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سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


جستارگشایی

نایجهبترانهاومیاوشیاممسیحتانهرنقیض

سجارمسسیحیتامیرییا تیودآورسرین هسییاردهحقییو بشردوتییاانهبییینالمححیییر
معامالمدرتطغجهانیاتت هدرآمدهای اهشویاا بینرفانفرصتهایال ابرای
هیگفایرابرای شورهایبزرگصیادر ییده سوتییعهاجامییاعی-اواصییادی شییورهارابییه
سسحیتامیعییامریرارروتیهرفرانسهرآلمانر شرحیهساردهآشرارتاخاهاتت.
درنایجهردرورممتدودتا یو یار 

انگحساانواخیراًچیینبیهارمنیانمییآورد.
رشییدفزاییییدهسقادییادرمیییان شییورهای فروشسسیحیتامماعیارربیاهیدرافیزایش
متاح بهدالیلامییایوهاهباهیدرمقابحیه امییییتانسییانیو ییاهشآثییارغیییرانسییانی
سسییحیتامبییرغیییرنظامیییانرهروهیییا 

بابترانهایداخحیومیطقهایموج شیده
سا شورهایصادر ییدهسسحیتامنیزبه سبع شتصیتهایعالیرسبهبرندهصیحغنوبیلبیه
باالرفانسقادیادرجهیانرمییزانسولییدامو رهبریاُترارآریا ررئییسجمهیورپیشیین
اتااریرارابرآنداشیتسیابیاهمریاریدو

صییادرامخییودراافییزایشدهییید.سجییارم
سسحیتامسوتیطایینهیروها  شیورها یه تا مانبزرگسوتعه(ا سفاا)وحقیو  بشیر
المحل)ونیزشبرهبینالمححییاویداا

(عفوبین
هموارها مدعیاناصحیحقو بشردرجهیان
هسایدرنایجهایجزمیرگشیمار ییادیا  درموردتالحهای وچیکر مپیین یایر 
انسانهایبیهیاهوبهطور حینقضهسارده سسحیتامراباهدرپیگیری«معاهدهسجارم
سسیییحیتام»1ایجیییاد ییییید.درنایجیییهی
حقو بشرنداشاهاتت.
طیچیددهههذشاهروووعجیی هیای البیییهییریورایزنیییاییین مپییینبییابرخییی
شورهارپیشنویسمعاهدهبدوناعما نظرر

ماعددداخحیومیطقیهایدرنقیا متاحی 
جهانا جمحهجی هیایداخحییدرافریقیار دیدهاههارمالحظامومذا ره حییه شیورها
حمحهنظامیعرا به ویترجیی ستمیحیی سهیهوسیدوینشیدههرچییدبارهیابیهدلییل
عرا عحیهایرانرجی درافنانساانوعیرا ر متالفییتبرخییی شییورهاهمرییونامریرییا
جی هایاخیردرمیطقهخاورمیانهوشیما  بهعیوانبزرگسرینصادر ییدهسسیحیتامدر
افریقارسأثیرمعامالمغیرمسئوالنهسسحیتام جهانموردبا نگریورارهرفتسیامالحظیام
درجهانبرنقضحقو غیرنظامیانبهوییژه این شوردرپیشنویسمعاهدهلتاظهردد.
023

نیانو ود یانرافیزایششیماروربانیییاندر
)1. Arms Trade Treaty (ATT

درنهایتراینمعاهدهدردواآوریل3102با عرصهروابطبینالمححیا نظرپذیرش امیلر
رأیهیریردرمجمععمومیمحیلماتید(بیه نفی املورویرردنسبیوبیییابیییوجیود
دارد:نظییمآفریییییسسییحیتامرنظییم دایییی

دلیییلعییدادتییایابیاعضییابییهاجمییاعدر
سجارمسسحیتام)بهسصوی رتید.

عحیدوتایر0232رص.)92بیراییناتیا ر

پژوهشحادربهدنبا پاتتگوییبهاین مودییوعمعاهییدهسجییارمسسییحیتامبیشییار
پرتییشمهییماتییت ییهچییهعییوامحیدر وابحیییتسبیییینبییانظریییهسیظیییم ییاربرد
شییرلهیییریمعاهییدهسجییارمسسییحیتامو سسحیتاممباییبررویرردنسبیوبیییابییی

حر تجامعهبینالمححیبهتمتسصوی این دارد.درنقطهمقابیلاییننظرییهردونظرییه
معاهدهبیاهیدر یایر جهیانیسسیحیتام دیگروراردارند یهاشیاره وسیاهیبیهآنهیا
سأثیرهذاربودهاتت.اهرچیهمعاهیدهسجیارم میسواندبهدرکبهارنظرییهسیظییم یاربرد
سسییحیتامرهییاامهییمروبییهجحییوییدرامییر سسحیتام مک ید.
باشدر امامییزان
یار سسحیتامماعاررمی 
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یفییرانسنهییاییمحییلماتییددرخصییوص سسحیتاموسیظیم اربردسسحیتام(تیاعدو

براتییا نظریییهنتسییت(نظییمآفرییییی

موفقیتآندرآییدهبساگیبههمراهی حیه سسحیتام) هعمدساًماریبیهمبیانیفریری
شورهادراعما معیارهایمشیارکجهیانی مرا واوعهراییاتترنبیودتیالحوحیذر


برای یار صیادرامرواردامونقیلواناقیا 

املتالحهایموجودعاملسضیمین یییده

سسییحیتامبییدونهرهونییهرفاییارهزییشیییو صییحغنیسییتربحرییهوجییوداییینسسییحیتامو
سبعیضآمیز شورهایصادر ییدهسسیحیتام برابیییریسوانمییییدینظیییامیوسسیییحیتاسی
دارد.

 .2چارچوب نظری

شورهاتییت ییهموجییدثبییامدرودییعیت
موجودوجحوهیریا برو جی وبینظمیی

باسوجهبیهنقیشمهیموسعییین یییده خواهدشد.براتا اینبیییشردولیتهیادر
«سسحیتام»بهعیواناصحیسیرینمتیورامیور روابطبینالمححیخیودسیابعاصیلخودییاری

دفاعیرنظریههایمرسبطباودرمنظامینییز خواهیدبود.آنهابایدبرویدرمنظیامیخیود
برهمیناتا شرلهرفاهانید.درمجمیوعر بیفزاییدساامییتمحیخیودراسیأمین ییید.
تهنظریهاتاتیدرحقو وروابطبینالمحل اتاراسژیاینبییشرجی متیوراتیتوبیر
درخصییوصنتییوهبرخییوردبییاسسییحیتامدر پایهسفررموا نهویدرمدرحالیتماعیاررو

022

د ارینبا دارنیدهیدرحالیتغییرماعیارر خواهدبود.ساریخثابتنموده هدرهیریهای
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


اتاواراتت(تعیدآبادیر0230رص.)3این سهییاجمیوسجاو ارانییهعمییدساًدرمییواردی
نظریها آنجهتبااناقیادامجیدیمواجیه صییورمهرفاییهانیید ییهدولییتهییابییهوییدرم
اتت ههاهافزایشسوانسسحیتاسیوروابیت سسحیتاسیانبوهرتیدهوودعیتسوانخودرا
رابهمیظوردتایابیبهسیوا نویدرمسوصییه برسرا طررهایدیگردانساهاند.ا آنجیا یه
می یدودراینرونیدرهییتسفریرییمییان ودرمرماهیایروبهسصیاعدوانبسیا داردر
تالحهایممیوعیهومجیا وائیلنمییشیود .چرخهفزونیودرمسسیحیتاسیتیب مسیحغ
اتاتاًممیوعیترانهموا ینبینالمححیربحره شدنجهانبهانواعتالحهایمتربخواهید
سوا نوواسعیینمی ید.ایندرحیالیاتیت شد.ا طرردیگیرسیوا نویدرمسسیحیتاسی
هموا ینحقوویپسا جی جهانیاو و (هساهفرریواوعهرایی)امری مّیرمبهمو
ویژهدوارمسیریخالرجهتهیرینهفایه غیردتتیافاییاتت.ا اینرورهیردولایی

به
دراتا ایننظرییهرادرپییشهرفایهانیدو میسواندبهبهانهدتایابیبهسوا نویدرمدر
دولتهارامجا بهافیزایشسیوانسسیحیتاسی برابردشمیانوروبایخودرسیوانسسیحیتاسی
میظورامنتا یجهاننمیدانید.


خودبه
نظریهدوا(نظم داییسسحیتام)مبایی

رادرحدنابودیخودودیگردولتهیادنبیا 
ید.الباهسوجهبهایننراهنیزحائزاهمییت

بررهیافتخحعتالحاتت.نگرشخحعتیالح اتت هنفیی امیلبرخیورداری شیورهاا 
و یار سسحیتامردرعینسفاومهایی هبیا سوانمیدیسسحیتاسینیزنمیسواندبههسارش
یرییدیگردارنییدرافییزایشسییوانسسییحیتاسیو صحغوثبامبینالمححی مک یید(تیاعدو
هسارشتطغ رادخانههیایویدرمنظیامی عحیدوتایر0232رص.)60
تتتراال مهستققصحغوثبامنمییدانیدر

درنقطهمقابلدونظرییهوبحییرنظرییه

بحرهوجودتالحبهمثابهپدییداریاتیت یه سیظیم اربردسسحیتامبارویرردینسیبیو
صحغراسضعی و ایلمی ید.طرفداراناین بییابیییوراردارد هحاصلسفریرامحقیو 
نگرشمعاقدندبیهدلییلرابطیهنزدیریی یه بشردوتاانهومبایییبیردرکانسیانیشیدن
میانسسحیتاموسمایلوسوانوووعدرهیری حقییو بییینالمحییلنییویناتییت.حقییو 
وجییودداردروجییودسسییحیتامهمییراهبییا بشردوتاانهمرملسالشهیایحقیوویبیرای
احاما هیایویویوویوعدرهییریمسیحتانه میعسوتلبه وردرروابطبینالمححیاتتو
022

برهمیناتا رموا یییاتت هاهرحقیو 

درمجموعربهاعاقیادطرفیداراننظرییه

سوتلبیه ورا  ار ردهیایبا دارنیدهخیود سیظیم اربردسسحیتامررشدفزاییدهسجیارم
با ماندراین موا ینباسالشبرایبیهحیداول سسحیتامماعاررمیسواندپیامیدهاینیاهوار
انسانهایدرهیردرجی وا حقو دولتها بهویژهمیاطقدرهیرمیاوشهوبترانداخحیی
دربرابرآثارمترب یاربردنییروینظیامیو همرونافریقاوخاورمیانیهبیههمیراهداشیاه
سسحیتاسیحمایتمینماید.ا اینرورغاییت باشد.ایننوعنگیرشدر ییاررشیدفزایییده
اینرهیافتنیزسحقییسیأثیرسسیحیتامبیرا  روابتهایجهانیبیرایصیادرامسسیحیتامر
بینرفانصحغوامییتبیینالمححییوایجیاد مبییایفریریسیالشهیایجهیانیدرحیو ه
آالابشریاتت.باوجودایینرواعیدهتیا ی سیظیم اربردسسیحیتام ویرارهرفایهاتیت.
برایممیوعشماریداشانیانداشانتالحو اهرچهسالشهایجهانیبرایسصوی معاهده
انواعآنرخارجا متورهایاینموا ینبیوده سجییارمسسییحیتامبییاهییدرجحییوهیریو
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رتییاندنآثییاردرهیییریمسییحتانهرا حقییو  انسانیفراوانییرادرمییاطقمتاحی جهیان

ودرنایجییهحقییو بشردوتییاانهبییهصییورم ریشییه ییییسجییارمغیییروییانونیسسییحیتام
مساقیمدولتهارابهسولیدرا اسابوسوتعه ماعارروجحوهیریا انتیرارآنهیارارسقیای
انواعخاصیا تالحهیامحیزانمیی یید.امیا تطغسوتعهرحقیو بشیروصیحغوامیییت


