
Destrucció d'armes durant el llançament

oficial de les activitats de la Comissió de

Desarmament ,  Desmovi l i tzac ió,

Rehabilitació i Reintegració (DDRR) en

Muramvya, Burundi, 2 de desembre de

2004. © UN Photo/Martine Ha arribat l’hora d’un Tractat
sobre el Comerç d’Armes

Amb la col·laboració de:
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La deficient regulació del mercat global d’armes i municions
convencionals alimenta els conflictes, agreuja la pobresa i
dóna lloc a la comissió d’abusos contra els drets humans.
Cada dia milers de persones perden la vida, sofreixen lesions,
són violades i es veuen obligades a abandonar les seves llars
com a conseqüència de les transferències irresponsables
d’armes. A aquests problemes se suma el de la creixent
globalització del comerç d’armes: els components s’obtenen
en diferents parts del món i la producció i el muntatge es
realitzen en diferents països, de vegades amb escàs control.
La regulació estatal del comerç d’armes no s’ha adaptat a
aquests canvis. Les normes existents en l’àmbit nacional,
subregional i regional són importants, però no han resultat
suficients per posar fre a les transferències irresponsables
d’armes i municions entre països.

Conforme al dret internacional, els estats poden comprar,
vendre i posseir armes legalment per atendre les seves
necessitats legítimes en matèria policial, de seguretat i de
defensa. Al mateix temps, han de complir amb les obligacions
que els imposen les normes internacionals quan duen a terme
activitats d’importació, exportació o transferència d’armes.

Aquest és el motiu pel qual la societat civil mundial i una
creixent majoria dels governs estan fent crides en favor d’un
tractat sobre el comerç d’armes que ajudi a salvar vides,
impedir abusos greus contra els drets humans i protegir els
mitjans de manteniment de la gent. Per aconseguir aquesta
meta, aquest tractat haurà d’establir criteris vinculants que
permetin avaluar les transferències internacionals d’armes,
cas per cas, amb la finalitat de determinar quan ha d’impedir-
se una transferència.

Els principis globals il·lustrats aquí es basen en el dret
internacional en vigor i posen en relleu la visió de la societat
civil internacional sobre la base fonamental d’un Tractat
sobre el Comerç d’Armes eficaç i global.

Ha arribat l’hora del Tractat sobre el Comerç d’Armes.

Menors víctimes de mines

terrestres, Afganistan, 1996.

© R. LeMoyne/UNHCR

Principis globals per al tractat sobre el
comerç d’armes
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Una mare i els seus fills creuen l’escena d’un
tiroteig mortal prop de Zacapa, Guatemala,
el 23 de setembre de 2010.
© REUTERS/Daniel Leclair

Principi global 1: Responsabilitat dels estats

Els Estats que tinguin jurisdicció sobre qualsevol part d’una

transferència internacional d’armes convencionals hauran

d’examinar cada transferència, cas per cas, per assegurar-se

que només s’autoritzi la transferència conforme a normes i

procediments nacionals que s’ajustin a les obligacions que

recauen sobre l’estat conformement al dret internacional. No

haurà de concedir-se l’autorització quan existeixi un risc

substancial que les armes o municions siguin desviades de l’ús

final legal o de l’usuari final legal específicament autoritzat per

rebre la transferència, o un risc que siguin de nou transferides

en contravenció de les prohibicions expresses, les obligacions

internacionals i les normes globals enunciades en el Tractat.



Principi global 2: Prohibicions expresses.
Obligacions d’acord amb la Carta de les Nacions
Unides
Els estats parts en un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç no

hauran d’autoritzar cap transferència internacional d’armes o

municions que violi les obligacions expresses que recauen sobre

ells en virtut del dret internacional, incloses la Carta de les

Nacions Unides, altres tractats vinculants per a aquests estats

i els principis universalment vinculants del dret internacional

humanitari.

