة.

التحديات في  تلخيص  نتائج تحليلنا، يمكن  إلى  واستنادًا 
ثالث فئات رئيسية، وفًقا لتأثيرها على كل من التصديق/

االنضمام أو التنفيذ: 

التحديات المتعلقة بالتأثير المباشر على التصديق أو . 1
االنضمام

على . 2 المباشر  غير  بالتأثير  المتعلقة  التحديات 
عملية  على  المباشر  والتأثير  االنضمام  أو  التصديق 

التنفيذ 
عملية . 3 على  المباشر  بالتأثير  المتعلقة  التحديات 

التنفيذ. 

التأثير المباشر على التصديق أو االنضمام
تأثير  أعلى  لها  أن  تحديد  تم  التي  التحديات  تجميع  يتم 
والبنية.  الدوافع  إطار  ضمن  االنضمام  أو  التصديق  على 
التحديات على  تلخيص هذه  يمكن  الخصوص،  وجه  على 

النحو التالي:

الحاالت،  ● بعض  في  الوطني:  السياسي  المشهد 
على  األسلحة  تجارة  معاهدة  أعمال  جدول  دعم  يتم 
أو  الزخم  إلى  المدنية، لكنه يفتقد  مستوى الخدمة 
الدافع في الساحة السياسية حيث تميل عوامل مثل 
األخرى  االعتبارات االستراتيجية  أو  العامة  االنتخابات 
السياسيين  القادة  بين  متضاربة  أولويات  تحديد  إلى 

الحاالت  بعض  وفي  الحكومية.  والوزارات/الوكاالت 
تجارة  معاهدة  لعملية  المحركة  القوة  تظل  األخرى، 
السياسية  القيادة  مستوى  على  محصورة  األسلحة 
دون أن تترجم إلى خطط وطنية محددة قابلة للتنفيذ 

من قبل الخدمة المدنية.
يؤثر  ● األسلحة:  تجارة  ومعاهدة  اإلقليمي  األمن 

األمن اإلقليمي غير المستقر في بعض الحاالت على 
رغبة الدولة في االنضمام إلى معاهدة لديها القدرة 
على الحد من قدرتها على نقل األسلحة. وأثيرت بعض 
المخاوف بشأن "صالحية اتخاذ القرار" غير المتناسبة 
معاهدة  تمنحها  التي  التصدير  تراخيص  حيث  من 
تأثيرها على  المصدرة، وكذلك  للدول  تجارة األسلحة 

االتفاقيات الثنائية الحالية.
خاص  ● نحو  على  الدول  تدرك  الوطنية:  التشريعات 

وال  قانونًا،  الملزمة  األسلحة  تجارة  معاهدة  طبيعة 
تبدو راغبة في المتابعة بالتصديق أو االنضمام إلى أن 
يتم تحليل نصها بالكامل وفًقا للتشريعات الوطنية. 
التفكير في  الوقت في  العملية بعض  تستغرق هذه 
الحاجة إلى ترجمة النص الكامل إلى اللغة الوطنية 

في بعض األحيان.

االنضمام  أو  التصديق  على  المباشر  غير  التأثير 
والتأثير المباشر على عملية التنفيذ 

بالموارد  يتعلق  فيما  المحددة  التحديات  لمعظم  يكون 
والثقافة تأثير غير مباشر فقط على التصديق أو االنضمام، 
تحديات مباشرة بشكل  ذاته  الوقت  ل في  ولكن قد تشكِّ
التنفيذ في المستقبل. يمكن تلخيص  أكبر على عملية 

هذه التحديات على النحو التالي:

الوصول المحدود إلى الموارد البشرية المؤهلة:  ●
المؤهلين  الموظفين  من  محدود  عدد  توفر  يفرض 
والجاهزين تحديات على قدرة دولة ما على تعزيز الزخم 
والحفاظ عليه خالل عملية التصديق/االنضمام، غير 

أنه يشّكل تحديًا مباشرًا بشكل أكبر على التنفيذ.