« ییاربرد»تییالحهییادردرهیییریاتییت ییه بینالمححیرونیزشیاتاندنپیامدهایامییایر

تییالحهییایممیوعییه»ا  اجاماعیراواصادیوبشردوتاانهسجارمغیر

موجیی سفریییک«
«مجا »شدهاتت.ممیوعییت یاربردبرخیی وییانونیسسییحیتامماعییارردرتییطغجهییان
تالحهادرجی ردری اتاقبا دولتهیاا  صورمپذیرفایهرامیاایینامیربیهمعییایآن
اینتالحهادرتیاتتهایدفیاعیونظیامی نیست همعاهدهسجیارمسسیحیتامرمییافع
رابهشدمسقحیلوار شراهبردیآنهارانیز تیاتیراواصادیونظامی حیه شورهااعیم
ستییتالشییعاعوییراردادهاتییت.درنایجییهر ا صادر ییدهووارد یییدهرادرامیر یایر 

دولییتهییانمیییسوانیییدفییار ا وا یییشهییای واردامرصییادرامونقییلواناقییا سسییحیتام
بیییینالمححییییرتیییالحهیییایممیوعیییهرادر ماعییارردرجهییاندرنظییرهرفاییهاتییت.
درهیریهایسهاجمییاسدافعیخیودبیه یار اینهونهاتایبا میهیردد یهایینمعاهیده
هیرند(تاعدوعحیدوتایر0232رص.)62

بیشاردرراتیاایسیأمینمییافعدولیتهیای

029

صادر ییدهسسحیتامماعاررسدوینوسیظیم ا سسیحیتامماعییارربییهثمییرنشسییت.اییین
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


شدهوحقو دولیتهیایوارد یییدهنادییده

یوانسیونبههمراهپروسریلهیایماعیددآن

انگاشاهشدهاتت.بااینحا راینمعاهدهرا سوانستبهسوافقهاییدرخصوصممیوعییت
میسوانهاامهمیدرجهیت یایر واردامر انواعمتاحفیا سسحیتاممیورد اتیافادهدر
صادرامونقلواناقا سسیحیتامماعیارردر میاوشههاهمرونبم هایآسش ادتتیابد
جهاندانسیت.درمجمیوعربیابررتییرونید (ظری وتجادپورر0231رج3رصص-613
سییاریتیاعمییا متییدودیتهییابییر ییاربرد .)610
تییالحهییایماعییاررغیییرانسییانیمیییسییوان

سداوااتیافادها سسیحیتامماعیارردر

هابهطورنسیبیبیر جهیانوبیهسبییعآنافییزایششییماروربانیییان
متدودیت 

دریافت هاین
سولیدرسوتعهودتایابیبهتالحهایماعارر بهویژهاتیافادههسیاردهعیرا ا سسیحیتام

سأثیرهذاربیودهوحقیو بشردوتیاانهنییزا  ماعاررپیشیارخرییداریشیدها  شیورهای
همینطریقبهفرایییدخحیعتیالحو یایر  بزرگصادر ییدهسسحیتامبیرایحمحیهبیه
سسحیتام مکنمودهاتت.

 .1پیشییینه تییارینی کنتییرل
تدریجی تسلیحات متعارف

ویییترجامعییهجهییانیرابییرآنداشییتسییا
همریانبهسالشهابیرای یایر سسیحیتام
ماعاررادامهدهد.نتساینسالشهیاپیسا 

اعالمیه 0363تنپطر بورگرنتساین جی خحیجفار درتا 0220بیاتیا و ار
هییاامهییمجامعییهجهییانیدرجهییت ییاهش پیشیهادیامریراستتعییوان «اباریارعمیل
یاییر سسییحیتامخاورمیانییه»3در32مییه

هرچهبیشارپیامدهایغییرانسیانیناشییا 
اربردسسحیتامماعاررمتسوبمییشیوده 0220مطرحشد.امریرابااعالااییرهاشیاعه
هامی هدرنهاییتبیاسصیوی « یوانسییون سسییحیتامیییکمعضییلجهییانیاتییترا 
ممیوعیتبرخیتالحهیایغیرانسیانی» 3در

شورهایعضودائمشورایامیییتخواتیت

تییا 0231واجراییییشییدنآندردتییامبر سادرآییدهاینزدییکتیمییاریرابیاهیدر
0232باهدرممیوعیتهروههایمشتصیی دتایابیبیهراهبردهیاییبیراینقیلواناقیا 
سسحیتامماعارربرهزار یید.براتیا ایین

2.Convention on the Prohibition or Restriction on

ابارارعملردولتهایعرده ییدهسسحیتام

the Use of Certain Conventional Weapons (CCW

026

)or Inhumane Weapons Convention

3. Middle East Arms Control Initiative

محزابودندسادیمنارائیههیزارشتیاالنها 

سییالشهییابییرای یاییر نقییلواناقییا 


میزاننقلواناقیا سسیحیتامماعیاررخیودر سسحیتامماعاررباپیشیهادشفارتیا یدر
مقررام حیمربو بهمسئولیتنقلواناقیا  امرسسیحیتامدروطعیامیهمیور 2دتیامبر
سسحیتاسی هعاملبیثباسیهسایدرممانعت یافت.اینوطعیامیهبیا سی ا ثرییتاعضیا
بهعملآورندرونظارمهایصادراسیمؤثریرا موردسصوی ورارهرفیتومقیررشیدسیابیا
درتطغمحییبیرایپاییاندادنبیه یاربرد سعیینهروههایمشتصیا سسیحیتامدارای
سسیحیتامونقیلواناقییا آنایجیادواعمییا  جیبهسهاجمیمانیدسانکرهواپیمایجیگییر
نمایییید.تییرانجااردولییتهییایعضییودائییم نفربرو شایهایجیگییدروالی چییدین
شییورایامییییتدرئوئیییه0220درپییاریسو هروهاصحیوفرعییر شیورهاموظی شیوند
ا ابییر0220درلیییدنهییردهمآمدنییدودر هرهونهنقلواناقا اینسسحیتامرابهاطیالع
بیانیهنهاییاجال لیدنبرسعهددولتهابیه تا مانمحلماتدبرتانید.اینسعهدبعدهابه
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سسحیتامرانیزرعایت ییدرا نقیلواناقیا   03(0220آذر)0211مجمععمومیادامیه

رعایتراهبردهایموردنظربراینقلواناقیا  سولیییداموانبارهییایداخحیییوبییهطییور حییی
سسحیتامماعاررسأ ید ردند.بهرغمسوافیق صییادراموواردام شییورهاسسییرییافییتو
پیییجدولییتدرمییوردصییدوربیانیییهنهییاییر

شورهاموظ شدندسولیدرخرییدوفیروش


همریاناخاالرنظرهاییمییانآنهیابیرتیر اینسسحیتامرانیزبیهتیا مانمحیلاعیالا
نتوهاطالعرتانیاولیهواییرهآیاراهبردهای نمایییید.بییههمییینمیظییوررتییا و اریدر
موردنظربایددرجهیانییاصیرفاًدرمیطقیه تا مانمحلماتدستتعییوان«دفایرثبیت
خاصیهمرونخاورمیانهاعما هرددروجیود سسحیتامماعاررمحلماتد»2ایجادشد یه
داشت.باوجودبرهزاریچیدینجحسهدیگیر دربرهیرنییدهاطالعییامارائییهشییدها تییوی
درتیییا 0223همرییییانبرخییییمسیییائل

شورهاتت.اییندفایردروالی ییکاویداا

حلنشدهباویماندندودرنهایتفعالیتپییج امییایهمراریجویانهطراحیشدهبودسیاا 
دولتمذ وردروالی «اباریارعمیل یایر  افزایشسسحیتام«بیثبام ییدهوفراوانی»5
سسییحیتامخاورمیانییه»بییدوندتییایابیبییه
نایجهوابلسوجهیماوو هردیید

.)2011

هسهدید ییدهصحغوامییتمحیرمیطقهای

(Laurance,
4.United Nations Register of Conventional Arms
5. Excessive and Destabilizing

021

وبینالمححییونییزسشیدید ییدهسییشهیاو

سییداواووییوعبتییرانهییارمیاوشییامو

سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


میاوشامهساردههسایدرجحوهیریبیهعمیل جی هایداخحیومیطقهایدرنقا متاح 
آورد.سالشبراینبودساایناویدااا طرییق جهانموج شدساجامعیهجهیانیا سیالش
هزارشداوطحبانهدولتهیاا مییزانواردامو برایدتایابیبهسوافقیجدیبیرای یایر 
صییادرامسسییحیتامماعییارراصییحیمانییید سسحیتامماعارربا نایسیادههرچییدبیابیه
درورمبهوجودآمدهرسوجهبهانواعخاصییا 

سانکهارهواپیماهایجیگییدهصیورمپیذیرد
هطییکتا هذشیاهبیهتیایر شیورها سسحیتامماعاررمعطیورهردیید.اتیافاده
اناقا یافایهانید

(Laurance, et al., 2005, pp.

(.225-246

هساردها مینهایدیدنفیردرجیی هیای
داخحیییدرافریقییاوجی ی افنانسییاانبییرای

هییدرا سأتیییسایییندفاییررایجییاد اخییییراجنیروهییییایاشیییینالگرشییییورویو
ابزارهایجهانی-شاملجمعآوریاطالعیام درهیریهایبعدیداخحیدراین شوروآثار
موجییوددرهییزارشهییایتییاالنهدولییتهییاا  وسبعامجبیرانناپیذیرآنبیرغییرنظامییان
سولیییداممحیییرذخییایرنظییامیونیییزمیییزان موج شرلهییریسیالشهیایجیدی طیی
صادراموواردامسسحیتامماعیارر-بیرای دهییههییای31و21میییالدیبییرایسرمیییل
متدودتا یو یار سجارمسسحیتامبیوده مقررام یوانسیون0231درموردتالحهای
ابزارهایی هدرنایجهمتالفتدولیتهیابیه ماعییارروپروسرییلهییایآنشیید.تییرانجاار
دولییتهییایعضییودرتییا 0226درمییورد

دلیلمترمانیهبیودنبرخییاطالعیامونییز
سقابلشفارتا یباموثرسرینابزارهایدفیاع اصیییالحپروسریییلدوا یوانسییییون0231
ا خودبهنایجهخاصیمیاهینشد.امانرایه تالحهایغیرانسانیبهسوافقدتتیافایدو
مهمدیگیرردیرورمارائیهسعریی دویقییا  بیهایینسرسیی ربیاطیرحویوانینومقییررام
مفهوا«بیثبیام یییدهوفراوانیی»بیود یه جدیییدراوییداامهمیییدرجهییتمقابحییهبییا
بهدلیلدشواریسعری رمسئولیتآنبرعهده تیالحهیاییبیاآثیارفیراوانغییرانسیانیبییر
یفرانسخحعتالحورارهرفتههرچییدایین جمعیتغیرنظامیوخارج ردنآنهیاا رده
یفرانسنیزپسا دوتا مذا رهناوانسیت تالحهایماعاررصورمپذیرفت.بهرغماین
بهسوافقیدرموردسعری عمحیا اینمفهوا موفقیتر اناداوبسییاریا هیروههیایغییر
دتتیابد(.)Laurance, 2011

023

دولایییبییانا ییافیخوانییدناییینمقییررامر

مییههیایمیذا رهدرمیورد یوانسییونیدر ورارداد.تیا مانمحیلماتیدبیرایمتیدود

انادارافیراهمآوردنید یهبیه« یوانسییون

ردنتالحهیای وچیکوتیبکرجحسیام

اساوا»برایممیوعیت حیهمینهایدیدنفیر

ارشیاتیودرنهایت یفرانسمحیلماتید

درتییا 0221آمییادهامضییاشییدودراو  وتبکدرسمامیجیبههیایآنرادرئوئییه
مار 01(0222اتیفید)0211ال ااالجیرا (3110سیییر)0231بییاحضییور شییورهاو
هردید.نزدیکبه 061شیورنییزبیافاصیحه تا مانهایغیردولایبرهزار رد هنایجیه
انیید یرتییماًبییهعضییویت« یوانسیییون آنسصوی «برنامهاوداابرایمقابحهباسجارم
ممیوعیییتاتییافادهرذخیییرهتییا یرسولیییدو غییروییانونیتییالحهییای وچییکوتییبک»1
اناقییا مییینهییایدییدنفییروانهییدااآن» 6بود)0(.
درآمدنیید.الباییهسعییدادیا  شییورهایدارای

