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Antecedents/document per al debat: paràmetres1 
 
1. A què ens referim amb els “paràmetres” d’un tractat de comerç d’armes 
(TCA)? 
 
La majoria d’estats que han participat en els debats sobre el TCA argumenten que, per 

tal que sigui efectiu i aplicable, s’ha de basar en criteris de transferència objectius, 

fonamentats en el Dret internacional i en la pràctica existent. S’han fet diverses 

observacions referents als criteris específics que es podrien emprar com a paràmetres 

per a un TCA, com, per exemple, aquells elements que els estats haurien d’aplicar o, si 

més no, tenir en compte quan decideixin si autoritzar una transferència d’armament. 

Aquest aspecte està intrínsecament relacionat i té una relació d’interdependència amb 

altres aspectes del Tractat, com ara l’abast i les formes d’implementació del TCA. 

 

D’acord amb una anàlisi realitzada el 2007 per l’UNIDIR, relativa a les propostes dels 

estats membres de les Nacions Unides per al TCA, els paràmetres indicats per la 

majoria dels estats es podrien dividir en les següents categories generals: 

1) consideracions sobre les obligacions o compromisos internacionals 

existents; 

2) consideracions sobre el possible destinatari; 
3) consideracions sobre el possible impacte; i 
4) consideracions sobre el país receptor2 

 
També s’ha fet ressò d’altres opinions i recomanacions durant les reunions del Grup de 

Treball Obert (OEWG, per les sigles en anglès d’Open-Ended Working Group) el 2008, 

i del Comitè Preparatori (PrepCom, per l’acrònim en anglès de Preparatory Committee) 

el 2010. Quan es van destacar els punts clau dels possibles paràmetres del TCA, els 

                                                 
1 Aquest document ha estat realitzat per l'UNIDIR en el marc del projecte Supporting the Arms 
Trade Treaty Negotiations through Regional Discussions and Expertise Sharing i ha estat traduït 
per l’ICIP. 
L’autora n’és Elli Kytömäki. Podeu trobar més informació d’aquest projecte a 
http://www.unidir.org/bdd/fiche-activite.php?ref_activite=537  
 
2 S. Parker, Implications of States’ Views on an Arms Trade Treaty, UNIDIR, 2008, pp. 21–34. També citat a 
E. Kytömäki, Promoting Discussion on an Arms Trade Treaty, European Union–UNIDIR Project, Final Report, 
UNIDIR, 2010, p. 75. 



 2

estats van defensar que haurien de quedar molt clars i no ser discriminatoris i que la 

seva aplicació hauria de ser responsabilitat dels estats; a més, van advocar per uns 

estàndards més exigents quant al control del comerç d’armes internacional. També es 

va assenyalar que a l’hora d’aplicar els paràmetres del futur Tractat caldria fer èmfasi 

en la transparència, la coherència i la previsibilitat.  

El contingut dels paràmetres existents, que podria servir de guia per a les decisions 

sobre la transferència d’armament en el marc del TCA, pot trobar-se potencialment tant 

en el Tractat com en el Dret internacional consuetudinari. Diversos instruments 

regionals, alguns dels quals són jurídicament vinculants, també disposen de diferents 

criteris de transferència d’armes (és a dir, de paràmetres) que podrien servir de model 

per a l’elaboració dels paràmetres del TCA. 

Diversos estats han subratllat que, al marge dels paràmetres que el TCA pugui incloure, 

haurien de mantenir la capacitat dels estats de produir, exportar, importar, i transferir 

armes convencionals de conformitat amb les seves necessitats específiques. A més, 

en moltes ocasions han posat l’accent en el dret a l’autodefensa (individual i col·lectiva) 

i el dret d’autodeterminació.  

Més sovint, els estats assenyalen la necessitat de basar els paràmetres d’un TCA en 

les obligacions o compromisos internacionals ja existents, com la Carta de les Nacions 

Unides i les Convencions de Ginebra. Altres referents en aquest àmbit són les 

resolucions pertinents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides quant a les 

sancions i els embargaments d’armes i els principis del  Dret internacional humanitari, 

juntament amb vincles amb el  Dret internacional dels drets humans i la seguretat 

humana. Alguns criteris se solapen o bé pertanyen a més d’una categoria.  