Un avió de càrrega Antonov 12 en una pista
remota d’Àfrica central. Aquest tipus d’aeronau
s’ha utilitzat amb freqüència en moltes parts
del món per transportar armes a zones de
conflicte sobre les quals pesen embargaments.
© Guy Tillim
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Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Dret internacional
dels drets humans

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç haurà de prohibir que

els estats autoritzin transferències internacionals d’armes o

municions quan existeixi un risc substancial que aquestes

transferències s’utilitzaran per a la comissió de violacions greus

del dret internacional dels drets humans.

Dibuix infantil que representa homes armats,

trobat als carrers de Hamdallaye, suburbi de

Conakry, Guinea. Les forces de seguretat van

fer un ús clarament excessiu de la força contra

manifestants pacífics, durant el gener i el febrer

de 2007.

© Amnistia Internacional
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Agents de policia ataquen un manifestant

durant la repressió d’una manifestació en

la qual almenys tres persones van perdre

la vida i desenes van resultar ferides, Penh,

Cambodja, 1998. © Particular

Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Dret internacional
dels drets humans.
No han de realitzar-se transferències d’armes quan sigui

pràcticament segur que continuaran cometent-se violacions

greus dels drets humans i existeixi un risc substancial que les

armes, les municions o els materials relacionats seran utilitzats

per a la comissió d’aquestes violacions.



Un nen explora el cràter deixat per una

bomba d’un F-16 a Gaza, gener de 2009.

© Amnistia Internacional
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Un Tractat sobre el
Comerç d’Armes
eficaç haurà de
prohibir que els
estats autoritzin
t r a n s f e r è n c i e s
i n t e r n a c i o n a l s
d ’ a r m e s  o
municions quan
existeixi un risc
substancial que
a q u e s t e s
transferències seran
ut i l i t zades  pe r
cometre violacions
greus  de l  dret
i n t e r n a c i o n a l
humanitari.

Principi global

3: Obligacions
j u r í d i q u e s
internacionals
i  n o r m e s
globals. Dret
internacional
h u m a n i t a r i .
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Una dona i un nen tracten de protegir-se del

bombardeig que té lloc a l’altre costat de

l’edifici, Hamar Bile, Somàlia, 20 de febrer

de 2007. © Particular

Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Dret internacional
humanitari.

No ha de permetre’s que els Estats transfereixin armes, municions

o materials relacionats que és probable que seran utilitzats per a

la comissió de crims de guerra o altres violacions greus del dret

internacional humanitari quan els usuaris previstos tinguin un

historial d’utilització persistent o sistemàtica d’aquestes armes

per a la comissió d’aquestes violacions.
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Soldats iraquians i nord-americans

inspeccionen l’escena d’un atac suïcida

amb un camió bomba que es va produir

a la comissaria de policia de Rashad, al

barri de Mashtal, Bagdad, l’Iraq. 24 de

juliol de 2005. © AP Photo/Hadi Mizban

Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Prevenció
dels atacs terroristes.
Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç haurà de prohibir que

els estats autoritzin transferències internacionals d’armes o

municions quan existeixi un risc substancial que aquestes

transferències facilitin atacs terroristes.



Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Prevenció
dels atacs terroristes.

Part del tancament d’un míssil de creuer
Tomahawk, BGM-109 D amb connectors
elèctrics del tipus que utilitza l’OTAN. Aquests
míssils porten municions de dispersió BLU-97.
Pel que sembla, aquesta foto va ser presa dies
després de l’atac que va tenir lloc el 19 de
desembre de 2009, dut a terme per suposats
membres d’Al-Qaeda a Al-Ma Jalah, Abyan,
Iemen. D’acord amb un comitè d’investigació
del Parlament del Iemen, l’atac va matar 55
persones, entre elles 41 civils (14 dones i 21
nens), i 14 presumptes membres d’Al-Qaeda,
encara que les autoritats locals només van ser
capaces de proporcionar el nom d’un d’aquests
14 sospitosos. © Particular