6. النتائج
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هذه  ● تتمخض  الوكاالت:  بين  المحدود  التعاون 
المشكلة عن مجموعة من العوامل المتعددة التي 
ثابتة  رسمية  توجيهية  مبادئ  وجود  عدم  تشمل 
رسمية  وغير  رسمية  شبكات  وجود  وعدم  للتعاون، 
الحكومة  في  الرئيسيين  الشأن  أصحاب  بين  كافية 
وفي القطاعات األخرى )مثل الصناعة(، ونقص البنية 
المعلومات  مشاركة  لتسهيل  الكافية  التحتية 
وتبادلها. ولهذه المشكلة تبعات مباشرة على عملية 
التنفيذ، ولكنها تعوق في الوقت ذاته الجهود الرامية 
إلى تحقيق توافق وطني في اآلراء بين جميع أصحاب 
عملية  "تقبل"  في  فرصهم  من  يحد  مما  الشأن، 
إبطاء عملية  ثم  ومن  األسلحة،  تجارة  إبرام معاهدة 

التصديق أو االنضمام.
الصعب  ● من  والفساد:  الشفافية  تجاه  الموقف 

والفساد،  بالشفافية  المتعلقة  المشكالت  قياس 
وتقييمها، ومن ثم تناولها. وعلى أية حال، قد تفرض 
مثل هذه القضايا تحديات على تنفيذ معاهدة تجارة 
األسلحة )على سبيل المثال، في صيغة اإلبالغ غير 
في  أيًضا  تقوض  ولكنها  الدقيق(،  غير  أو  الكامل 
سرية التقدم المحرز في التصديق أو االنضمام على 

الصعيد الوطني.

التأثير المباشر على عملية التنفيذ
المحددة  التحديات  من  فرعية  مجموعة  ترتبط  وأخيرًا، 
هي  هذه  األسلحة.  تجارة  معاهدة  بتنفيذ  الغالب  في 
الكافية  التحتية  بالبنية  المتعلقة  التحديات  بالتحديد 
المعدات  وتوافر  سواء(،  حد  على  واالفتراضية  )المادية 

وقيود الميزانية )التي تؤثر على توافر الموارد األخرى(. 

6.2. ُسبل المضي قدًما
األرجح  على  الدراسة  هذه  في  المحددة  التحديات  تمثِّل 
في  الثغرات  من  بدالً  النظام"،  "مستوى  على  قضايا 
تناولها  يمكن  التي  المحددة  القدرات  أو  اإلمكانيات 
متخصص.  تدريب  أو  محدد  تصحيحي  إجراء  بواسطة 
أكثر  نهج  اتباع  النظام  مستوى  على  التحديات  تتطلب 
هذا  وضع  يتم  أن  ويجب  حلها،  في  العمليات  نحو  توجًها 
لضمان  الوطني  المستوى  على  السياق  في  النهج 
تحديد  الممكن  من  ذلك،  ومع  واالستدامة.  الموثوقية 

الوطنية  المستويات  المحتملة لإلجراءات على  الخيارات 
واإلقليمية والدولية:

المستوى الوطني، يجب على الدول األعضاء . 1 على 
مراعاة:

تجارة  لمعاهدة  الوطني  "المؤيد  وتعيين  تحديد  أ. 
في  رفيعة  شخصية  أو  وكالة  )إما  األسلحة" 
الخدمة المدنية(، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة 
على  األسلحة  تجارة  معاهدة  لعملية  حافز 
بين  الفجوات  سد  خالل  من  الوطني  المستوى 
المجال  ذلك  في  بما  الشأن،  أصحاب  مختلف 
اإليجابي  الضغط  واستمرار  المدني،  والمجتمع 
على القيادة السياسية لضمان أن تظل معاهدة 

تجارة األسلحة من بين األولويات الوطنية.
الوطنية  واللوائح  للقدرات  كامل  تدقيق  إجراء  ب. 
)سواء داخليًا أو بدعم من جهات خارجية( لتحديد 
التي  التطوير  من  مزيًدا  تتطلب  محددة  جوانب 
جوانب  عن  فيها، فضالً  المساعدة  يمكن طلب 
قوة معينة كان يمكن دعمها لتقديم المساعدة 

إلى دول أخرى في المنطقة.
االستفادة من المشاركة في المحافل اإلقليمية  ج. 
تعميم  وتدعيم  لتعزيز  المكرسة  والدولية 
العالمي  الصعيد  على  األسلحة  تجارة  معاهدة 
للدول  األخرى  التجارب  من  االستفادة  أجل  من 

األعضاء ونشر الدروس المستفادة.  
تشمل . 2 قد  والدولي،  اإلقليمي  المستوى  على 

الفاعلة  الجهات  تأخذها  أن  يجب  التي  اإلجراءات 
والمنظمات ذات الصلة بعين االعتبار األمور التالية:

الحالية،  والمنتديات  المنصات  على  االعتماد  أ. 
الحوار  نطاق  لتوسيع  منتديات جديدة،  إنشاء  أو 
الفضلى  والممارسات  المعلومات  ومشاركة 
أو  الدفاع  وزارات  نطاق  يتجاوز  بما  الثقة  وبناء 
أوسع  مجتمع  مع  والتواصل  الخارجية  وزارات 
مسائل  في  المعنيين  الشأن  أصحاب  من 
معاهدة تجارة األسلحة مثل قوات إنفاذ القانون 
التجارية  والمنظمات  الحدود  والجمارك ومراقبة 
)على سبيل المثال من قطاع الشحن( والقطاع 