Durant el curs d’algunes discussions també es van mencionar, com a paràmetres 

centrals d’un possible TCA, el respecte als drets humans i a l’estatut dels refugiats, la 

seguretat i la sobirania de l’Estat, la prevenció de conflictes i la no discriminació, així 

com les convencions i els instruments per a la protecció dels civils en cas de guerra o 

conflicte.  

Alguns estats remarquen que un dels paràmetres importants del TCA ha de ser el 

respecte als compromisos regionals adquirits, així com als embargaments d’armes i 

sancions de caire regional. En aquest sentit, també s’observa que l’aplicació directa 

dels paràmetres d’una regió sobre una altra han de ser abordats amb cautela, atès que 

un tractat global ha de fonamentar-se en paràmetres globals. 

Els paràmetres relacionats amb consideracions referents als possibles usuaris de les 

armes han introduït en les discussions assumptes com la necessitat de limitar les 

transferències d’armes a terroristes, grups criminals o grups no estatals no autoritzats. 

En general, la qüestió del desviament d’armes ha tingut un paper destacat en moltes 

declaracions sobre els paràmetres desitjables del TCA. A més, en aquesta categoria, 
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els estats han al·ludit a l’ús potencialment il·legal de les armes transferides, inclús en la 

comissió de crims contra la humanitat, crims de guerra, genocidi, neteja ètnica, 

agressions, tràfic de drogues, violència criminal i de gènere, així com a la insuficiència 

en la capacitat de control fronterer. També s’ha esmentat la qüestió de la transparència 

i la possibilitat de considerar la inclusió de criteris relacionats amb requisits de 

transparència en els països receptors, com la capacitat de controlar la circulació de les 

armes des de la seva manufactura fins a la seva destrucció,  passant per l’ús.  

Pel que fa als paràmetres basats en el possible impacte que l’armament pot tenir en el 

país receptor, s’ha reiterat la consideració del potencial impacte negatiu que les 

transferències d’armes poden tenir sobre l’estabilitat des del punt de vista intern, 

regional i internacional, així com sobre la pau i la seguretat. Els estats també han fet 

referències a consideracions relacionades amb el potencial de la transferència d’armes 

per provocar o agreujar tensions o conflictes ja existents i portar a una 

desestabilitzadora acumulació d’armes en un país o regió en concret. A més a més, els 

objectius de desarmament i no proliferació, desenvolupament social i econòmic 

sostenible i estabilitat regional s’han assenyalat com qüestions que mereixen una 

consideració especial, segons els paràmetres basats en l’impacte probable de les 

transferències. 

En diferents ocasions s’ha insistit que els paràmetres no han d’establir llistes de 

verificació uniformes o dividir els estats receptors en categories, sinó establir criteris 

objectius que puguin ser aplicats universalment, mitjançant una curosa avaluació de 

cada situació i petició particular. 

 

Els exemples de la recopilació de paràmetres suggerits podrien incloure:3 

 

1) Prohibir la transferència d’armes, en compliment de les obligacions 

internacionals 

Per exemple, el TCA podria especificar que “un estat no autoritzarà una 

transferència d’armes quan pugui incomplir qualsevol de les seves obligacions 

recollides en el  Dret internacional. Aquestes obligacions inclouen les que 

emanin de: a) la Carta de les Nacions Unides, incloent-hi les mesures 

adoptades per el Consell de Seguretat de l’ONU; o b) qualsevol tractat regional 

o internacional en vigor, en el qual hi participi l’estat.” 