در یارسیالشهیایجهیانیبیهمیظیور

مر هایطیوالنیوخطرنیاکا پیوتیانبیه مقابحهباتالحهای وچکراباراراممتاحی 
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معرورشد.این یوانسیونبافاصحه وسیاهی پیرامونسجارمغیروانونیتالحهای وچک

یوانسیونبهدلیلاتافادها مینهیایدید میطقهایبرایمبار هباسجیارمغییرویانونی
نفربرایحفظامیییتمر هیایخیوداماییاع تالحهای وچکوتبکصیورمهرفیت.در
ردند (ظری وتجادپورر0231رج3رصص اینرابطهروارهامریرانییز یوانسییونیرادر


.)613-612

نییوامبر(0221آبییان)0216ستییتعیییوان

پسا اینموفقییترجامعیهجهیانیدر « یوانسیونبینامریریاییعحییهسولییدغییر
نایجیییههسیییارشاویییدامامسروریسیییایو وانونیوواچا تالحهایهرارمهمامرمیواد
جییی هییایداخحیییرمتییدودیتسجییارم انفجاریوتایرمیوادمیرسبط»8بیهسصیوی 
تییالحهییای وچییکوتییبکرابییاهییدر رتاند هبهواتطهآندولتهایعضوموظ 

جحوهیریا دتارتیهروههایغییردولایی
بهایینتیالحهیاجهیتاتیافادها آنهیادر
جی ی هییایداخحیییووارد ییردنخسییارام
وابلسوجهبهغیرنظامیاندردتاور ارخیود

7. United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in all its Aspects
8. Inter-American Convention against the Illicit

6.Convention on the Prohibition of the Use,

Manufacturing and Trafficking in Firearms, Am-

Stockpiling, Production and Transfer of Anti-

munition, Explosives and Other Related Materials

personnel Mines and on the Destruction

)(CIFTA Convention

022

بهایجاد«تیساممؤثر»9صدورمجو واردام

اهشتالحهای وچیکوتیبکرسعهیدام

سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


یااجا هبرایتالحهایهیرارمهمیامرمیواد مشییابهیرابییرایصییدورمجییو واردامیییا
انفجاریوتایرموادمرسبطشدند)3(.

تیسامهایاجا هوسأیییدستوییلتیالحهیا

نظارمپروسرلتالحهایهیراتیا مان

شورهایحو هغربافریقانیزبهعییوان ستت
اعضیای«جامعیهاواصیادی شیورهایغییرب محلاعما می ید هدولتهایعضوموظ 
افریقیییا»01درتیییا 0223تییییدیبیییرای بییهرعایییتآنهسییاید()2

(Bromley and

جحیییوهیریا صیییادرامروارداموسولییییید (.Holton, 2011, pp.3-4
تالحهیای وچیکوتیبکسیدوین ردنید.

استادیییهاروپییادرئوئیین«0221برنامییه

ماعاو ایینامیررییک« ردارنامیه»00بیرای جحوهیریا واچیا غییرویانونیتیالحهیای
اجرایبیانیهمذ وردرتا 0222بهسصوی  ماعارر»14رابهسصوی رتیاند یهبراتیا 
رتیییدو شییورهایعضییودروالیی اییین آنهرهونییهاناقییا اییینسسییحیتامسوتییط
ردارنامهسوافق ردند هبیهصیورممسیامر

شورهایعضواستادیهصیرفاًباییدبراتیا 

سعهدامناشیا سوافقتا 0223ترانایین نیا هایمشروعدفاعیوامییایاعضاصیورم
میطقییهبییرایمقابحییهبییاسولیییدوسجییارم هیرد.اوداامشابهینیزسوتطتا مانامییت
تالحهیای وچیکوتیبکرااجیرانماییید .وهمراریاروپادرتا 3111انجااشد یه
عالوهبراینر« یوانسیونتالحهای وچیک براتا تییدسصیویبیآنر شیورهایعضیو
وتبکرمهمامآنهاوتایرمیوادمیرسبط» 12ماعهدشدندباواچیا ایینتیالحهیامقابحیه
جامعهاواصیادی شیورهایغیربافریقیادر نمییودهومیییزانذخییایرآنهییارادرانبارهییاو
تا 3116ونیز«پروسرلنایروبی»13مصوب

رادخانههایخود یاهشدهیید .شیورهای

تیا 3112بیهمیظییورجحیوهیریر یاییر و عضوهمریینماعهدبهایجیادتیسیامهیای
یار محییصیادرامبیرایسسیحیتامفیو 
9. Effective System
)10. Economic Community of West African States
(ECOWAS
11. Code of Conduct

شدندساصادراماییناویالارا یاهشدادهو
انجییااهرهونییهصییادراسیراصییرفاًمیییو بییه
نیا هایدفیاعمشیروع شیورهاومالحظیام

12. Convention in Small Arms and Light Weapons, Their Ammunition and Other Related Materi-

091

)als (ECOWAS Convention

14.EU Programme for Preventing and Combating

13. Nairobi Protocol

Illicit Trafficking in Conventional Arms

ایوبینالمححیینماییید .اخایارهرفانبا ارهایجدییدسسیحیتاسیدر

صحغوامییتمیطقه
همریین شورهایعضیوتیا مانامیییتو میاطقمتاح جهاناتیت.امریریارروتییهر
همراریاروپاسوافیق ردنیداویدامامال ارا آلمانرفرانسهوچیینا جمحیهپییجویدرم
نظ یامیدرجی ی هییایداخحیییوجمییعآوری 3113-03هساید هتهموابیلسیوجهیدر
تالحهایآنهاپسا پایانمیاوشیامداخحیی صادرامسسحیتامداشاهاند.ایننتساینبیار
انجاادهید(.)UNPoA-ISS

پسا جی ترداتت ه شوریخیارجا 

همزمانباسالشهایجهانیبرایمقابحیه استادیهاروپیاوشیما امریریادرمییانپییج

گسسحیتامورارمیهییرد.در

بابرخییانیواعسسیحیتامماعیاررا جمحیه صادر ییدهبزر
تالحهای وچکوتیبکرمبیاحثینییزدر واوعرچیینبیا ییار دنانگحسیاانسوانسیاه
خصوصدرورمپیگیریمعاهیدهایجیامعو اتتبهپیجمین شورصادر ییدهسسحیتام
املبرای یار سجارمسسیحیتامماعیارر درجهانسبدیلشود .یاررفانانگحسیاانا 
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جهتخحیعتیالحشیبهنظامییانونیروهیای بزرگصادر ییدهسسیحیتامطییتیا هیای

مطرحشد.درواوعر شورهاامیدواربودندسیا صتیهروابتسسحیتاسیوبیهسبیعآن یاهش
روندسجارمسسیحیتامماعیارررابیاایجیاد درآمدهایهیگفیتمیالیایین شیوررسیأثیر
معیارهایمشارکجهانی یار نماییدهچرا

یادیبرپیگیریجدیفراییدمعاهدهسجارم

صادر ییدهانبزرگجهانبهسیدریجدرحیا 



یییهمییییزانروابیییتسسیییحیتاسیمییییان سسحیتامداشاهاتت.

طیییتییا هییای3113-3103رامریرییا

افزایشبود.

حییدود29درصییدا سسییحیتامخییودرابییه

 .9رقابت تسلیحاتی قدرت هیای
بییی ر و ضیییرورت کنتیییرل
تسلیحات

میطقییهآتیییاواویانوتیییهر31درصییدبییه
خاورمیانهو03درصدبهاروپاصادرنموده ه
ا اینمیانرتهممیطقهآتیاواویانوتییها 

افزایش01درصدیحجیمنقیلواناقیا  سسحیتامامریرابسیاروابلسوجهاتت.عیرا 
سسحیتامماعاررسوتطویدرمهیایبیزرگ وافنانسییااننیییزماعاویی خییروجنیروهییای

صادر ییدهطیتیا هیای3113-3103در امریراییوواهذاریعمحیامهیابیهنیروهیای
مقایسیهبیاتیا هیای3112-3111نشییانگر داخحییحیدود2درصیدصیادرامسسیحیتام
افزایشروابتسسحیتاسیاینودرمهابرایدر امریرارابهخوداخاصیاصدادهانید.روتییهر


090

دومین شیورصیادر ییدهبیزرگسسیحیتام  3112و3113-03رتهماین شورا حجم
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


حدود69درصدا سسحیتامخودرابهآتییا صادرامبینالمححیسسحیتامنیزا  3درصید
واویانوتیهر01درصدبهافریقاو2درصدبه به9درصدافزایشیافاهاتت.دراینمییانر
خاورمیانهصادرمیی یید یهبیا هیمتیهم تهمآتیاواویانوتیها صادرامچینحدود
میطقهآتیاواویانوتیها سسیحیتامروتییه 12درصدوتهمافریقا02درصدمییباشید.
بسیییاروابییلسوجییهاتییت.هیییدهمریییان نراهوابلسوجیهاییناتیت یهپا سیاانبیا
سریندریافت ییدهسسیحیتامصیادراسی اخاصییاص99درصییدا صییادرامسسییحیتام

بزرگ
روتیهبهشمارمیرود.دراینمیانرصیادرام چینهمریانبزرگسرین شوردریافت ییده
سسحیتامآلمانبهعیوانتومین شوربزرگ

سسحیتامچینمتسوبمیشود (Holtom et.


صییادر ییدهبییینتییا هییای3112-3111و (.al., 2013, pp.2-4
3113-03حدود3درصد اهشیافاهاتت.

آمارمؤتسهتیپریدرخصوصمییزان

باوجوداینرحیدود29درصیدا سسیحیتام صییییادرامسسییییحیتامماعییییاررسوتییییط
آلمانبهتایر شیورهایاستادییهاروپیار 20صادر ییدهانبزرگجهانساحدیمییسوانید
درصیدبیهآتییاواویانوتییهر01درصیدبیه هویاینقشوابلمالحظه شیورهایاروپیایی
شییورهایامریرییایالسییینو02درصییدبییه درحمایتا فراییدمعاهدهسجارمسسحیتام
میطقهخاورمیانیهصیادرمییشیود.صیادرام باشد.این شیورهادرنایجیه یاهشمییزان
سسحیتامفرانسهبیهعییوانچهیارمین شیور صادرامسسیحیتامودرآمدهایشیاننیا میید
بزرگصادر ییدهنیزبینتیا هیای-3111

سیظیمبا ارسسحیتامهسایدسابییشا ایین

3112و3113-03حدود03درصد یاهش ا روابتسسحیتاسیبا شیورهایصیادر ییده
داشییاهاتییت.بییهرغییماییینمسییئحهرفرانسییه بییزرگبا نمانییید.عییالوهبییراییینر شییورهای
همریان92درصدسسحیتامخودرابهآتییا اروپییاییبییهدنبییا آنهسییایدسییاا طریییق
واویانوتیهر02درصیدبیهتیایر شیورهای متدودیتهایصادراسیجدیدمانعا صیدور
استادیهاروپار02درصدبهافریقاو00درصد بیرویهسسحیتامماعاررسوتیط شیورهایی
بهمیطقهخاورمیانهصادرمی ید.بیهواتیطه مانیدچینوروتیهبیهمیطقیهخاورمیانیهو
افییزایشحجییمصییادرامسسییحیتامماعییارر برخی شورهایافریقیاییبیاهیدرافیزایش
چینبه063درصدبیینتیا هیای-3111
093

نفوذوسأمینمیافعمحیشوند.

