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 اتفاقية جيدة إلىصل تو لل       

 "األسلح  ي هعاهدة االتزجار "ي زجاا  امهمه   األ  

 

 .امعاممكل قارة  ي بوال ياال امعنف امهسلح يتسبب  ي امدهار امذي يلحق . ال تاال األسلح  وامرصاص تواصل تدهير امحياة
تتعاظم اآلن، أكثر هن أي وقت هضى، . امعامهي األسلح  تزجارة  متنظيم علا  دومي نوناقأي  وزجد حتى اآلنيال  ،وهع ذمك
يزجب . رة امدومي   ي األسلح  امتقليدي تنظيم امتزجام هيًّامالاه  عهُ تُنشئ، ملهرة األومى، قواعد  ؛ألسلح إمى هعاهدة متزجارة اامحازج  

 .رأعلى امهعاييبامبلدان  ُتلامهعاهدة منص  قراريخير أن يقوهوا ب امثاني واأل امهؤتهر امدبلوهاسيعلى امهفاوضين  ي  
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 ملخص
 – ي امعامم كل قارة وال ياال امعنف امهسلح يتسبب  ي امدهار امذي يلحق . حياةامواصل تدهير ت األسلح  وامرصاصال تاال 

، وهع ذمك. كل دقيق  كنتيزج  هباشرة ملعنف امهسلح حيث يهوت أكثر هن شيخص ئي،نمايد عون امثهن اموعاه  امناس هم هن 
 .امعامهي   ي األسلح متزجارة حول ا اعل  دومي قانون وزجد حتى اآلن أييال 
 
أمف  07ن سوريا شمدت قتل ها يقرب هن قامت األهم امهتحدة إ. هال امعنف امزجاري   ي سوريايخذ على سبيل امهثال أعنأ

صاب  و  شيخص امحكوه  امسوري  نقل األسلح  إمى  مقد غذى. 1722 ي عام  بداي  االنتفاضاتهئات آالف امزجرحى هنذ ا 
 .امكثير هن ذمك ض امقوات امهعار و 
 

ويواصل . ورا  تصاعد هعدالت امهوتاموقود كان بهثاب  تد ق األسلح  وامذيخائر هن زجهيع أنحا  امعامم  سو  امرقاب  علىإن 
تقديم بأو عدم وزجود امتااهات  ،امترايخيكها أن . مذه امتزجارة امقاتل هض  ماواهش غه عند وهم هحصنون ،امعهل همربو األسلح 

حتى طائرة أو  ،أو رصاص  ،قذيف  وأبندقي ، أو كيف تصل،  يد إمى أي أيٍد ستصل،دتحا زجعل هن امهستحيل تقريب  ، يامتقارير
 .هقاتل 

 
تنظيم م هيًّامالاه  عهُ تُنشئ، ملهرة األومى، قواعد  ؛ألسلح تزجارة امتتعاظم اآلن، أكثر هن أي وقت هضى، امحازج  إمى هعاهدة 

 .رة امدومي   ي األسلح  امتقليدي امتزجا
 

هعاهدة تزجارة متوصل إمى اتفاق بشأن  ي ا على إيخفاق امهؤتهر امدبلوهاسي ،1721 تهوا/يوميوهنذ  ،رو شمهرت ثهاني  مقد 
عام  تهوا/يوميو ي  بيد أن اموقت امذي ُأنفق(. 1722 آذار/هارس)هذا امشمر وتوزجد  رص  ثاني  أهام امدول  ي  .األسلح 
، أصدرت امزجهعي  امعاه  1721تشرين األول /أكتوبرفي   . قد أسفر عن توميد هشروع منص امهعاهدة؛ مم يضع هبا  1721

ا عن عضو   21واهتناع  ،اا هؤيد  صوت   250: وقسبا غير هامقرار دعه   ونال تفاوضي آيخر؛ هؤتهربعقد ا قرار   مألهم امهتحدة
ة تزجار هن امدول األعضا  تريد هعاهدة أن امغامبي  امعظهى على ح و ضبها يدل بو  أي عضو ضده؛ت امتصويت، ومم يصو 