 

                                                 
3 Aquesta llista ha estat recopilada merament per il·lustrar i donar elements per al debat i la reflexió. La idea 
de recollir-los va néixer de les declaracions dels estats en els Grups de Treball Oberts i en el Comitè 
Preparatori, així com de N. Weizmann, Background Paper: Parameters, The Boston Symposium on the 
Arms Trade Treaty, 29 de setembre de 2010, disponible al lloc web: 
http://www.mccormack.umb.edu/documents/Parametersbackgroundpaperfinal.pdf  
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2) Compliment del Dret internacional humanitari i el Dret internacional dels 

drets humans 

Per exemple, el TCA podria especificar que “l’estat no autoritzarà una 

transferència d’armes si existeix un risc substancial (o si, per exemple, hi ha 

motius suficients per creure que existeix un risc evident) que s’usin per cometre: 

a) violacions greus del Dret internacional dels drets humans; b) violacions greus 

del Dret internacional humanitari; c) genocidi o crims contra la humanitat; d) 

actes terroristes; o e) crims violents, violència organitzada o de gènere”. 

 

3) Respecte per la seguretat i la pau internacional 

Per exemple, el TCA podria especificar que “l’estat no autoritzarà una 

transferència d’armes si existeix un risc substancial (o si, per exemple, hi ha 

motius suficients per creure que existeix un risc evident) que siguin usades de 

manera que podrien: a) soscavar greument la pau i la seguretat regionals o 

internacionals; b) provocar, prolongar o agreujar tensions o conflictes armats 

interns; c) contribuir a una acumulació d’armes desestabilitzadora; o d) 

contribuir al desplaçament de persones. 

 

4) Desenvolupament sostenible 

Per exemple, el TCA podria especificar que “quan es decideixi sobre 

l’autorització d’una transferència d’armes, l’estat haurà de fer la deguda atenció 

a organismes internacionals com el Programa de Desenvolupament de les 

Nacions Unides, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i l’Organització 

pel Desenvolupament i la Cooperació Econòmica, i a les despeses relatives a 

les qüestions socials i militars de l’estat receptor, per avaluar: a) si la 

transferència d’armes és compatible amb la capacitat tècnica i econòmica de 

l’estat receptor; i la conveniència que els estats cobreixin les seves necessitats 

legítimes en matèria de seguretat i defensa amb el menor desviament possible 

de recursos humans i econòmics en despesa d’armament; i b) si la 

transferència d’armes obstaculitzaria seriosament el desenvolupament 

sostenible de l’estat receptor. 

 

5) Risc de desviament i/o corrupció 

Per exemple, el TCA podria especificar que “l’estat s’abstindrà d’autoritzar una 

transferència d’armes en cas que existeixi un risc substancial (o, per exemple, 

motius suficients per creure que hi ha un risc evident) pel qual poden: a) ser 

desviades dins de l’estat receptor o enviades a altres estats o actors no estatals 
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per a un ús en contradicció amb els criteris recollits en diversos articles d’aquest 

Tractat; i b) implicar pràctiques corruptes en qualsevol fase de la transferència. 

 

2. Aplicar els criteris de transferència proposats en el marc del Tractat 
 
A més d’enumerar els possibles paràmetres que s’haurien de prendre en consideració 

en el TCA, els estats també discuteixen sobre la metodologia que es podria o s’hauria 

d’utilitzar a l’hora d’aplicar aquests criteris, començant per una avaluació de la 

transferència d’armes proposada i els riscos inherents que tindria. Naturalment, ja 

existeix un corpus de coneixement sobre la implementació de diferents paràmetres i 

una gran quantitat d’orientacions sobre els criteris a observar davant d’una 

transferència d’armes i sobre l’aplicació d’aquests criteris. No obstant això, tal com s’ha 

esmentat anteriorment, s’han expressat punts de vista divergents sobre quins criteris 

han de ser considerats en el TCA, però també sobre si simplement cal tenir-los en 

compte durant la realització d’una transferència d’armes o bé si una omissió o 

incompliment d’algun d’ells és motiu de cancel·lació de l’operació.4 

Per exemple, el Tractat podria esmentar que “cada estat, a l’hora de decidir sobre 

l’autorització d’una transferència d’armes, l’avaluarà en funció dels criteris especificats 

en els articlescorresponents d’aquest Tractat”. 

Un concepte central d’aquesta avaluació de criteris serà un sistema de valoració de 

riscos, és a dir, que l’autoritat que doni la llicència haurà de sospesar curosament el 

potencial impacte negatiu de l’eventual transferència d’armes, incloent-hi el nivell de 

risc possible i la magnitud dels seu impacte. 