امیییادرخصیییوص شیییورهایبیییزرگ

آماروارویااارائیهشیدهسوتیطمؤتسیه

وارد ییدهسسحیتاممیسوانبیهاتیامیپییج تیییپریبیییانگرحجییمبییاالینقییلواناقییا 
شورمهمهیدرچینرپا ساانر ره جییوبی سسحیتامدرتراترجهاناتت ههمینامر
آتیاهسیاید.ا تیا 0291رفهرتیتپییج شییعحهورشییدنبتییرانرمیاوشییهمسییحتانهو
شوربزرگوارد ییدهسسحیتامماعیارردر جی داخحیومیطقهایدرمییاطقمتاحی 
مقایسییهبییافهرتییتپیییج شییوربییزرگ جهانبهویژهمیطقهافریقاوخاورمیانههیردد.
صییادر ییدهسسییحیتامبیشییارینسنییییررا

شورهایاصحیصادر ییدهسسحیتامهمواره

داشاهههرچیدسر یی فهرتیتپییج شیور باهدرسأمیناهدارومییافعمحییخیودبیه
بزرگوارد یییدهسسیحیتامطییتیا هیای تیاتتهایهدفمیدیهمرونبیزرگنمیایی
اخیییرنسییبااًثابییتبییاویمانییدهاتییت.حجییم سهدیدامامییایدرنقیا متاحی جهیانا 
واردامسسحیتامسوتطاینپیج شیورطیی طرییییقسبحینیییامرتیییانهایهسیییاردهروی
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وتیگاپوراشاره رد ههمگیجیزومیطقیه میسواند مییهتا برو ناامییرخشونتونییز

تا های 3113-03حدود2درصد مایرا  میآورندسابهواتطهآنبهمهمسیریناهیدار
حجمواردامسسحیتامطیتا های-3111

خودیعییفروشفزاییدهسسیحیتامو سی 

 3112بوده هاینامربییانگر یاهشتیهم درآمدهاوتودهایهیگفترحمایتا صیایع


حیوارداما 23درصدبه23درصداتیت .سسحیتاسیداخحیا طریقفیروشسسیحیتام
درمجمییوعرحجییمواردامسسییحیتامبییین ودیمیوتیفارشسولییدسسیحیتامجدییدو
پیشییرفاهسییرروابسییاهنمییودن شییورهای

تیییا هیییای3112-3111و3113-03در
میطقهآتییاواویانوتییهحیدود29درصیدر وارد ییدهبهسجهیزاموسولیدامسسیحیتاسی
شییورهایامریرییاییحییدود22درصییدو
شورهایافریقاییحدود012درصدافزایش

شورصادر ییدهدتتیابید.
باسوجهبهرشدفزاییدهمبادالمجهیانی

داشاهوسیهیا شیورهایاروپیاییحیدود 31سسحیتامبهرومییبیالببیر61-11میحییارد
درصدوخاورمیانهحیدود1درصیدا حجیم دالردرتا وبهسبیعآندتیایابیبیا یگران
واردامسسییحیتامخییودرا ییاهشدادهانیید غیردولایرهروههایسروریسایرشورشییانو
(.)Holtom and et al., 2013, p.4

شبهنظامیانبهسسحیتامماعیارردرنایجیه
سجارمغیروانونیسسیحیتامبیرایاتیافاده

092

عحیهغیرنظامیانبهویژه نیانو ود یاندر هروهیا  شورهابرتایرینستمییلهیردد.

سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


برخی شیورهایبتیران دهرشیماروربانییان بییاوجییوداییینربررتیییرونییدشییرلهیییریر
سسحیتامماعیاررتیاالنهبیهبییشا  191چالشهارفرا ونشی هاونقا دع وووم
هزارنفرافزایشیافاه ههمینامرنگرانیهیا معاهییدها جمحییهاوییدامامدییروریبییرای
درخصییوصاحامییا افییزایشهرچییهبیشییار شیاختهرچهبیشیارمعاهیدهاتیت یهدر
ادامهبهآنپرداخاهمیشود.

وربانیاندرآییدهبهدلیلسجارمغیرویانونی
سسحیتاموسهدیدصحغوامییتمیطقیهایو

بینالمححیرابیشا پیشافیزایشمییدهید.
سییداوانگرانیییهییاا افییزایشسجییارمغیییر
مسئوالنهسسحیتاموبهسبعآنافزایششیمار

 .1معاهییده تجییارت تسییلیحات
تالش بیرای کنتیرل تسیلیحات
متعارف
معاهییدهسجییارمسسییحیتامبتشیییا 

وربانیانرهروهیا شتصیتهیایعیالیرسبیه سالشهساردهجهیانیدرتیا 3110اتیت
برندهصحغنوبلرابیرآنداشیتسیابیاایجیاد هباسصوی «برنامهاویداابیرایجحیوهیریر
مپین یار سجارمسسیحیتامماعیارردر مبییار هوریشییه ییییسجییارمغیییروییانونی
وال معاهدهایجهانیهاابردارنید.پیوتیان
تییالحهییای وچییکوتییبکدرسمییامی

هروهیییا  شییورهابییهاییین مپییینرسهیییه جیبههیایآن»سوتیطتیا مانمحیلماتید
پیشنویسمعاهدهوسالشبیرایسصیوی آن مطرحهردیدهوعیاصرمهمیا « یوانسیون
ا طریقصیدوروطعیامیهدرمجمیععمیومی محییلماتییدعحیییهجییرایمتییا مانیافاییه
هرچههاامهمیدرراتیاای یایر سجیارم

15

فرامحی» و«پروسرلعحیهسولیدغیرویانونی

سسحیتامسحقییمییشیودرامیاهوییایآغیا  وواچا تالحهایهراروطعامواجزایآنهیا
فراییدیاتت یهدرآنرمعاهیدهایجهیانی ومهمام»16موتوابیهپروسریلتیالحهیای

بدونمذا ره حییه شیورهاومیدنظیرویرار هیییراونییییز«تییییدبیییینالمححییییبیییرای
دادننگرانیهاومالحظیامآنهیابیهسصیوی  سوانمیدتییا یدولییتهییاجهییتشیاتییاییو
میییرتیید.اییینامییرا آنجهییتم ییسوانیید
نگییران ییییدهباشیید ییهدرخصییوصتییایر
معاهدامبینالمححیینییزچییینروییهایدر
تاذشودودیدهاههاومالحظامسیهیا

آییدهاس
092

15. United Nations Convention against Transnational Organized Crime
16. United Nations Protocol against the Illicit
Manufacturing of and Trafficking in Firearms,
Their Parts and Components and Ammunition

ردیییابیبییهمووییعوبییاروشوابییلاعامییاد محلماتیدفیراهمآمید

(Villacampa, 2012,

تالحهای وچکوتبکغیرویانونی»17را (.pp.2-3
برخی شورهایافریقاییهمرون یییا

دربرمیهیرد.


درتییا 3112رهروهیییا شتصیییتهییای 3112نقییشمهمیییدرفراییییدمعاهییدهایفییا
عالیرسبهبرندهصحغنوبلبیهرهبیریاُتیرار

ردنیید.دراییینمیییانرنیجریییهرغیییاوتییایر

آریا 18ررئیسجمهورپیشین اتیااریراربیا دولتهایعضو«جامعهاواصادیدولیتهیای
همراریدوتا مانغیردولایبیزرگسوتیعه غربافریقا»22نیزسأثیربیهتیزاییدرفراییید
(ا سفاا)19وحقو بشر(عفوبینالمحیل)20و مذا راسی معاهدهرغالبیاًبیهنیابیتا «هیروه
نیزشبرهبینالمححیاوداادرموردتالحهای افریقا»23داشاید.ایندولتهاباهدر اهش
وچک21ر مپین یار سسحیتامراباهدر آالاانسانیناشیا آثارسجارمسسیحیتامدر
هایخشونتبیار

پیگیییریمعاهییدهسجییارمسسییحیتامایجییاد افریقا هحایبهوووعجی 

شمارهشصتونه●تا بیستودوا● مساان0223

اندک مانیپسا سصوی برنامه اویداا بهعیوانهمبانیوطعیامهپیشیهادیدرتیا 

ردند .امبوجر اتااریرارفیالنیدرایسیحیدو دربرخی شورهایافریقاییهمریون یگیور
مالیجزونتسایندولتهیاییبودنید یهبیا رواندارتومالیولیبریاطیدهه21مییالدی
حمایتا اینایدهبیه مپیینپیوتیاید.در ونیییزنسییل شیییدرروان یداانجامیییدهبییودر


تا 3112همزمانبااعالاحمایتانگحساان درصددبرآمدندسابااستاذموادیعیواحیددر
ا پیییشنییویسمعاهییدهمییذ ورر مییییههییای فراییدمذا راسیمعاهدهایشر ت ییید یه
همراریمیان شورهایانگحساانرآرئانایینر صحغوامییترادرتراتراینویارهافیزایش
اتارالیار اتااریرارفیالندرئاپنو ییابیرای دهد.اینهروها  شورهابرایینمسیئحه یه
سصوی وطعیامهایدراینرابطیهدرتیا مان دامیهمعاهدهسجیارمسسیحیتامباییدشیامل
حیهسسحیتامماعیاررراجیزاوعیاصیرآنو
نیز فیاوریموردنیا بیرایسولییدییاسبیدیل
17.International Instrument to Enable States to
Identify and Trace
18.Oscar Arias

سسحیتامماعارروا همهمهمسرمهمامآن
هرددرسأ یدداشاید.هرچییددرایینمییانر

19. Oxfam
20. Amnesty International

22.Economic Community of West African States

21. International Action Network on Small Arms

)(ECOWAS

)(IANSA

23. African Group
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برخی شورهایشما افریقاهمرونمصیرو سعهیییدامبیییینالمححییییوماعاوبی یاً یییاهش
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


الجزایربارهیانسیبتبیهمتایوایمعاهیدهو درآمدهایهیگفتمالیآنهاباشد.
روشخییاصمییذا راسیآنمبییییبییراییرییه

انگحساانرآرئاناینراتارالیار اتیااریرار

پیشنویسمعاهیدهبیدوناعمیا نظیر حییه فیالندرئاپنو ییابیاحماییتبییشا 011
شورهاسهیهوسدوینشدهبودراظهیارنگرانی
ردهبودند(.)Bolton, 2013

شوردیگیرروطعیامیه  60/32رادردتیامبر
 3116در میاهنتستمجمععمومیستیت

دراینمیانرنقشحمایایانگحسیاانا  عیوان«بهتیویمعاهیدهسجیارمسسیحیتام:
پیشنویسمعاهدهدر یارهمبانیشدنبرای ایجادمعیارهیایمشیارکبیینالمححییبیرای
سصوی وطعیامهایدرموردمعاهیدهسجیارم واردامرصادرامواناقا سسحیتامماعیارر»
سسحیتاما جمحهنراموابلسوجهمییباشید .بییا092رأیمثبییتر32رأیممایییعویییک
باوجوداییرهانگحساانطیتا های-3111

رأیمیفیامریرابهسصوی رتیاندند.امریریا

 3112جایگاهپیجمرادرمییانپییج شیور احاماالًبهدلییلمتالفیتبرخییانجمینهیار
صادر ییدهسسحیتامداشترامارشیدبیاالی نهادهیاوتیا مانهیایمحییحیامیمالریییت
اواصادیچینونقیشفعیا آندرصیادرام اتحتهدراین شورهمریون«انجمینمحیی
سسحیتامماعارربهبرخی شورهاراحامیا  سفی امریرا»24ونییزمنیایرمبرخییمفیاد
هییایپییایینسییرو معاهدهباووانینداخحیمالریتاتحتهبهاین

تییقو انگحسییاانبییهرده
بیییهسبیییعآندورمانیییدنا فضیییایرویییابای وطعیامییهرأیمیفیییداد.درنایجییهسصییوی 
صادر ییدهانبزرگبرایبا ارییابیو سی  وطعیامهفو ر«هروه ارشیاتاندولایمحیل
درآمدهایهیگفیتمیالیبیهوییژهدرنایجیه ماتییییددرخصییییوصمعاهییییدهسجییییارم
اهشصادرامسسحیتامبهتایر شیورهارا سسحیتام»25موظ بهسهیههزارشیپیرامون
بیشا پیشپررن سر ردهبیود.شیایدایین میزاناجراییشدنمعاهدهردامیهرطیرحهیای
مسئحهسیهیایرییا دالییلانگحسیاانبیرای

حیعمومیوعوامیلسأثیرهیذاربیرمعاهیده

حضییورومشییار تجییدیبییهویییژهدروال ی  شدند(.)Mack, 2010ایینهیزارشدرنهاییت
همبانیوطعیامهپیشیهادیبهمیظیورالیزااو
متییدود ردنصییادر ییدهانسسییحیتامبییه