 . رص  ثاني  متحقيق هذا اممدفامحصول على األسلح ، و 
 

 –ضعيف  امحكام األ أها امهعاهدات ذات. هنذ امبداي  ُأرسيتايير قوي  وشاهل ، عبر هع زجح امهعاهدات ُوِمدتأنيبين امتاريخ أن 
، عن امتوقيع ه همامبلدان امتهتنع  عندهاحتى و . ها تصبح قوي  هع هرور اموقت انادر    –اع دعهما ستاهدى بغض امنظر عن 

 تحدد أوموياتي على أن هناك بعض امبلدان امت. امدول غير امهوقع  عال أا على إيزجابيًّ  اتأثير   تؤثرقوي  امامهعاهدات   ن 
ذا كان مهعاهدة تزجارة . هستعدة مقبول هشروع هعاهدة هلي  بامثغراتامنص، و  امعامهي حولتفاق مال األسلح  أن ُتحِدث  ارق ا وا 

ُتلام امبلدان هعاهدة من نص يسفر عيخير أن ني واألامثا يزجب على امهؤتهر امدبلوهاسيتزجارة األسلح  امعامهي ،   ي بامفعل
 .بأعلى امهعايير
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 نفسهالمعاهدة نص 
 
بيد أن هناك . بعض عناصر إيزجابي  ملغاي على  1721 تهوا/يوميوهشروع امهعاهدة امتي تهيخضت عنما هفاوضات  تهلشا

مهعاهدة تزجارة لي  امهحتهل  اعإمى حد كبير امفتضعف عناصر، و امهذه د هن يعدامتقوض عدد ا هن امثغرات امتي يهكن أن 
عهليات نقل األسلح  على امصعيد    علىقابر امها يكفي مايادة امهسؤومي  و  ا امحامي، ال تُقدم ي شكلم امهعاهدة،  .األسلح 

 .رحهه صفقات األسلح  غير امهسؤوم  امدومي، تارك  هاليين امناس تحت
 

م نظتُ أن يزجب و . زجهيع أنواع األسلح  امتقليدي ، بها  ي ذمك امذيخيرة، وقطع امغيار وامهكوناتيزجب أن يشهل نطاق امهعاهدة 
 .وامقروض ،امصادرات، واممبات ع عهليات نقل األسلح ، بها  يمازجهيع أنوا

 
. ثقيل ي  دنهو عصا هعهسدس دون امرصاص ام، سابق ا قلناوكها . هعاهدةممنطاق اضيق امتعريف هناك هيخاطر كاهن   ي ام

 .أن تغطي امهعاهدة هوضوع امذيخيرة تغطي  شاهل ومذمك، هن امضروري 
 

ذا مم ُتضه   نقل ن تستبعد هعاهدة تزجارة األسلح  هزجهوع  هتنوع  هن طرق أن ه زجهيع أنواع امنقل، هناك يخطر حقيقين وا 
 . امهساعدات امعسكريو  ت،ا، واممبواإليزجارات ،يشهل امقروض و هاوه. ةحياا تغيير اماألسلح  عبر امحدود أو 

 
عدد ال ُيحصى هن على حياة وسبل عيش  اممادفا هر يأثستحول دون ت ،نطاق امهعاهدةامتي تشوب  ،نقاط امضعف هذهإن 

 .كا   أنحا  امعامم امهزجتهعات  ي
 

ر ض امواضح بامدول حرك  األسلح  وامذيخيرة، هع امتاام  تحكمقواعد واضح  وقوي  هعاهدة تزجارة األسلح  نص يزجب أن ُيقدم 
عكس يزجب أن تكون قائه  امهيخاطر شاهل ، ت. استعهامما سا األسلح  سوف يُ  عندها يوزجد يخطر كبير بأن تلكنقل عهليات ام

 .ذ امبداي هن هعاهدة تزجارة األسلح هبادرة  د عتحقوق اإلنسان امتي شواغل االهتهاهات اإلنساني  و 
 

 االمتثال
 

 ي ظل قدر اإلهكان،  ،ماحكباإلهذا امزجا  هن امهعاهدة  كها يزجب أن يتسم. مالهتثاليزجب أن تضم امهعاهدة تدابير قوي  
ستُبنى على أ ضل امههارسات امحامي ، دون أن تبيخس هن زجديرة باالهتهام امهعاهدة إن ام. قابل  ملتحقيقهتطلبات واقعي  