Una àmplia gamma d’armes convencionals, des d’armes petites fins
a granades i explosius militars, han estat utilitzades en atacs
terroristes amb la finalitat d’intimidar i matar civils i pressionar
governs. Algunes d’aquestes armes han estat desviades il·lícitament
del comerç d’armes legalment autoritzat; altres han estat
subministrades amb el coneixement o la complicitat dels propis
estats i els seus agents. En algunes ocasions els desviaments han
estat conseqüència de la falta de mesures d’avaluació adequada en
el punt d’exportació, mesures que el Tractat de Comerç d’Armes
establiria com a requisit. El subministrament d’armes, sabent que
seran desviades, constitueix un incompliment de les obligacions
jurídiques dels estats, i estaria expressament prohibit en el Tractat
de Comerç d’Armes.
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Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Prevenció dels
atacs terroristes.

Una àmplia gamma d’armes convencionals, des d’armes petites fins
a granades i explosius militars, han estat utilitzades en atacs terroristes
amb la finalitat d’intimidar i matar civils i pressionar governs. Algunes
d’aquestes armes han estat desviades il·lícitament del comerç d’armes
legalment autoritzat; altres han estat subministrades amb el
coneixement o la complicitat dels propis estats i els seus agents. En
algunes ocasions els desviaments han estat conseqüència de la falta
de mesures d’avaluació adequada en el punt d’exportació, mesures
que el Tractat de Comerç d’Armes establiria com a requisit. El
subministrament d’armes sabent que seran desviades constitueix un
incompliment de les obligacions jurídiques dels estats, i estaria
expressament prohibit en el Tractat de Comerç d’Armes.

Munició de l’exèrcit utilitzada en un artefacte

explosiu de fabricació casolana descobert per

la policia en un barri populós de l’est de Bagdad,

novembre de 2005. © US Army.
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Principi global 3:
O b l i g a c i o n s
j u r í d i q u e s
internacionals i
normes globals.
Prevenció de la
violència basada
en el gènere.

Un tractat sobre el

comerç  d ’armes

eficaç haurà de

prohibir que els

estats autoritzin

t r a n s f e r è n c i e s

i n t e r n a c i o n a l s

d’armes o municions

quan existeixi un risc

substancial  que

a q u e s t e s

transferències siguin

utilitzades en actes

p e r s i s t e n t s  o

general itzats de

violència basada en

el gènere.

Protesta de dones per l’elevat nombre de feminicidis

comesos a Guatemala i per la falta d’una resposta

adequada per part de l’Estat, 2005. © BBC This World
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Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Prevenció de la
violència armada i la delinqüència organitzada.

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç haurà de prohibir

que els estats autoritzin transferències internacionals d’armes

o municions quan existeixi un risc substancial que aquestes

transferències siguin utilitzades en activitats persistents o

generalitzades de violència armada o delinqüència organitzada.

Soldat de l’Exèrcit d’Alliberament

del Sudan (SLA), Darfur.

© Amnistia Internacional
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Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Protecció de les
iniciatives de reducció de la pobresa i
desenvolupament socioeconòmic.

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç haurà de prohibir que

els estats autoritzin transferències internacionals d’armes o

municions quan existeixi un risc substancial que aquestes

transferències perjudiquin greument les iniciatives de reducció

de la pobresa o del desenvolupament socioeconòmic.

Un nen bomba aigua de l’aixeta comunitària

de la comunitat de Warrenton, a Sud-àfrica,

abril de 2009. © APGraphicsBank



Homes al costat del mur a Bir Naballa, al sud

de Ramallah.

© Neta I. / Machsom Watch
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Principi global 3: Obligacions jurídiques internacionals
i normes globals. Protecció de les iniciatives de
reducció de la pobresa i desenvolupament
socioeconòmic.