24. The National Rifle Association of America
)(NRA

096

25. UN Group of Governmental Experts on the
ATT

مجمععمومیتا مانمحلرتید

دراوم3113بییااشییارهبییهمسییائلمهمییی

(Abramson,

همروناحاراابهحا میتدولتهایعضوو (.2009
عدامداخحهدرامورداخحی شورهاراهدارو

درایندورانرامریراموافقیتوحماییت

موافقتبانقیلواناقیا سسیحیتامرشیمولیت خطییو ورمییزاییین شییوردرمییانمعاهییده
تییالحهییای وچییکومهمییامدرمعاهییدهر مشرو  ردهبود.اینمواردعبارمبودنیدا :
عدااعما متدودیتبرمالرییتییاسجیارم

فعالیییتهییایستییتپوشییشمعاهییدهشییامل
صادرامرواردامرنقلواناقا بالقوهسسحیتامر مجییا تییالحهییایهییراسوتییطشییهروندان
سرانزییترحمیلونقییلعبییوریرنقییلواناقییا  امریراییمطابقوانوناتاتیاین شورهعدا
فیاوریودرنهایتصدورمجو میاشرهردید
(.)Kimball, 2011

ییاهشنظییارممحیییبییرمسییائلمییرسبطبییا
دتارتیومالریتخصوصیمجا تالحهای

دردتامبر3113رهمزمیانبیاسصیوی  هرامطابقووانینداخحیهمتالفتامریریابیا
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معیارهایپذیرفایهشیدهجهیانیبیرایاعیالا خودا فراییدمذا راسیمعاهدهرابیهرعاییت

دومییینوطعیامییهبییهشییماره62/321سوتییط مفادمنایرباووانینموجودامریراییامفیادی
مجمععمیومیر«هیروه یارینامتیدودمحیل

هبدونهیتهونهدلیحییدرسوانیاییواردامر

صادرامیانقلواناقا سسحیتامصورمهرفاه

ماتییییددرخصییییوصمعاهییییدهسجییییارم


بییهمیظییورسجزیییهوستحیییل درچییارچوبمیییافعامییییتمحیییوتیاتییت
سسییحیتام» 26
سوانمیدیهاردامیهوپیشنویستییدجیامع خارجیاین شوراخال ایجادمی یدهعیدا
الزااآوری هایجاد ییدهمعیارهایمشیارک ممانعیییتوجحیییوهیریا سجیییارمویییانونی
بیینالمححیییبییرایواردامرصییادرامواناقییا  سسحیتامبیاسوجیهبیهویانونیبیودنسجیارم
سسییحیتامماعییاررباشییدرشییرلهرفییت.در بینالمححیسسحیتامبیهعییوانییکفعالییت
دتامبر3112رهمزمانبیاریاتیتجمهیوری سجاریهعداوجودالزاابیههیزارشدهییییا
بییاراکاوبامییادرامریرییارتییومینوطعیامییه نشاندادنوردیابیمهمامیاموادانفجیاریه
بهشماره62/23دررابطهبیامعاهیدهسجیارم عداسضعی معیارهایبینالمححیی ییونیبیا
مفادمعاهدههعدا سضعی رئیمهیایموجیود

سسحیتامبا090رأیمثبتر31رأیممایع
ویییکرأیمیفییی یمبییابوهبییهسصییوی  عییدااشیییاعهو یایییر سسیییحیتامهلیییزوا
سصمیمهیریا طریقاجمیاعهوعیدا ایجیاد
26. UN Open-Ended Working Group on ATT
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المححیجدیدبهمیظوراجرایی یردن خشونتهایمسحتانهدراینمیطقیهرحیامی

ر نبین
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


معاهده(.)U.S. Department of Stateلذاعیدا جییدیمعاهییدهسجییارمسسییحیتامبودنیید.
متالفییتاییین شییوربییاتییومینوطعیامییه سالشهایهساردهآنهابرایمقابحهبیااشیاعه
پیشیهادیبرخالروطعیامیهتیا 3116سیا غیروانونیتالحهای وچکوتیبکونییز
حییدیمیییسوانییدبیییانگراعمییا دیییدهاههییار مهمامرهویاینگرانییمیرداایینمیطقیها 
مالحظامورعاییتخطیو ورمیزامریریادر جهاناتتهچرا همطابقآمارتیا 3100ر
مفادمعاهدهباشد.بههرسرسیی رهمزمیانبیا حییدود 33شییورا  93شییور یرصییترای

سصوی اینوطعیامهربهطیوررتیمیفراییید افریقاوربانیخشیونتهیایمرهبیارناشییا 
مذا راسی شیورهاپیرامیونمعاهیدهسجیارم

یاربردسسیحیتامماعیارربیودهانید

(Lamb,

سسحیتامآغا هردیدومطابقآنمقیررشید .)2012
یفرانسیدرئوئییه3103بیاهیدرسشیریغ

پیشا برهیزاری یفیرانسدیپحماسییک

تیییدالییزااآورمعاهییدهبییههمییراهمعیارهییای درئوئیه3103ر میاهمقدماسیمعاهدهطی
المححیبراینقلواناقا سسحیتام تا های 3101-3103چهارجحسهدرشیهر

مشارکبین
ماعارربرهزارهردد.

نیویییورکدرئوئیییه3101رفوریییه/مییار 

بهرغمآنره شیورهایافریقیاییسیالش 3100رئوئیییه3100وفوریییه3103برهییزار
داشایدوبلا برهزاری یفیرانسمیذا راسی

رد.هدرا برهیزاریایینجحسیامرمرسفیع

تا 3103بیاموادیعیمشیارکدرفراییید تاخانمودوعاممورداخیاالراعضیاونییز
میییذا راسیمعاهیییدهشیییر ت یییییدرامیییا رتیدهیبهاموررویهایمعاهیدهبیود.عمیده
اخاالرنظرمیان شیورهایشیما افریقیاو دیدهاههاوپیشیهادامهروهافریقادرجرییان
شورهای یرصترایافریقامانعا ستققاین مذا رام میاههیایمقیدماسیمعاهیدهبیین
امرشد.درحقیقتربرخی شیورهایشیما  تییا هییای3101-3103بیییشا آنرییهبییر
افریقانگیرانایینمسیئحهبودنید یهسیظییم «نگرانیهایبشردوتاانه»سمر زداشاهباشدر
معاهدهسجارمسسحیتامرسوانیاییآنهیابیرای مباییبردرورمحفظ«میافعامییتمحیی»
دفاعا خیوددربرابیرستیوالممیطقیهایرا این شورهابود.همریینآنهابرجحوهیریا 
سضییعی  ییید.درمقابییلرشییمار یییادیا  دتایابی«با یگرانغیردولایغیرمجا »بیه
شورهای یرصترایافریقیابیهدلییلوویوع سسحیتامماعارروسجارمغیروانونیونییز
093

حمایتا «حقو خاصدولتهایوارد ییده حاویمفادیدرخصوصتالحهای وچکو
سسحیتام»سأ یدداشایدههرچیدایندیدهاه تبکونیزمهمامراجیزاوعیاصیرآنرلیزوا
آنهادرجریانمذا رامئوئیه3103ساحیدی جحییوهیریا نقییلواناقییا سسییحیتامبییه
بییر نییدهیانسییانهییاوستمیییلهزییییههییای ومتدودیتاناقا سسحیتامدرصورمنقض
اواصادیفراوانتو پیدا ردهبههونهای یه هساردهحقو بشروحقو بشردوتیاانهییا
موادییعآنهییادروبییا معاهییدهدرجریییان خشونتجیسیباشد.)(Bolton, 2013
برهزاریدومیذا رهنهیایی یفیرانسآشیرار

چیدماهپسا برهزاریآخیرینجحسیه

شدرمبییبراییرهدامیهمعاهدهبایدفراسرا 

میاهمقیدماسیدرفورییه3103ر یفیرانس

«میافعامیییتمحیی»باشیدسیانگرانییهیای دیپحماسیکتا مانمحلدرخصیوصمعاهیده
مربییو بییه«امییییتانسییانی»رانیییزستییت سجییارمسسییحیتاما سییاریخ3سییا31ئوئیییه
پوششوراردهدهنگرانیهیایی یهسأ ییدبیر 3103درمقییرتییا مانمحییلدرنیویییورک
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بهتمتنگرانیهایبشردوتیاانهوسیأثیرآن سروریستهاوهروههایتا مانیافاهجیایارار

جحوهیریا نقلواناقیا سسیحیتامماعیارفی برهزارشدرامابهرغیمچهیارهفایهمیذا رام
دارد ییهسهدید ییییدهسوتییعهاجامییاعی -مسییامراعضییاربییدوندتییایابیبییهسییوافقی
اواصادیوعامیلخشیونتجیسییهسیاید .پیرامونمانمعاهدهبه یارخیودپاییانداد.


معاهدهسجیارمسسیحیتامباییددربرهیرنیده درواوعر مانی هبیهنظیرمییرتییداجمیاع
مفادیدرخصیوصدیرورمشیفارتیا یو میاناعضادرخصوص حییهمباحیممییدرج
پاتتگوییدولتهیاوسعریی هسیاردهایا  درمانپیشیهادیمعاهدهحاصلشدهاتتر
نقلواناقا سسحیتامباشد.اینمعاهدهنبایید هیئتامریراییبااعالانیا بیه میانبیشیار
صرفاًییکمعاهیدهخحیعتیالحیییا یایر  بیرایبررتیییپییشنییویسرمیانعا سصییوی 
سسحیتاسیبهوییژهسسیحیتامماعیاررباشیدر معاهدهشید.پیسا آنربییشا  21شیور
بحرهبایدباجحیوهیریا نقیضحقیو بشیرر طیبیانیهمشار یبرحمایتمجددخیودا 
حقو انسانهاواوحیتهیادرتراتیرجهیان معاهدهسجارمسسحیتامسأ ید ردند.امریرا
حمایت یدونگرانیهایبشردوتاانهرانییز چیدماهپسا برهزارینتسیاین یفیرانس
موردسوجیهویراردهید .شیورهایافریقیایی دیپحماسیکروطعیامهجدیدیسصیوی  یردو
بهدنبیا آنبودنید یهمیاننهیاییمعاهیده درآنبیییردیییرورمتیییا ماندهیدومیییین
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یفرانسدیپحماسیکدرتیا  3102سوتیط مشتصبرایفعالیتهایور شیرفرهیگییو
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


دولتهابهمیظوربررتیستوالمبهوجودآمده ساریتیبهرتمیتشیاخاهشدهاتت.ا ایین
وسصمیمهییری روربهنظرمیرتدمیافعامریرامبییبرحفظ

پسا  یفرانسئوئیه3103
درخصوصنتوهسصوی معاهدهسأ یدنمیود حقییو شییهروندانامریرییاییبییرایمالریییت
(.)Villacampa, 2012, p.3

تالح(مطابقحقو داخحیاین شور)وعدا

باسوجهبهاییریهاخیاالرنظیراعضیادر منایرمآنباووانینداخحیاین شورلتیاظ
موردبرخیمفادمعاهدهمانعا دتایابیآنها شدهباشد.
بهاجماعدر یفرانسنهیاییمحیلماتیددر

اینمعاهیدههمریونتیایرمعاهیدامو

خصوصسجارمسسحیتامشدهاتترآهیاهی

یوانسیییونهییایبییینالمححیییدارایاصییو و

ا اینمسئحهمساحزاسجزیهوستحیلمتاوای اهدارمهمیهمرونحقدولتهابرایدفاع
معاهدهمیباشدرسیادرایینراتیاامشیتص ا خودهحلوفصلمسیالمتآمییزاخاالفیامه
هرددمعاهدهسجارمسسحیتامساچیهانیدا ه جحوهیریا سهدیدیا اربرد ورهعدامداخحه
باانعرا دیدهاههیارنقطیهنظیراموموادیع درامورداخحی شورهاهاحاراابهحقو  بشر
حیهدولتهیاراهیدارومییافعمحییآنهیارا وحقو بشردوتاانههاحاراابهمیافعمشروع
سأمینخواهد رد.