En aquest sentit, els estats han fet propostes referint-se, entre altres coses, a les 

transferències d’armes que presenten “riscos substancials” o “riscos evidents” de ser 

contràries als paràmetres que han de guiar els principis de TCA, així com als casos en 

què un estat “consideri que hi ha un risc evident” o “ tingui motius per creure” que 

“existeix un risc evident/seriós/ substancial”. 

A més, s’han fet suggeriments i recomanacions referents a la informació que podria 

recolzar l’avaluació de riscos i la decisió sobre l’autorització de transferències 

d’armament d’acord amb el TCA i, també, relatives a en què consistiria la informació 

pertinent. Amb freqüència, els estats han manifestat la necessitat d’usar fonts 

públiques i objectives que siguin fiables i creïbles. Entre els exemples d’altres fonts 

d’informació que s’han mencionat s’hi inclouen: 

 les mateixes agències i autoritats de l’Estat, incloses les seves missions 

diplomàtiques i consulars; 

                                                 
4 Sumari del facilitador sobre els paràmetres, Comitè Preparatori, 22 de juliol de 2010. 
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 fonts d’informació públiques i informes restringits dels organismes competents 

de les Nacions Unides i altres organitzacions regionals i internacionals 

pertinents; 

 altres estats; 

 resolucions i informes de la Cort Penal Internacional i de tribunals ad hoc; 

 informes dels mitjans de comunicació; 

 informes, estudis i publicacions de fonts i organitzacions no governamentals;  

 informació d’altres entitats competents considerades apropiades5 

 

Tal com s’ha mencionat anteriorment, durant les discussions es va recalcar la 

responsabilitat primera dels estats en aplicar el Tractat. En aquesta línia, per exemple, 

es va indicar la necessitat d’establir articles que tipifiquessin, jurídicament i en altres 

àmbits, que una transferència d’armes internacional representa un delicte quan es 

realitza sense una autorització prèvia escrita o havent proporcionat informació 

fraudulenta i enganyosa per obtenir l’autorització. En aquest sentit, s’ha suggerit que el 

TCA podria disposar d’un paràgraf que mencionés que els estats han d’adoptar 

“mesures jurídiques i d’altra índole que pugin ser necessàries per a la investigació i 

persecució de persones físiques i jurídiques, per delictes i per la responsabilitat 

establerta en virtut del Tractat”.  

D’altra banda, també s’ha suggerit que, en cas que es denegui una llicència, els motius 

de la decisió haurien de ser accessibles per al públic, o, per exemple, s’haurien de 

comunicar als altres membres del Tractat i/o a l’autoritat la petició del qual va ser 

denegada. 

Finalment, s’han expressat alguns suggeriments en relació amb els possibles annexos 

del TCA, que podrien contenir una guia d’aplicació pràctica amb models o, per exemple, 

guies sobre com dur a terme una avaluació dels riscos o, en termes més generals, 

sobre com aplicar els paràmetres acordats del Tractat. 

 

3. Possible jerarquia dels paràmetres del Tractat 
 
Com en molts altres temes, els estats també han elaborat diverses propostes al voltant 

de la consideració que podria o hauria de ser atorgada a paràmetres diferents i a la 

seva aplicació. S’ha suggerit que la redacció del TCA inclogui al·lusions, per exemple, 

a “una avaluació exhaustiva i significativa”, “una consideració seriosa” o simplement 

una referència a determinats riscos que “s’han de tenir en compte”. 

                                                 
5 En l’elaboració de la llista, ens vàrem inspirar en el Comitè Internacional de la Creu Roja, 2007, 
Arms Transfer Decision, Applying international humanitarian law criteria, Practical Guide, Ginebra, 
juny de 2007. 
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Com pot observar-se en el text precedent, les divergències de redacció existents en 

relació amb diversos punts dels paràmetres i sobre el significat de diverses mencions 

(com, per exemple, “violacions greus” o “riscos substancials”) hauran de ser 

considerades en la redacció del Tractat.  