الصناعي.
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المستوى  على  مشاركات  وإجراء  تخطيط  ب. 
األسلحة  تجارة  معاهدة  عملية  لدعم  الوطني 
الدورات  مع  أفضل  بشكل  تتزامن  بطريقة 
جدول  على  المعاهدة  بقاء  لضمان  السياسية 

أعمال الحكومات الوطنية.
عن  األعضاء  الدول  إلى  المساعدة  تقديم  ج. 
وبناء  والمتخصص  األساسي  التدريب  طريق 
والتعلم  الفردي  التأهيل  من  لدعم كل  القدرات 
التنظيمي. ينبغي أن تكون مبادرات بناء القدرات 
التدريبات  مثل  جديدة  نُُهج  لتطبيق  متاحة 
القائمة على السيناريو )على مستويات مختلفة 

الشأن  أصحاب  جميع  بمشاركة  التعقيد(  من 
الوطنيين المعنيين.

في الختام، على الرغم من أن التغلب على بعض التحديات 
هذه  في  المحددة  االنضمام  أو  للتصديق  الرئيسية 
معينة  فجوة  معالجة  من  تعقيًدا  أكثر  يزال  ال  الدراسة 
العديد  وضع  )تم  اإلمكانية  أو  القدرة  في  بدقة  ومحددة 
من األدوات/الكتيبات من أجلها(، يوجد نطاق متاح لجميع 
تجارة  معاهدة  عملية  في  المشاركة  الفاعلة  الجهات 
من  االستراتيجي  المستوى  على  إجراء  التخاذ  األسلحة 

أجل تعزيز وضع الحلول على مستوى النظام.
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منذ إقرار معاهدة تجارة األسلحة ودخولها حيز النفاذ، كان هدف المجتمع الدولي ذا شقين، وهما: دعم تنفيذ المعاهدة، 
وتعزيز تعميمها على الصعيد العالمي. وفي الحالة األولى، تم وضع عدد من المبادرات واألدوات والمبادئ التوجيهية لدعم 
الدول األطراف في معاهدة تجارة األسلحة في اتخاذ خطوات حاسمة نحو التنفيذ الفعال والشامل للمعاهدة. ركزت 
التأييد والتدريب/التعلم لدعم تصديق  العالمي، على  التعميم على الصعيد  معظم المبادرات، فيما يتعلق بمسألة 
الدول األعضاء في األمم المتحدة التي وقعت على المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ وانضمام الدول غير الموقعة إليها. 
كان الهدف من المشروع الذي يموله مرفق األمم المتحدة االستئماني لدعم التعاون في مجال تنظيم األسلحة دعم 
واإلدارية  السياسية  المثال،  )على سبيل  والحواجز  العوائق  تحديد  العالمي من خالل  الصعيد  على  المعاهدة  تعميم 
لإلجراءات  االقتراحات  من  مجموعة  وضع  خالل  ومن  قبولها،  أو  العتمادها  والفنية(  بالميزانية  والمتعلقة  والقانونية 
الواجب اتخاذها لتجاوز هذه العوائق والحواجز، سواء على المستوى الوطني أم اإلقليمي أم الدولي. وأولى المشروع تركيزًا 
خاًصا على سبع دول أعضاء من منطقة جنوب شرق آسيا )كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وجمهورية الفلبين وسنغافورة 
وتايالند وفيتنام(، تكملها مجموعة صغيرة من الدول األعضاء من جنوب وشرق آسيا )الهند وسريالنكا وجمهورية كوريا( 
تعمل كمجموعة ضابطة. ولتحقيق هدف هذه الدراسة، استخدم فريق المشروع منهجية مختلطة تضمنت مراجعة 
الوثائق وإشراك أصحاب الشأن من خالل ورش عمل للخبراء باإلضافة إلى مقابالت فردية. وفي حين أن التغلب على بعض 
التحديات الرئيسية التي تواجه التصديق أو االنضمام المحددة في هذه الدراسة ال يزال أكثر تعقيًدا من معالجة فجوة 
معينة أو محددة بدقة لإلمكانية أو القدرة، توضح هذه الدراسة أن الفرص متاحة لجميع الجهات الفاعلة المشاركة 

في عملية معاهدة تجارة األسلحة التخاذ إجراء على المستوى االستراتيجي لتعزيز وضع الحلول على مستوى النظام.