دولتهابرایدتایابیبهسسیحیتامماعیارر

 .5محتییوای معاهییده تجییارت
()1
تسلیحات

بییهمیظییوراعمییا حییقدفییاعمشییروعو

عمحیامهایحفظصحغونیزسولیدرصیادرامر

واردامونقییلواناقییا سسییحیتامماعییارر

معاهدهسجارمسسحیتاما یکمقدمهو
 33مادهسشیریلشیدهاتیت.ار ییابیمفیاد میباشد.مهمسرینمودوعامواهدارمعاهده

مقدمههویایآناتت هاینمعاهیدهصیرفاً نیییزدرمییادهیییکذ ییرشییدهاتییت.ایجییاد
نقلواناقا بینالمححیسسحیتامماعارررامد عییالیسییرینمعیارهییایمشییارکبییینالمححییی
نظروراردادهوبرحقدولتهابرایسیظیمو بهمیظورسیظییمییااصیالحمقیررامسجیارم
یاییر سسییحیتامماعییاررواوییعدروحمییرو بینالمححییسسیحیتامماعیاررهجحیوهیریو

تر میییشانسأ یددارد.نراهوابلسوجیهدر ریشه ییسجیارمغییرویانونیسسیحیتامو
مقدمهایناتت هسجارممشروعومالریت جحیییوهیریا انتیییرارآنهیییاومشی یار تو
061

ویییانونیواتیییافادها سسیییحیتامماعیییارر همراریدرصحغرثباموامییتمیطقیهایو

بینالمححییه یاهشآالاانسیانیودرنهاییت سسحیتامماعاررجدیدراشیاملنمییشیود.
ارسقایتطغهمراریرشیفارتیا یواویداا بهنظرمیرتد شورهابرایدتایابیبهییک
مسئوالنهدولتهیایعضیومعاهیدها طرییق معاهدهبینالمححیدرموردحداولهیروههیای
مهییممیییدرجدرمعاهییدهسجییارمسسییحیتام اینحداولهانیزاشارهایبیه«میینهیا»35و
«نارنجییکهییایدتییای»36ومهییمسییرا آنر

میباشد.


دامیهمعاهدهسجارمسسیحیتاممطیابق سسییحیتامماعییاررمییدرننظیییرپهپادهییاو
بیدیکماده3شامل حیهسسحیتامماعارر «هواپیماهایبدونخحبان»37نشیدهاتیت.در
موجییوددرهییروههییایسسییحیتاسیمانییید نایجهربسییاریا صیادر ییدهانسسیحیتام
سانییکهییایجیگییی27رخودروهییای رهییی28ر نظامیمیسوانیدبدونهیتهونیهمتیدودیای
تییامانههییایسوپتانییهایبییا ییالیبربییزرگ29ر همریانبهتفارشسولییدسسیحیتاممیدرنر
هواپیمییایجیگیییده30ربالگردهییاینظییامی31ر سجییارمرصییادرامونقییلواناقییا اییینهونییه
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اعامادتا یمیاندولتهیارا جمحیهاهیدار سسحیتاسیبهسوافقرتیدهباشیدههرچییددر

ناوهایجیگی32رموشکهاوموشکاندا ها33ر سسحیتامادامهدهید.
وتالحهای وچکوتبک34میشود.نرایه

براتا اینمعاهدهردولتهاموظی بیه

وابلسوجهآنرهمهمام/جیی افزارهیاراجیزاو ایجاد تیسیام یایر محیی 38بیرایسیظییم


وطعامجیزودامییهشیمو معاهیدهدرنظیر صادراممهمام/جی افزارهیایشیحیکشیدهر
هرفاهنشیدهانیدوصیرفاًبیرایجیادتیسیام پرسییابشییدهیییاهییدرهیییریشییده39سوتییط
یار محیبرایسیظیمصادرامآنهیاسأ یید سسحیتامماعاررونیزسیظیمصادراماجزاو
شدهاتت.درواوعرهروههایسسحیتاسیمورد وطعاسیهساید هامریانمونایائسسیحیتام
اشییارهدراییینمعاهییدهرمتییدودهوتیییعیا  ماعاررمیدرجدربیدیکماده3معاهیدهرا
فراهممیآورد.

27. Battle Tanks
28. Armoured Combat Vehicles
29. Large-Calibre Artillery Systems

35. Landmines

30. Combat Aircraft

36. Hand Grenades

31. Attack Helicopters

37. Drones

32. Warships

38.National Control System

33. Missiles and Missile Launchers

39. Export of Ammunition/Munitions Fired,

34. Small Arms and Light Weapons

Launched or Delivered
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ماده6نیزیرییا میوادوابیلبتیمدر هرهونییییهنقییییلواناقییییا سسییییحیتامو
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


معاهییدهسجییارمسسییحیتاماتییت.اشییارهبییه مهمام/جی افزارهایموجوددردامیهشمو 
ستریمهایبینالمححیدربیدیکماده6ایین معاهییده ییهامرییاناتییافادها آنهییابییرای
معاهییدهمیییسوانییدبیییانگراعمییا فشییارو نسل شیرجیاییتعحییهبشیریتییاجیرایم
متدودیتبیشیاردرنقیلواناقیا سسیحیتام جیگیییوجیییودداردرممییییوعاتیییت.ایییین
ماعارربه/ا برخی شورهایستیتستیریم ممیوعیتشیاملاهیدارغییرنظیامیمیورد
تا مانمحلباشد.ایننگرانیوجوددارد یه هدریاغییرنظامییانستیت حماییتونییز
شورهایموردهدرستریمهایبیینالمححیی نقییییضجییییدیمییییاده2مشییییارکدر
ا حقسأمینسسحیتامموردنیا خیودبیرای

یوانسیونهای 0222ئنومییهیردد.بیید2

حفظامییتراتاقال وسمامیتاردییخیود میییاده6معاهیییدهرمسیییئولیایراماوجیییه
متییرواوبییامشییرالمعمییدهایدررونیید دولتهایصادر ییدهسسحیتاممی یید یه
صادراموواردامسسیحیتامماعیاررمواجیه ساحدیمیعرس ییدهمسیئولیتبیینالمححیی
شوند.باوجودآنرهمقدمهمعاهدهبردرورم دولییتهییادروبییا « مییکیییامسییاعدمدر
ارسرابعملغیروانونیبینالمححیی»درمیاده

جحوهیریوریشیه یییسجیارمغییرویانونی
سسحیتامماعاررونیزجحیوهیریا انتیرار 06پیشنویسمسیئولیتدولیتهیادروبیا 
آنهابهتمتبیا ارغییرویانونیییامصیررو اعمییا غیییروییانونیبییینالمححیییمصییوب
مصرر ییدهاننهاییغیرمجا سأ ید ردهو

میسیون حقو  بیینالمحیلدرتیا 3110

بهرغمدرخواتتبسیاریا  شورهاردرهیت اتییت)9(.لییذااحامییا اییرییهبییید2مییاده6
بتشیا معاهدهحایدربید3میاده6نییز معاهدهدرآییدهرپدیدآورنیدهیهیجیارمهیم
نقلواناقا سسحیتامبهبا یگرانمسیحغغییر عرفیدررابطهبامسیئولیتدولیتهیاباشیدر
دولایبهصراحتممیوعنشدهاتترلذاعدا بعیدودورا ذهننیست.
اشارهصریغبهاینمسئحهمیسواندساحدیبه

صادرامووارداما دیگرمودوعاممهم

معیییایآ ادیعمییلصییادر ییدهانبییزرگ میدرجدرمواد1و3معاهیدهمییباشید یه
سسییحیتامدرنقییلواناقییا سسییحیتامبییه مطابقآنردولیتصیادر ییدهموظی اتیت
هروههاییباشید یهدرراتیاایمییافعآنهیا براتا صالحیتحا میایوتیسام یار 
فعالیتمیی ییید.مطیابقبیید2ایینمیادهر محیخیودبیهشییوهایغییرسبعییضآمییزو
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بیطرفانهنسبتبهصدورمجو صادراماوداا آسی شیورهایبیزرگصیادر ییدهواتیایاد
ییید.امییابایییدسوجییهداشییت ییههمییواره آنهییابییهاحامییا انتییراردرنقییلواناقییا 
مالحظییامتیاتیییومعیارهییایدوهانییهو سسحیتامصادرشدهبرایجحوهیریا صیدور
ا ثییراًصییادر ییدهانبییزرگسسییحیتامنیییز ممایعدادند.
هسایدردخیلبودهوبههمیندلییلرامریان

همانهونه هدولتهایعضومطابقاین

ممانعییتا صییدورسسییحیتامبییهبرخییی معاهدهموظ بهاستاذسمهییدامال اونییز
شورهایروی یادشمنوجوددارد.درواوع ایجادتیسام یار محیبرایاجیرایبهایر
ابهاادرمصادیقنقضحقیو بشیروحقیو  معاهدههسایدرهزارشدهیآنهادرخصیوص
بشردوتییاانهبییینالمححیییدرمعاهییدهر مییییه «صییادرامیییاواردامسسییحیتاممجییا یییا
توءاتافادهابزاریا اینمقولیهرادرآیییده فعحییی»(40ونییهمهمام/جییی افزارهییا)نیییز
فراهممی ید.اینامیربییانگرآناتیت یه الزامیاتتههرچید«اطالعامامییتمحیییا

شمارهشصتونه●تا بیستودوا● مساان0223

سبعیضآمیزدرار یابیدولتهیایغربیی یه سسحیتامبهمعاهیدهسجیارمسسیحیتامرأی

شورهایبزرگصادر ییدههمانیدهذشیاهر اطالعامحسا سجاری»41مییسوانیدا ایین
براتا اهدارومیافعمحیخوددرخصوص امرمساثییشیود(میاده .)02اییناحامیا 
صدورسسحیتامبه شورهابهویژه شیورهای وجوددارد هدولتهابهبهانهنگرانیا فیاش


دوتترهمسووهمفررفار ا توابقحقیو  شدناطالعامامییتمحییااطالعامحسا 
بشریآنهاسصمیمهیریخواهید رد.



سجاریخیودرا ارائیههیزارشدوییقاماییاع

جحیییوهیریا انتیییرارنقیییلواناقیییا  نمییودهوپیهییان ییاریپیشییه یییید.دراییین
هونهدمانتاجرایییویویبیرای

سسییحیتامماعییاررا جمحییهوظییای دولییت معاهدههیت
صادر ییدهمطابقماده 00معاهدهمیباشید .اجراومقابحهبانقضسعهداما تویدولتها
دراینرابطهنیز شورهایبزرگصادر ییده درنظرهرفاهنشدهودولتهامطابقماده02
سسییحیتامدربسیییاریمییواردبییااوییدامام صرفاًموظ به«استاذسمهیداممیات برای
هزییشیخودبهبهانیهاحامیا وویوعخطیر اجرایویوانینومقیرراممحییبیرایاجیرای
انترارمانعا صدورسسحیتاممیشیوند.بیه
همیندلیلبرخیی شیورهامانییدروتییهو
چینبهمیظورمقابحهباهرهونهاودااهزییشی

40. Authorized or Actual Exports or Imports of
Arms
41. Commercially Sensitive or National Security
Information
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معاهده»هساید.درمجمیوعردولیتهیابایید حادرورأیدهیدهدرجحسه یفیرانساعضیا
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


طییکتا پسا ال ااالجراشیدنمعاهیدهر بهسصوی رتد.ا آنجا هایناحاما وجود
هزارشخوددرخصوصاویداماماستاذشیده دارد ییهدولییتهییایعضییویییکمعاهییدهدر
جهتاجرایاینمعاهدهشاملویوانینمحییر خصوصسفسیریانتوهاجرایمعاهیدهدچیار
فهرتتهیای یایر محییوتیایرویوانینو اخاالرشوندردرمانبسییاریا معاهیدامر
مقرراماجراییرابهدبیرخانهارائهدهید.