S’ha constatat que els estats, des del seu punt de vista, poden considerar que no tots 

els paràmetres tenen les mateixes conseqüències. Per exemple, quant a certs criteris, 

els estats podrien decidir que, si els criteris no es respecten, cal denegar la 

transferència. En altres casos i amb referència a altres criteris, els estats poden optar 

per “tenir-los en compte”, “considerar-los” o “aplicar-los moderadament”, per esmentar 

tres possibilitats. 

En la mateixa línia, es podria decidir que els paràmetres del TCA establissin una 

jerarquia d’obligacions, que aniria des de la prohibició expressa, sota la qual en 

determinades condicions els estats no podrien enviar armes a determinats receptors, 

fins a un examen en profunditat i consideracions especials, passant per prohibicions 

situacionals.  
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ANNEX 1 – Criteris de transferència en la Posició Comuna de 
l’UE 
 
Article 2 – Criteris 
 
1. Primer criteri: respecte a les obligacions i compromisos internacionals dels estats 
membres i, en particular, a les sancions adoptades pel Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides o la Unió Europea, els acords de no proliferació i altres subjectes, així 
com a altres obligacions internacionals. 
 
La llicència d’exportació haurà de ser denegada si l’aprovació és incompatible amb, 
entre d’altres: 
 

(a) les obligacions internacionals dels estats membres i els seus 
compromisos amb el compliment dels embargaments d’armes decretats 
per les Nacions Unides, la Unió Europea i l’Organització per la Seguretat 
i la Cooperació a Europa; 

(b) les obligacions internacionals dels estats membres d’acord amb el 
Tractat de No Proliferació Nuclear, la Convenció d’Armes Biològiques i 
Tòxiques i la Convenció d’Armes Químiques; 

(c) el compromís dels estats membres de no exportar cap mena de mina 
antipersones; 

(d) els compromisos dels estats membres dins el marc del Grup d’Austràlia, 
el Règim de Control de Tecnologia de Míssils, el Comitè Zangger, el 
Grup de Proveïdors Nuclears, l’Acord Wassenaar i el Codi de Conducta 
de Proliferació de Míssils Balístics de La Haia.  

 
 
2. Segon criteri: respecte dels drets humans al país de destinació final i respecte 
d’aquest país al Dret internacional humanitari. 
 
- Havent avaluat l’actitud del país receptor envers els principis rellevants establerts pels 
instruments internacionals dels drets humans, els estats membres hauran de: 
 

(a) denegar una llicència d’exportació si hi ha un risc evident que la tecnologia o 
l’equipament militar a exportar siguin emprats per a la repressió interna; 

(b) actuar amb especial cura i vigilància en matèria de llicències, amb una anàlisi 
cas per cas i tenint en compte la natura de la tecnologia o equipament militar, 
pel que fa a aquells països on, segons els organismes competents de les 
Nacions Unides, la Unió Europea o el Consell d’Europa, s’hi han comès greus 
violacions dels drets humans. 

 
Amb aquest objectiu, entre altres coses, caldria incloure a la categoria de tecnologia o 
equipament susceptible d’utilitzar-se per a la repressió interna: la tecnologia o 
l’equipament que l’usuari final proposat ja hagi emprat per a la repressió interna; i 
aquells casos en què hi hagi motius per creure que la tecnologia o l’equipament seran 
desviats del seu ús final o usuari final declarats i s’utilitzaran per a la repressió interna. 
En la línea de l’article 1 d’aquesta Posició Comuna, la natura de la tecnologia o 
equipament es considerarà amb deteniment, particularment si es pretén emprar-la per 
a propòsits de seguretat interna. La repressió interna inclou, entre d’altres, tortura i 
altres tractaments o càstigs cruels, inhumans i degradants, execucions sumàries o 
arbitràries, desaparicions, detencions arbitràries i altres violacions greus dels drets 
humans i les llibertats fonamentals recollides pels instruments internacionals rellevants 
dels drets humans, incloent-hi la Declaració Universal dels Drets Humans i la del Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics. 
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- Havent avaluat l’actitud del país de recepció envers els principis pertinents establerts 
pels instruments del  Dret humanitari internacional, els estats membres hauran de: 
 

(c) denegar la llicència d’exportació si hi ha un risc evident que la tecnologia o 
equipament militar a exportar puguin ser emprats per a cometre violacions 
greus del Dret internacional humanitari. 