اون تع، كزجا  هن اتفاق ن هعاهدة تزجارة األسلح ه نقل األسلح استثنا  امتي تتيح ثغرة اموعلى سبيل امهثال، تمدد . قيهتما
 .ما بامكاهلغرضبتقويض هد ما و  ،مد اعا
 

غطا   امتقارير، من تايح تقديمب متااماال ماضهنامتي يت امعديد هن امهحاذير واالستثنا اتإن امهعاهدة  ي شكلما امحامي،  ي ظل 
ن هاسرة امسالح أن نص امهعاهدة امحامي متنظيم أنشط  سيعني ضعف أحكام بتزجارة األسلح  امعامهي ؛ بينها  امسري  امهحيط

عهليات نقل ، امذين يحتلون  ي كثير هن األحيان هوقع امهركا  ي عديهي امضهير ا سطو مكبح زجهاح ام فعل شيئ ا ُيذكري
 .وغير امهسؤوم  على امصعيد امدومي األسلح  غير امهشروع 

 
إنزجاا  رص  يو ر ملحكوهات  1722 آذار/  ن امهؤتهر امدبلوهاسي  ي هارسهن امتحديات، قائه  كبيرة ذمك يهثل  ي حين 
، ذ األرواحانقوا  هسؤوم   ي األسلح ، امامتزجارة غير  ديقيهن شأنما ت هعادة - ي هزجال تزجارة األسلح   قوي  وشاهل  هعاهدة
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أن تؤسس امهعاهدة هعايير امدول  يزجب أن تكفل. امهسلحهرة ملحرب وامعنف هاليين امهتضررين هن اآلثار امهدهعاناة  يفوتيخف
 .هشترك ، بينها تقاوم امضغوط امراهي  إمى تيخفيف األحكام بغي  امحصول على دعم عامهي ملنص عامي دومي  

 
 التوصيات

 
   ع امغيار سلح  امتقليدي  وامذيخائر، وقطزجهيع أنواع األ أن يراقبيزجب و . بامكاهل يزجب أن يكون نطاق امهعاهدة شاهال

 .ات نقل األسلح  على امصعيد امدوميعهلي زجهيع طرق اأيض   كها يزجب أن يغطي. هكوناتوام
  ستيخدم الرتكاب انتماكات ستُ ا كان هناك يخطر كبير بأنما إذ تكفل عدم نقل األسلح ة، و يزجب أن تتسم هعايير امهعاهدة بامقو

بها  ي ذمك امعنف  – وامنااع امهسلحيخطيرة ملقانون امدومي محقوق اإلنسان أو امقانون اإلنساني امدومي، وتؤدي إمى تفاقم امعنف 
 .تشزجيع امفساد، أو تقويض امتنهي أو  – زجتهاعينوع االامامهسلح امقائم على 

  أن أنشط  هثل امسهسرة زجهيع عهليات امنقل هو امتاام على امدول األعضا ، و  عالني  تقاريرن أحكام امتنفيذ أن أن تضهيزجب
 .عناي  وبشكل شاهليزجب تغطيتما ب

 امنظر  ي  إعادة  نفاذ امهعاهدة، وتحدد أحكام امتعديل امتي تسهح ملدول األطراف ع  سر يختاهييزجب أن تكفل األحكام ام
 .امهعاهدة هع هرور اموقت
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 مقدمة .1
 

 حةلتجارة األسلقوية وسليمة معاهدة فرصة ثانية للتفاوض حول 
 

تزجارة األسلح  مهراقب   إبرام هعاهدة حهالت هن أزجل ألكثر هن عقد،  ي مقد شارك هاليين امناس  ي أنحا  امعامم كا  ، و 
فرص  ام كل حكوهات امعامم توزجد أهام، 1722في عام  األ ق؛  وقد أصبح هذا اممدف اآلن يلوح  ي. امدومي  سيئ  امتنظيم

 .قوي  حول تزجارة األسلح هعاهدة  مضهان
 

و ي حين  شل . ا  ي هذه امعهلي ه  هما هعله  هعاهدة تزجارة األسلح   حول 1721تهوا / ي يوميو كان امهؤتهر امدبلوهاسي
لهراقب  امفعام  امالاه  م امعديد هن امعناصر األساسي ضم يهشروع هعاهدة،  سفر عنأ قد  ي امتوصل إمى اتفاق، امهؤتهر 

