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Declaració institucional contra el comerç d'armes 

 
 

 Tenint en compte que des de 1989 hi ha hagut 128 conflictes armats en els 
quals hi ha hagut almenys 250.000 morts cada any i es calcula que cada any es 
cometen uns 300.000 homicides en conflictes no armats. 

 
 Reconeixent que l’absència de normes internacionals establertes de mutu 

acord per a la transferència d’armes convencionals a fi de fer front, entre altres 
coses, als problemes relacionats amb el comerç no regulat d’armes convencionals i 
la seva desviació al mercat il·lícit és un factor que contribueix als conflictes armats, 

el desplaçament de persones, la delinqüència organitzada i el terrorisme, 
menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, l’estabilitat i el desenvolupament 

econòmic i social sostenible. 
 
 Considerant que en més del 60% de les violacions de drets humans 

documentades per Amnistia Internacional en una dècada es van utilitzar armes 
petites i lleugeres.  

 
 Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat han participat de 
forma activa en conflictes en forces governamentals o grups armats no estatals en 

19 països des de 2004. 
 

 Considerant la destrucció d’infraestructura socioeconòmica i de mercats, la 
corrupció i el desviament de fons públics, que neguen l’accés a les persones 

empobrides a assistència mèdica, aigua, aliments, habitatge i educació. 
 
 Acollint amb satisfacció el fet que en 2009, la comunitat internacional va 

acordar iniciar les negociacions per crear un tractat que regulés de forma efectiva 
el comerç internacional d’armes.  

 
 Considerant especialment que la Resolució 64/48 de l’Assemblea General de 
l’ONU demanava als estats membres de les Nacions Unides l’establiment d’un 

tractat ferm i sòlid per crear un instrument eficaç que contengui les normes 
internacionals comunes més elevades possibles per a la importació, exportació i 

transferència internacional d’armes convencionals. 
 
 Tenint en compte que el juliol de 2012 se celebra una conferència de 

negociació sobre un Tractat sobre el Comerç d’Armes. 
 

 Per tot això, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat al fet 
que, mitjançant la intervenció del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, es donin 
les instruccions perquè la delegació espanyola en la propera conferència de 

negociació del Tractat sobre el Comerç d’Armes defensi els següents principis: 
 

 Primer. Introduir els elements continguts en l’anomenada regla d’or del Dret 
Internacional dels Drets Humans i del Dret Internacional Humanitari perquè el 
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Tractat estableixi que les transferències d’armes siguin coherents amb els 

compromisos vigents dels Estats parts de conformitat amb el Dret Internacional, de 
manera que aquestes transferències no fomentin la violació dels drets humans al 
país de destinació final. 

 
 Segon. Una major regulació en els sistemes de concessió de llicències 

d’exportació i en els controls sobre el material objecte d’exportació, en línia amb els 
criteris de la posició comuna de la Unió Europea sobre la matèria. 
 

 
Aprovada per assentiment pel Ple de la cambra  

en sessió de 12 de juny de 2012 
 
 