مادهایبرای«حلوفصلاخاالفام»46درنظیر

«دبیرخانیهمیووای»42مطیابقمیاده 01هرفاییهمیییشییود.مطییابقمییاده02معاهییدهر
معاهییدهرمسییئولیتبرهییزاری« یفییرانس هرییکا دولیتهیایعضیوباییدبیاردیایت
دولتهایعضو»43راطیییکتیا پیسا  ماقابییلنسییبتبییههمفرییریوهمرییاریبییا
ال ااالجراشدنمعاهدهبرعهدهدارد.دبیرخانه یردیگربرایحیلوفصیلاخاالفیامناشییا 
معاهدهنیزباهدر مکبهدولتهیایعضیو سفسیرییااجیرایمعاهیدها طرییقمیذا رهر
بییرایاجییرایمییؤثرمعاهییدهدرمییاده 03میانجیگریرمصالتهرابزارهایوضایییاتایر
ابزارهییایصییحغآمیییزا جمحییهداوریاوییداا

پیشبیییشدهاتت.


دررابطییهبییاهرهونییهطییرحپیشیییهاد نمایید.
«اصالحیه»44ا تویدولتهایعضوال ابه

اینمعاهدها سیاریخ2ئوئین3102سیا

ذ راتت ههریکا دولتهابراتا میاده

مانال ااالجراشدنآنردر مقرتا مانمحل

31معاهیدهمییسوانییدپیشیییهادامخییوددر ماتددرنیویورکبیرایامضیایدولیتهیای
رابطهبااصیالحیهمعاهیدهرا6تیا پیسا  عضوموجوداتتواتیادمربو بهسصیوی ر
ال ااالجراشدنمعاهدهارائهدهید.درصورسی پذیرشرسأییدیاالتا نیزبایدسسحیم«امیین
هاعضاناوانیدبهاجماعییاسوافیقدرمیورد معاهییده»(47دبیر ییلتییا مانمحییل)هییردد.
اصالحیهپیشییهادیدتیتیابییدراصیالحیه دمیاًایینمعاهیدهماعاوی ال ااالجراشیدن
مذ وربایدبیهعییوان«آخیرینراهحیل»45ا  برایالتا هریکا دولتهایی همعاهدهرا
طریقتیهچهیاراا ثرییت آرایدولیتهیای امضانرردهاندرمفاوحاتیت.معاهیدهمیذ ور
پییسا 21رو ا سییاریخسسییحیمپیجییاهمین
42.Secretariate
43. Conference of States Parties
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44.Amendment

46. Dispute Settlement

45.A Last Resort

47.Depositary

تیدسصوی رپیذیرشییاسصیوی بیهامیین سسییحیتامماعییاررا سییاریخ03-33مییار 
االجرامیهیردد.دولیتهیایی یه 33(3102اتفید0220لناییت3فیروردین

معاهدهال ا
تیدسصوی رپذیرشرسصوی یاالتیا خیود )0223درمقرتا مانمحلدرشهرنیویورک
21رو پسا ساریخسسحیمتییدبیرایآنهیا مداوااعضادرخصوصمودوعاممهممیورد
ال ااالجراخواهدبود.مدماینمعاهدهبییابر اخییاالرواظهییارامیییدواریآنهییانسییبتبییه
سوافقدولتهایعضورنامتدوداتت.هرییک سصوی معاهدها طریقاجماعدر یفیرانس
ا دولتهامطابقماده32معاهدهدرراتاای نهییاییمحییلماتییددرخصییوصسجییارم
اعما حقحا میتمحیخودا حیقخیروج سسحیتامروجودبرخیاخیاالرنظرهیامییان
ا معاهدهبرخوردارند.بیابراینردولتمربوطه شماریا دولتهاموج شرست یفرانسو
بایداطالعیهایدرخصوصخروجا معاهیده اجمییاعشییدودرنهایییتمعاهییدهبییهابارییار
بهامینمعاهدهارائهدهدسیاآنرابیهاطیالع مرزییکبییرایرأیهیییریدرمجمییععمییومی

شمارهشصتونه●تا بیستودوا● مساان0223

رابهامینمعاهدهسسحیم ییدرایینمعاهیده برهزار رد.پسا 1تا مذا رهوهفاگیوی

تایردولتهایعضوبرتاند.ایناطالعییه 21مطرحهردید.ترانجااراینمعاهدهدرسیاریخ
رو پسا اعالاوصو اطالعیهخروجسوتط 3آوریل3102بیا092رأیمثبیتر32رأی
امینمعاهدهاجراییمیهرددهمگرآنرهساریخ ممایعو2رأیمیفییتیوریهراییرانو یره

 .6کنفرانس نهایی ملل متحد در
سال 1129

سصوی شید(.)Kimbal, 2013چیینرروتییهر



دیگریدرایناطالعیهمشتصهردد.

شمالیسوتیطمجمیععمیومیتیا مانمحیل
وبییییارونییییزوئالربولیییییویرنیراراهوئییییه

درنایجهسصمیمهیری شیورهایعضیو (سولید ییییدهاناصییحیسسییحیتام)وهیییدر
معاهدهدرتا 3103ر« یفرانسنهاییمحل پا ساانواندونزی(بزرگسرینوارد یییدهان
ماتییددرخصییوصسجییارمسسییحیتام» 48سسحیتامدرجهان)بیههمیراه شیورهاییا 
جحساممذا راسیمیاناعضاجهتدتیایابی خاورمیانههمرونعمانربترینر ویتروطرر

بهتییدویانونیالیزااآوردرراتیاایاجیرای عربساانتعودیا جمحه شورهاییبودند ه
المححیبراینقلواناقا  بهاینمعاهدهرأیممایعدادند.


معیارهایمشارکبین
نماییدهتوریهدرمتالفتباپیشنویس
48. The Final United Nations Conference on the
Arms Trade Treaty

معاهدهدمناعالاموادعخودمبییبرلزوا
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رعایتحق حیهدولتهابرایسضمینامییتر دامیهمتدودوعمحیاسیرمباییبیرمیذا رام
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


حفظسمامییت اردییردفیاعا خیودوحیق بیطرفانهوغیرتیاتییبیرایدتیایابیبیه
سعیینترنوشتدرمعاهدامبینالمححیاظهار اهدارمشارکشد.
داشت هاینمعاهدهنیزبایدروییهمشیابهی

نماییییده ییرهشییمالیدرمتالفییتبییا

رااستییاذمییینمییودوآشییراراسهیییهوسییأمین معاهدهاعالاداشیت یهمیانمعاهیدهبایید
سسییحیتاممییوردنیییا نهادهییایغیییردولاییی دییرورمانعقییادمعاهییدهایپیرامییونامتییای
سوتطبرخیدولتهاراممیوعمیتاخت.در

املسسحیتامهساهایرامیعرستا دراما

عینحا رمودوعامبسیاریا جمحهحقیو  دولتهایمسحغبهتیالحهسیاهایمتیال 
دولتهایوارد یییدهرودیعیتائیاالرهیای چیینمعاهدهایهسایدربهوییژهدولایی یه
نظییامیوسضییمینهییایال ابییرایاطمییییان نوتا یتالحهایهساهایخیودراپیگییری
یافانا سعهد شورهایصادر ییدهبهمفیاد می ییدو شیورهایمشتصییرابیهعییوان
معاهدهبایددرجریانمیذا رامبیهشییوهای اهدارحمحیهپیشدتیاانهدرفهرتیتخیود
امالًشیفارمیوردبررتییویرارمییهرفیت .ثبتمی ید.سداواتیاتتحمحهپیشدتاانه
ایجیییادسیییوا نمییییانمسیییئولیتهیییای ا تییویبییزرگسییرین شییورهایهسییاهای
سولید ییدهانووارد یییدهانسسیحیتامدر احاماالًدولتهایهساهایجدیدسریراپدید
جهانا جمحهمودیوعاسیاتیت یهدرایین میآوردوموجبامروابتسسحیتامهسیاهای
معاهدهرعایتنشدهاتت.

بالقوهایمیشیود.ویدیمنسأ ییدبیرایین

نماییییدهایییراننیییزدررابطییهبییادلیییل مسئحه هخحعتالحهساهایبایددربتشیی
متالفتایرانباپییشنیویسمعاهیدهاعیالا ا مقدمهمعاهدهمدنظرورارهیردرخواتیاار
داشت هاتا معاهدهباییدمتریمووابیل احاراابهحیقدفیاعا خیودوویانونیشیدن
اطمییییانباشییدسییا حیییهدولییتهییارفاییار سجارمسسحیتاممطابقماده 90میشورمحل
مسئوالنهسریداشاهباشید.ایجیادمعیارهیای ماتد(اصلدفاعمشروع)شد.بهاعاقیادویر
مشارکدراینمعاهدهمساحزاآناتت یه اینحقبایدشاملسولیدرصیادرامرواردامو
دولتهایعضوا به یارهیریسفاتییری یه نقلواناقا فیاوریسسحیتامماعاررباشیدو
احاما تیاتیشیدنآنهیامییرودراجاییاب نبایدصرفاًبهسعداداند یا  شورهامتیدود
ور ند.ویهمرییینخواتیاارمعاهیدهایبیا هردد.
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درمجمیوعربیهنظییرمیییرتییدمتالفییت نگرانییفزایییدهایدرمییانمقامیامتییوری
جدیاینته شوربیاپییشنیویسمعاهیده دامن دهاتترمبییبراییرهاحاما سشدید
سأثیربهتزاییدرشرست یفیرانسنهیاییو بت یرانداخحیییدرتییوریها طریییقسجهیییز
برخی شورهامانیدروتیهرچیینرهییدنییز

شورهایغربیبیشا پیشوجوددارد یه

ییییهبعییییدهادرجریییییانرأیهیییییریدر همینعاملسیأثیربیهتیزاییدرمتالفیتبیا
مجمععمومیررأیممایعبهمعاهیدهدادنیدر اجماعوپیوتانبهجمیعدو شیورمتیال 
متالفتهاییبابرخیمفادمعاهیدهداشیایدر دیگرداشت.سیالشبرخیی شیورهایعضیو
متالفتآشراراینته شورمیانعا اجمیاع معاهدهبراینبودسابیاسأ ییدبیراجمیاعبیه
دولتهابیرایسصیوی معاهیدهدر یفیرانس عیوانمبییاییبیرایسصیوی رمعاهیدهایبیا
نهییاییمحییلماتییددرخصییوصسجییارم ودرمهرچهبیشاربیهسصیوی رتیدهحیا 
سسحیتامشد.واوعیتامرایناتت هاشاره آنرهدیدهاهویژهبرخی شورهاا جمحه یره
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هییروههییایغیییردولایییشورشیییسوتییط

نیزاجماعدولیتهیایعضیوداشیت.اهرچیه

معاهدهسجارمسسحیتامدربیدییکمیاده 6شمالیرایرانوتیوریهوعیدا آمیادهیآنهیا
بهممانعتا نقلواناقا سسحیتامدرصورم بییرایحمایییترتییمیا معاهییدهرموجیی 
نقضستریمهایشورایامییتتیا مانمحیلر شرسییتاجمییاعونیییز یفییرانسنهییاییدر
ستیییریمتیییا مانمحیییلهمریییوناییییرانو
ییرهشییمالیبییهوجییودآورد ییها اییینمییاده
بهعییواناهیرافشیاریعحییهاییندو شیور



ایننگرانیرابیرایبرخیی شیورهایستیت سصوی معاهدهشد.

 .1جمهییوری اسییالمی ایییران و
معاهده تجارت تسلیحات
ایییرانمعاقییداتییتمعاهییدهسجییارم

بهویژهدرامرصادرامرواردامونقیلواناقیا  سسحیتامآنچیان هباییدمعاهیدهایمیؤثرر
سسحیتامماعاررجهتدفاعا خودوحفیظ جدیرماوا نوغیرسبعییضآمییزنیسیتو
سمامیتاردیاتافادهشود.