أن تقوض بصورة أساسي  يخطيرة، هن شأنما ثغرات ا هواطن ضعف و امنص يتضهن أيض  بيد أن هذا  2. تزجارة األسلح  امعامهيم
 .امنقل غير امهسؤوم  مألسلح إضفا  امشرعي  على امههارسات امحامي  معهليات ال تيخدم  ي نماي  امهطاف سوى ليته و اع 
 

مدول أهام ا رص   1722،1 آذار/هارسامذي سيعقد  ي  ر امدبلوهاسي امثاني واأليخير حول هعاهدة تزجارة األسلح ،هؤتهامويو ر 
. مهي   ي األسلح امبشري  امهدهرة مسو  تنظيم امتزجارة امعا  فامتكل هن شأنما امحد هن مسد ثغرات امنص امحامي، وتقديم هعاهدة

 .نص سليمامبلدان  رص  ملحصول على  آذار/هفاوضات هارسوبعبارة أيخرى، تهنح 
 

يرغب عدد كبير هن امدول  ي امتوصل ، 1721 تهوا/يوميوامتي أمقيت يخالل هفاوضات  يخطاباتامعديد هن اموكها أوضحت 
أن هشروع عديدة بلدان وتشعر  2.هن هشروع امنص امحامي اكثير  متزجارة األسلح ، تكون مغتما أقوى قوي   إمى اتفاق حول هعاهدة

على أعلى امهعايير ا، تقوم قانون    لاههُ هعاهدة ‘: مم به امزجهعي  امعاه  مألهم امهتحدة، وتحديد اامنص أيخفق  ي تقديم ها كلفت
   . ي هزجال تزجارة األسلح ’ قوي  وهتين ‘، بها يؤدي إمى إبرام هعاهدة ’نقل األسلح  امتقليدي ، حول امدومي  امهشترك  امههكن 

 
يغطي  ضهان نصممتزجارة األسلح  قوي  وهتين   آذار  ي دور أنصار إبرام هعاهدة/هارسهفاوضات سي مامرئيامتحدي يكهن 

 .، وهبادئ توزجيمي  واضح  ملتنفيذ امفعالقاييس أو امهعايير امدومي أعلى امهأوسع نطاق ههكن، و 
 

مهعاهدة باعتباره يهثل استزجاب  هشروع ا أن عدد ا قليال  هن امبلدان امُهصدرة امرئيسي  مألسلح  يرىقلق، وهها يبعث على ام
 ي امتوصل  أهال   ،قوة امهعاهدةتتعلق بمتقديم تنااالت  ويبدو أن هذه األقلي  هستعدة. غير امُهنظه   ي األسلح لتزجارة مه  هال 

 .إمى اتفاق عامهي حول امنص
 

هعاهدة تزجارة األسلح ، ل امهتشكك  هن تحظى بدعم صريح هن امدو تأهين هعاهدة مدف آذار ب/هارسهفاوضات  إن امنظر إمى
ط و امضغيتهثل  ي توزجه زجهيع  ايخطر   نحو تحقيق امتوا ق، يثيرنمج امهذا و . يخطيرةامثغرات ام ه هن غير امهرزجح سديعني أن

 .قوي  امهعاهدةملزجمود امهبذوم  مت امكبير امدعموأنه سيتم تزجاهل امتيخفيف،  أثنا  امهفاوضات نحو
 

. حااه  آذار،/هفاوضات هارس رغب  ي امتوصل إمى هعاهدة قوي ، يخاللغامبي  امدول امتي ت أن تظلههي  بهكان وهن األ
هعاهدة قوي  متزجارة األسلح ، تؤسس إبرام   ن طويل األزجل، ا هد   بأوسع هشارك  ههكن   يزجب أن يظل إبرام هعاهدةحين  في 
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 فعل شيئ ا ُيذكريف ال يضعهعاهدة ذات نص امهدى امطويل، هن  أنه أكثر  عامي  بكثير علىسوف يثبت  ،عامي مهعايير دومي  
 .ُتعد بهثاب  وقود يؤزجج هعاناة امبشرامتي غير امهسؤول مألسلح  نقل اممهنع 