Les transferències internacionals d’armes convencionals
menyscaben les iniciatives de reducció de la pobresa i el
desenvolupament socioeconòmic:

quan contribueixen a la violència i els conflictes armats;
quan soscaven les activitats de consolidació de la pau en
períodes de postconflicte.
quan comporten despeses excessives dels quals no es rendeix
comptes
quan impliquen actes de corrupció



Una refineria de petroli a Jieh, Líban
destruïda durant els combats entre el
Líban i Israel que van tenir lloc a l’agost
de 2006. © Sarah Hunter
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Principi global 3: Obligacions jurídiques
internacionals i normes globals. Protecció de les
iniciatives de reducció de la pobresa i
desenvolupament socioeconòmic

En diferents circumstàncies les transferències internacionals

d’armes amb finalitats legítimes per a tasques policials i de

defensa poden proporcionar el context adequat per al

desenvolupament en reforçar la capacitat de les forces militars,

policials i de seguretat per protegir a la societat de la delinqüència

i els conflictes.



Senyal en una carretera de Bòsnia
en la qual pot llegir-se: ‘Perill mines.
Condueixi a poc a poc i mantinguin-
se en la calçada’. © Amnistia
Internacional
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Principi global 3: Obligacions jurídiques internacionals i
normes globals. Protecció de les iniciatives de reducció
de la pobresa i desenvolupament socioeconòmic
Els estats han de prendre decisions cas per cas sobre la concessió
d’autoritzacions a les transferències internacionals d’armes utilitzant un
procediment clar i coherent per determinar si existeix un risc substancial
que aquestes transferències afectin greument les iniciatives de reducció
de la pobresa o el desenvolupament socioeconòmic. L’organisme estatal
encarregat de la concessió d’autoritzacions ha d’indicar en cada cas quins
són els seus motius per considerar que no existeix un risc substancial de
menyscabament de les iniciatives de reducció de la pobresa o el
desenvolupament socioeconòmic a les quatre àrees abans mencionades.
El diàleg entre l’estat que autoritza la transferència i el que la rep constitueix
una part important del procés de presa de decisions.
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Principi global 4: Abast integral. Tipus d’armament
Alguns estats han proposat que el Tractat sobre
el Comerç d’Armes es limiti a les set categories
enumerades en el  Registre d’Armes
Convencionals de l’ONU, amb l’addició de les
armes petites i lleugeres. A més del fusell que
porta un dels soldats, totes les armes, municions
i altres materials militars que es veuen a la foto
haurien quedat fora de l’àmbit d’aquesta definició.
Soldats etíops en un camió en Mogadishu, 27
Maig 2007.© Particular

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç hauria de regular
les transferències internacionals de totes les armes convencionals
d’ús militar, policial i de seguretat i materials, municions,
components, coneixements especialitzats i equip de producció
relacionats.
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Principi global 4: Abast integral. Tipus de
transferència

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç hauria de regular
les transferències internacionals d’armes de tot tipus, incloses
importacions, exportacions, les exportacions, transferències
temporals i transbordaments, tant de caràcter estatal com
particular, així com les transferències de tecnologies, els
préstecs, els obsequis i l’ajuda.

El MV Skodsborg fotografiat a Rotterdam,

carregant tancs destinats a la invasió de l’Iraq a

l’abril de 2003.© US Navy Military Sealift

Command



Un camió transporta caixes de municions
descarregades d’un avió provinent de Bratislava,
Eslovàquia, amb destinació a l’Afganistan,
juny de 1996. © Brian Johnson-Tomas
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Principi global 4: Abast integral. Tipus de
transferència
Les transferències internacionals d’armes als mercats globalitzats
d’avui solen requerir que les transaccions essencials que
impliquen siguin dutes a terme per diferents proveïdors, agents,
corredors i transportadors, actuant, de vegades, en diferents
jurisdiccions. Per poder regular amb eficàcia aquestes
transferències, el Tractat sobre el Comerç d’Armes ha d’exigir
que els Estats comptin amb mecanismes de control d’àmbit
nacional, com sistemes de llicències i registres nacionals que
s’ocupin de les transaccions realitzades per tots aquests agents
essencials per a les transferències internacionals d’armes.