پیشنویسآنبهدلیلرویرردغییرشیفارو

دررابطهباتوریهنیزال ابهذ راتیت عدامذا رامواوعیبرایجحی دییدهاههیاو
هشعحهورشدنجی داخحیدراین شیور نظرام حیه شورهاصرفاًبیهمیظیورحفیظو

وعدا ممیوعیتصدورسسحیتامماعارربیه سیأمینمییافع شیورهایخییاصسهییهشییده
هروههایغیردولاییدرمعاهیدهمیذ وربیه اتت.متالفتایرانبیاپییشنیویسمعاهیده

061

بیابهدالیلماعددیاتت یها جمحیهآنهیا برایبسیاریا  شورهایی هبهمعاهدهرأی
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


میسوانبهموارد یراشاره رد:


ممایعیامیفیدادهانیدربیهوجیودآورده یه

ال )نادیدهانگاشاندرخواتیتبسییاری معاهدهسجارمسسحیتامساچهاندا همیسواند
ا  شورهامبییبردرورمممیوعیتاناقیا  در مییییهسیظیییمسجییارمونقییلواناقییا 
سسییحیتامبییهمرسربییاناعمییا سجاو ارانییه سسحیتامبهتایر شورهاموفقعمیل یید.
بهرغمآنرهمقابحهبااینهونهاودامامروظیفیه چرا هبهاعاقاداینهروها  شورهابهوییژه
ذاسیوهدراتاتیتا مانمحلاتته

ایرانرمعاهدهبیهطیوراصیولیومایاتی بیا

ب)عداارائهسعری روشینودویقییا  حقو ردیدهاههاومالحظیامهمیه شیورها
معیارهایبینالمححیینقیلواناقیا وسجیارم سهیهوسصوی نشدهرلذادرامرشفارتیا ی
سسیحیتامبیرایجحیوهیریا توءاتیافادهو حجمسولیدام شورهایصیادر ییدهرمییزان
اعما نظرتیاتیوسبعیضآمییز شیورهای نقلواناقا سسحیتامرنتوههزییش شیورها
صادر ییدهسسحیتامه

برایصدورسسحیتاموبسیاریمیوارددیگیر

پ)عداممیوعیتنقلواناقا سسحیتام چیدانسأثیرهذارنتواهدبود.درواویعراییران

بههروههاوبا یگرانغیردولایه


وجودعباراسیمانیدمالحظاممربو بهنقض

م)نادیدهانگاشانحقخریدسسیحیتام حقو  بشررحقو بشردوتیاانهبیینالمححییر
سوتیییط شیییورهایی یییهنیا مییییدواردام خطرهایانسانیوغییرهراراههرییزیبیرای
سسحیتامبرایدفاعوحفیظسمامییتاردیی برخوردهزییشیواعما تیاتتهایدوهانه
خودهسایدهو

سوتییط شییورهایصییادر ییدهسسییحیتام

ث)اشارهبهوطعیامههایشورایامیییت میییدانییدهچییرا ییهبییهواتییطهاییینمعاهییدهر
وستریمهایبینالمححیبهمیظورجحوهیریا  نقلواناقا وصدورسسیحیتامبیههیروههیای
نقییلواناقییا رصییادراموواردامسسییحیتام مسحغخشونتطح وهیروههیای سروریسیای

سوتیییط شیییورهایمیییوردهیییدرستیییریم فعا دربرخی شورهاا جمحهتوریهممیوع
(.(UN Document: GA/11354, 2013, pp. 10-11

مانی یهمییافع شیورهای
نتواهدشدوسا 

درحقیقترابهاادرسعاری ومعیارهای صییادر ییدهسسییحیتامایجییاب یییدرصییدور
بینالمححیرمالحظامتیاتیواعما نظرهای سسحیتامحایبیه شیورهاینیاوضحقیو 
سبعیضآمیزبرخیی شیورهارایینپرتیشرا بشروحقو بشردوتاانهادامهخواهدداشت.
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فرجام

مییههایال ابیرایطیرحمعاهیدهسجیارم

سسحیتامداشاهاند.

.0آثییاروپیامییدهایمسییاقیموغیییر
روابییتهییایسسییحیتاسی شییورهای

.2
مساقیمسجارمغیرمسیئوالنهسسیحیتامبیر

میاوشاممسحتانهوجی هایخشونتباردر اتت.اینبدانمعیاتت هافزایشصیادرام
نقا متاح جهانطییچییددهیههذشیاه سسییحیتامچییینوروتیییهبییه شییورهای
غیروابلانریاربیودهرسیاجیایی یهسیدوینو خاورمیانهوافریقاودرمقابیل یاهشصیدور
سیظیممعاهدهسجارمسسحیتامرابیهامیری سسحیتامسوتطبرخی شیورهایاروپیاییا 
دروریبرایمقابحهباشاابفزایییدهسجیارم جمحهفرانسهرآلمانوانگحییسطییدودهیه
سسییحیتاموسهدیییدهایانسییانیناشیییا آن هذشاهساحدیموج هردیدهسااینهیروها 
سبدیل ردهاتت.

شورهابهبهانهجحوهیریا نقضحقو بشر
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مرگمیحیونهاانسانبییهییاهبیهوییژهغییر بزرگصادر ییدهسسحیتامماعارردرجهان
نظامیییاندرجریییانبتییرانهییایداخحیییر نیزدرشیرلهییریمعاهیدهسأثیرهیذاربیوده

ووالعااغیرنظامیاندرمییاطقبتیران ده

 .3فقدانووانینومقیررامبیینالمححیی
برایمقابحهباسجارمغییرویانونیسسیحیتام بهویژهافریقاوبا س حمایتجامعهمیدنی



همزمانباورودسسیحیتامجدییدبیهعرصیه وتا مانهایغیردولایحیامیحقیو بشیر
میاوشاموجی هایمدرنامیرو یموجی  درصددسیظیمرحفظسوا نووانونمید یردن
شدهسانهسیهاعرده ییدهانوصادر ییدهان سجارمسسحیتاممیان شورهایصادر ییده
ایبینالمححیبرآیید.

نوظهییییوریهمرییییونچیییییندر یییییار ا طریقمعاهده
صادر ییدهانبزرگسسحیتامجهیانرتیهم

.2معاهدهسجارمسسحیتامهامیمهمو

وابلمالحظهایا بیا ارجهیانیسسیحیتامرا روبهجحودرامیر یایر واردامرصیادرامو
دراخایارهیرندربحرهواچا غیروابل یار  نقلواناقا سسحیتامماعارردرجهاناتتر
سسییحیتامسوتییطبییا یگرانغیییردولایییر امابررتیفراییدمذا راسیرهوییایآناتیت
هروههایمسحغخشیونتطحی وسروریسیای

هاینمعاهدهبیشاربراتا میافعتیاتیر

بهمراس بیشا هذشاهافیزایشیابید .حییه امییایراواصادیوسجاری شیورهایبیزرگ
اینعواملنقیشبیهتیزاییدرشیرلهییری صییادر ییدهسسییحیتامدرجهییانسییدوینو
سیظیمشدهوحقو وارد یییدهانرانادییده

062

انگاشاهاتت.ا آنجا ه حیه شورهاا ابادا همراهیییصییادر ییدهانبییزرگسسییحیتام
سبیینعواملمؤثردرشرلهیریمعاهدهسجارمسسحیتام


درفراییییدمییذا راسیاییینمعاهییدهنقییش ماعیارردرجهییانادامیهدهییید.باییدسوجییه
رغمعدامنایرممفادمعاهدهبیا

نداشاهاندرلیذانمییسیواناناظیارداشیت یه داشت هبه
نظرامردیدهاههارمالحظامومیافعهمهآنها ووانینداخحیامریرابهدلیلمتالفیتبرخیی
درمعاهدهانعرا یافاهباشید.بیاسوجیهبیه هروههایداخحیدرایین شیوررسصیوی آن
درجمالحظیییامحقیییو بشیییریرحقیییو  سوتطمجحستییادرهالیهایا ابهیااویرار
وامییییت دارد.
بشردوتییاانهبییینالمححیییرصییحغ 
بینالمححیرستریمهیایبیینالمححییوبرخیی

 .6معاهدهسجارمسسحیتام مانیموفق

جرایمدیگرمانیدنسیل شییرجیاییتعحییه عملخواهد رد هسعهدامدولتهابیهطیور
بشریتر جیایتجیگیی(بیهاتیاثیایاعمیا  شفارمشتصشیدهباشیدهحیا آنریهایین


سجاو ارانییه)درمعاهییدهسوتییط شییورهای سعهدامدربسیاریمواردهمریونهمریاری
صییادر ییدهبییهعیییوانمبیییایصییدورمجییو  برایجحوهیریا انترارسسحیتامبیهبیا ار
صییادرامسسییحیتامبییه شییورهارهرهونییه غیروانونیومصررومصرر ییدهاننهایی
توءاتییافادهابییزاریرهزییشیییرتیاتیییو غیرمجا نامشتصومبهمهساید.عالوهبیر
سبعیضآمییزا ایینمیواردعحییه شیورهای اینرتا و ارینیزدراینمعاهدهپیشبیییی
وارد ییدها جمحه شورهایروی یادشمن نشدهسابهواتطهآنرامرانبا نگریدردامیه
دورا ذهننتواهدبیودهبیهوییژهآنریهحیق وهروههایسسحیتاسیستیتپوشیشمعاهیده
شورهایوارد ییدهبیرایواردامسسیحیتام جهتدربرهرفانسسحیتامماعاررمیدرنو
بهمیظوردفاعوحفظسمامییتاردیی شیور جدیییدفییراهمآییید.درصییورسی ییهچیییین
نیزبهصیراحتدرایینمعاهیدهبیهرتیمیت تییا و اریبییرایمعاهییدهمییدنظییروییرار
شیاخاهنشدهاتت.

هرفترنهسیهادامیهوهروههایسسحیتاسی

می

.9اینهونهاتایبا میشود ه شورها ستتپوششمعاهدهصرفاًمتیدودبیهمیوارد
سرجیغدادنیدمعاهیدهایهرچییددیعی بیا ذ رشییدهدرمعاهییدهنمیییشییدربحرییهامرییان
حضورموافقامریرابهسصوی برتدسااییریه رو آمدشدنمعاهدهنیزبهوجودمیآمد.این
همریییانبییهمبییار امخییودبییراینظییارمو درحالیاتت همان یونیمعاهدهصرفاًبه
یار بیشاربرفروشسسحیتامبهدلیلعدا احاما برهزاری« یفرانسهیایدولیتهیای
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bi Protocol for the Prevention, Control

عضییو»بییرایبییا نگرینتییوهاجییراومسییائل

and Reduction of Small Arms and Light

.مرسبطباسفسیرمعاهدهاشارهدارد

Weapons in the Great Lakes Region and

پانوشتها

available

at:

:برایاطالعامبیشاربهمیبع یرمراجعهشود.0

http://www.grip.org/bdg/g4552.html

United Nations, General Assembly, UN

برایاطالعامبیشاردررابطهبامفادمعاهدهسجیارم.2

Programme of Action to Prevent, Com-

:سسحیتامبهمیبع یرمراجعهشود
http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/
Draft_ATT_text_27_Mar_2013_E.pdf

 پییشنیویسمسیئولیتدولیتهیادروبیا06ماده.9
اعما غیروانونیبینالمححییمصیوب میسییون

bat and Eradicate the Illicit Trade in
Small Arms and Light Weapons in All
Its Aspects, A/CONF.192/15, adopted 20
July 2006.

 برای اطالعات بیشترر بتک وانایوتینی متر عرا تک.2

درخصییوص3110 بییینالمحییلدرتییا
  حقییو

:شند

« مکیامساعدمدرارسرابعمیلغییرویانونی

Inter-American Convention Against the

«اهیر:اینمادهبیانمیدارد ه.بینالمححی»اتت

Illicit Manufacturing of and Trafficking

دولایبهدولتدیگردرارسریابییکعمیلغییر

in Firearms, Ammunition, Explosives,

وانونیبینالمححی مکیامساعدم یدربهدلییل

and Other Related Materials (CIFTA

ارسرابچیینعمحیربههمراهدولتاخییرا نظیر

Convention), adopted 13 Nov. 1997, en-
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the Horn of Africa, Signed 21 Apr. 2004,

آن.0درصیورسی یه:»بینالمححیمسیئو اتیت

tered into force 1 July 1998, available at:

دولتچییینعمحییرابیاآهیاهیا شیرایطغییر

http://www.oas.org/juridico/english/treat

وانونیبودنعملا نظربینالمححیانجیاادهیدهو

ies/a-63.html

اهرعمیلارسریابیسوتیطآندولیتبیهلتیاظ.3

برایاطالعامبیشیاربیه یوانسییون ییرمراجعیه.2
:شود

برایاطالعامبیشیار.بینالمححیغیروانونیباشد
:بهمیبع یرمراجعهشود
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Book of the International Law Commis-
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