 
   
3. Tercer criteri: la situació interna del país de destinació final, en funció de l’existència 
de tensions o conflictes armats. 
 
Els estats membres hauran de denegar la llicència d’exportació de tecnologia o 
equipament militar que puguin provocar o prolongar conflictes armats o agreujar 
tensions o conflictes ja existents al país de destinació final. 
 
4. Quart criteri: preservació de la pau, la seguretat i l’estabilitat regionals 
 
Els estats membres hauran de denegar la llicència d’exportació en cas que hi hagi un 
risc evident que el pretès receptor empri la tecnologia o equipament militar a exportar 
de manera agressiva contra un altre país o per fer valer amb les armes una reclamació 
territorial. 
 
Considerant aquests riscos, els estats membres hauran de tenir en compte, entre altres 
coses: 
 

(a) l’existència o la probabilitat d’un conflicte armat entre el receptor i un altre país; 
(b) una reclamació sobre el territori d’un país veí que, en el passat, el país receptor 

hagi intentat prendre o reclamar per la força de les armes; 
(c) la probabilitat que la tecnologia i equipament militar s’utilitzin amb objectius 

diferents de la legítima seguretat nacional i la defensa del receptor; 
(d) el requeriment de no afectar negativament l’estabilitat regional d’una manera 

significativa. 
 
5. Cinquè criteri: la seguretat nacional dels estats membres i dels territoris les relacions 
externes dels quals són responsabilitat d’un estat membre, així com la de països aliats i 
amics. 
 
Els estats membres hauran de tenir en compte: 
 
(a) l’efecte potencial de la tecnologia o equipament militar a exportar sobre els seus 
interessos de seguretat i defensa, així com en la d’un estat membre i la de països aliats 
i amics, tanmateix reconeixent que aquest factor no pot afectar a l’observança dels 
criteris relatius al respecte dels drets humans i la pau, la seguretat i l’estabilitat 
regionals; 
(b) el risc de l’ús de la tecnologia o equipament militar en qüestió, en contra de les 
seves forces o de la dels estats membres i la de països amics i aliats. 
 
6. Sisè criteri: comportament del país comprador amb relació a la comunitat 
internacional, en particular pel que fa a la seva actitud envers el terrorisme, la natura de 
les seves aliances i el respecte del Dret internacional. Els estats membres hauran de 
tenir en compte, entre d’altres, l’expedient del país comprador en relació amb: 
 
(a) el seu suport o foment del terrorisme i el crim internacional organitzat; 
(b) l’observació dels seus compromisos internacionals, en particular els relacionats 
amb el no ús de la força i el  Dret internacional humanitari; 
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(c) el seu compromís amb la no proliferació i altres àrees de control d’armes i 
desarmament, en particular la signatura, ratificació i aplicació de convencions rellevants 
de control d’armes i desarmament referides al punt (b) del primer criteri. 
 
7. Setè criteri: existència del risc que la tecnologia o l’equipament militar sigui desviat 
dins del país comprador o reexportat sota condicions no desitjables. 
 
En avaluar l’impacte de la tecnologia o equipament militar a exportar al país receptor i 
el risc que aquesta tecnologia o equipament es pugui desviar cap a un usuari final no 
desitjable o cap a un ús final no desitjable, s’haurà de tenir en compte el següent: 
 
(a) els interessos de la legítima defensa i seguretat interna del país receptor, incloent-hi 
la participació a activitats de manteniment de la pau, tant a les Nacions Unides com en 
altres àmbits; 
(b) la capacitat tècnica del país receptor d’emprar aquesta tecnologia o equipament; 
(c) la capacitat del país receptor de dur a terme controls efectius sobre les exportacions; 
(d) el risc que aquesta tecnologia o equipament sigui reexportada cap a destinacions 
no desitjables i l’expedient del país receptor en relació amb el respecte a qualsevol 
provisió de reexportació o consentiment previ de reexportació que l’Estat membre 
exportador consideri oportú d’imposar; 
(e) el risc que aquesta tecnologia o equipament sigui desviada cap a organitzacions o 
individus terroristes;  
(f) el risc d’enginyeria inversa o transferència involuntària de tecnologia. 
   