Principi global 4: Abast integral. Tipus de
transferència

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç hauria de regular les
transferències internacionals d’armes de tot tipus, incloses
importacions, exportacions, reexportacions, transferències
temporals i transbordaments, tant de caràcter estatal com
particular, així com les transferències de tecnologies, els préstecs,
els obsequis i l’ajuda.

Municions (en la seva majoria projectils de
155 mm) abandonats per les forces en
retirada de Gadafi, Ajdabiya, Líbia, 26 de
març de 2011. © Amnistia Internacional.
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Principi global 5: Transparència i mecanismes
d’aplicació

Un nen recull les bales del terra a Rounyn, un
poble situat a uns 15 km al nord de Shangil
Tobaya, al nord de Darfur, el 27 de març de
2011. La majoria de la població a Rounyn ha
fugit a campaments per a persones desplaçades
pels enfrontaments entre el govern i els
moviments armats.
© UN Photo/Alber t González Farran

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç haurà de
proporcionar directrius per a la seva plena aplicació, haurà
de garantir la transparència mitjançant la presentació
d’informes públics anuals pels Estats i haurà de comptar
amb mecanismes eficaços de monitoratge del seu compliment
per part dels Estats i procediments per a l’arbitratge de
disputes.



Agents de policia armats calen foc a la
granja de Tierra Linda, Guatemala,
durant un desallotjament forçós, el
31 d’agost de 2004. © Particular
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Principi global 5: Transparència i mecanismes d’aplicació

Per poder funcionar d’una manera manifestament eficaç, el Tractat sobre el

Comerç d’Armes haurà de:

proporcionar als Estats unes directrius adequades per a l’aplicació clara

i exhaustiva de les obligacions recollides al Tractat

garantir la transparència, la qual cosa inclourà la presentació d’informes

anuals complets sobre les transferències internacionals d’armes dutes a

terme per cada Estat Part

garantir la rendició de comptes mitjançant disposicions que permetin als

Estats Part examinar transferències d’armes en disputa, arbitrar en casos

de disputa i determinar les sancions que hauran d’imposar-se quan

es produeixin contravencions paleses i persistents del Tractat.



Principi global 6: Assistència i cooperació internacional
La destrucció d’armes petites.
© SEESAC

Un Tractat sobre el Comerç d’Armes eficaç haurà de preveure

l’assistència necessària perquè els Estats puguin complir amb les

obligacions que aquest instrument els imposa.
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Amb la col·laboració de:

Amnistia Internacional és una organització no
governamental (ONG) internacional. La nostra
tasca se centra a combatre els abusos contra
els drets humans de víctimes amb nom i cognom
mitjançant la investigació, la denúncia pública
i l'activisme.

Això ens fa ser una organització incòmoda,
perquè oposem resistència a les injustícies i
demanem responsabilitats per les seves accions
a Governs, empreses, grups armats..., ja sigui
en un conflicte de gran repercussió pública o
en un racó oblidat del planeta.

Per això necessitem preservar la nostra
imparcialitat i llibertat d'acció. Som
independents de tot Govern, ideologia política,
interès econòmic o creença religiosa. No
acceptem finançament de Governs nacionals
ni donacions de partits polítics. El nostre treball
és possible gràcies al compromís i la solidaritat
de moltes persones: els nostres socis, sòcies i
donants d'arreu del món.

La nostra visió és la d'un món en el qual totes
les persones gaudeixen de tots els drets humans
proclamats a la Declaració Universal dels Drets
Humans i en altres normes internacionals. Pot
semblar una utopia, però l'experiència ens ha
ensenyat que la unió de milers de persones fa
que les coses canviïn, i estem disposats a seguir
marcant la diferència!
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