8. Vuitè criteri: compatibilitat de les exportacions de tecnologia o equipament militar 
amb la capacitat tècnica i econòmica del país receptor, tenint en compte la 
conveniència que els estats cobreixin les seves legítimes necessitats en seguretat i 
defensa amb el mínim desviament de recursos humans i econòmics en favor de 
l’armament. 
 
Els estats membres hauran de tenir en compte, sobre la base d’informació procedent 
de fonts pertinents com els informes del Programa de Desenvolupament de les 
Nacions Unides, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional i l’Organització per la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, si l’exportació proposada obstaculitza el 
desenvolupament sostenible del país receptor. En aquest context, han de considerar 
els nivells relatius de despesa militar i social del país receptor i tenir en consideració 
qualsevol ajuda bilateral o de la Unió Europea.  
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ANNEX 2 – PRINCIPIS RECTORS DE L’OSCE SOBRE ELS ENVIAMENTS D’ARMES 
CONVENCIONALS (1993)  
 
 
Article 2 
 
 
4. Per tal d’impulsar la seva aspiració en un nou enfocament de seguretat cooperatiu i 
comú, cada estat participant promourà i, mitjançant un mecanisme nacional de control 
efectiu, aplicarà les restriccions degudes als enviaments d’armes convencionals i de 
tecnologia relacionada. Amb aquest objectiu:  
 
(a) Cada estat participant, en considerar les trameses proposades, haurà de tenir en 
compte: 
 

(i) el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals pel país 
receptor; 

(ii) la situació interna i regional tant dins com al voltant del país receptor, 
a la llum de les tensions o conflictes armats ja existents; 

(iii) l’expedient de compliment dels compromisos internacionals del país 
receptor i, en particular, quant al no ús de la força i en el camp de la 
no proliferació o en altres àrees del control d’armes i del 
desarmament; 

(iv) la natura i el cost de les armes a trametre amb relació a les 
circumstàncies del país receptor, incloent-hi les necessitats legítimes 
de seguretat i defensa i l’objectiu de desviar els mínims recursos 
humans i econòmics possibles en favor de l’armament; 

(v) els requisits del país receptor per tal de poder exercir el seu dret a la 
defensa individual o col·lectiva d’acord amb l’article 51 de la Carta de 
les Nacions Unides; 

(vi) si la tramesa contribuirà a una resposta apropiada i proporcionada pel 
país receptor a les amenaces militars i de seguretat a què faci front; 

(vii) les necessitats de legítima defensa interior del país receptor; 
(viii) els requisits del país receptor per tal de poder participar en el 

manteniment de la pau i altres mesures d’acord amb les decisions de 
les Nacions Unides o la Conferència de Seguretat i Cooperació a 
Europa. 

 
 
(b) Cada estat participant haurà d’evitar les trameses que probablement podrien: 
 

(i) ser emprades en la violació o supressió de drets humans i llibertats 
fonamentals; 

(ii) amenaçar la seguretat nacional d’altres estats i de territoris les relacions 
exteriors dels quals es troben sota la responsabilitat internacionalment 
reconeguda d’un altre estat; 

(iii) contravenir als seus compromisos internacionals, en particular amb relació a 
les sancions adoptades pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides o 
amb les decisions preses pel Consell del CSCE, els acords de no proliferació 
o altres acords de control d’armes i de desarmament; 

(iv) prolongar o agreujar un conflicte armat ja existent, tenint en compte els 
requisits legítims d’autodefensa; 

(v) posar en perill la pau, introduir capacitats militars desestabilitzadores a una 
regió o contribuir d’alguna manera a la inestabilitat regional; 
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(vi) ser desviades dins del país receptor o reexportades en favor de propòsits 
contraris als objectius d’aquest document; 

(vii) ser emprades amb propòsits de repressió; 
(viii) recolzar o fomentar el terrorisme; 
(ix) ser emprats per a motius aliens a les necessitats de legítima defensa i 

seguretat del país receptor.  