 
وامنص امذي . ، بغي  تحقيق أهدا مايزجب أن تكون قوي  وهتين  هنذ امبداي هذه بأن هعاهدة تزجارة األسلح  ورق  اإلحاط  تزجادل 

ذا تم و . 1721 تهوا/هفاوضات يوميوهن امناتج هشروع امهعاهدة  يتزجاوا بكثيريزجب أن  آذار،/هارسفاوضات هينبثق عن  ا 
 هعايير هنيخفض  إمى حد غير هقبول، وُيضفي شرعي  علىتأسيس  شأنه إزجرا  تغييرات هحددة،  هناعتهاد هشروع امنص دون 

 .اموضع امراهن به سميتا ها امسلوك غير امهسؤول امذي كثير  
 

ا أدم  هناك أيض  . احقيقيًّ  هاتأثير بامتامي يكون امدعم على هر اماهن، و تفوا ب  قويامعلى أن امهعاهدات  تقدم هذه امورق  دميال  
عن طريق تأسيس قواعد  سلوك امدول غير األطرافعلى  ؤثر إيزجابيًّاتامقوي  تهيل إمى أن كثيرة تشير إمى أن امهعاهدات 

امتي امحزجج وهو ها يقوض ، ا، غامب ا عدة عقودكبير  اهنيًّا ا قدر   يستغرق تغيير أو تعديل امهعاهداتباإلضا   إمى ذمك، و . عامهي 
 .على هر اماهن تهيهكن تعايا  عاميتطرح أن اتفاق ضعيف هذا امعام 

 
يكون مهعاهدة تزجارة األسلح  هان أن امتي يلام اتيخاذها مض تحدد امورق  اميخطوط امعريض  مليخطواتإمى هذه امفرضي ،  ااستناد  

 :وهيأثر إيزجابي، 
 

  قدرتما على امتصدي على نحو كاف ملهشكالت  امتي تقوضو  ، ي هشروع امهعاهدة وامثغرات امهحددةتحديد تلك امعناصر
 .امدومي   ي األسلح تزجارة سو  تنظيم امؤزجزجما امتي يحقوق اإلنسان  تكالاإلنساني  وهش

  هعاهدة امنمائي تناومما امإذا مم ت ،ممذه امثغرات وصف اآلثار امهحتهل. 
  هعاهدة تزجارة األسلح  هن أن تكون  عام متهكين  ،مكنما  عام ، طرح تعديالت بسيط. 

 
زجهيع هواطن امضعف  ي هشروع امنص،  تتناول ، أو ها شاهلاعتبار ذه امتعديالت امهقترح  به يزجب عدم امنظر إمى ي حين 

 .امهشروع امحامي ها  يأيخطر أو امعيوب   ن اعتهادها سيعامج دون شك بعض 
 

ا هن هشروع امهعاهدة يعاني   توزجد مغ  تقوض أحكام امهعاهدة أو تحومماهن امنص،   في كل قسم. ضعف وغهوض املغ امأيض 
رق اامف تطهس بعض هقاطع املغ  امحامي كها . لاه هعايير دومي  هشترك  هُ  بدال  هن أن تكون  طوعيتام هعاييرامنوع هن إمى 

 هفاوضاتيزجب على امدول امتي ستحضر . هن امتااهاتما تأكدةامدول غير ه  ركتطوعي ، تابين امهعايير اإلمااهي  وام
 .وعدم غهوضهامنص  قوة آذار أن تكفل/هارس

 
عهليات نقل األسلح  امتي تسمم  ي  ع ي هن اا منزجاحمو ق   على هعاهدة تزجارة األسلح كم حُ زجري ام ي نماي  امهطاف، سيو 

سلح ، بها مأل   ن امنقل غير امهسؤول وغير امقانونيبامثغرات واإلغفاالت،  اهتألت امهعاهدةإذا . أو ايادتما امهعاناة اإلنساني 
وتقويض امتنهي  اإلنسان، امعنف امهسلح، واإلسا ة محقوق و اع، تأزجيج امنا واصل امهكونات وامذيخيرة، سوف يو  قطع امغيار  يما

 . ي أنحا  امعامم كا  
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 تأمين القبول العالمي قبلاالتفاق على معاهدة قوية . 2
 

 و ي امهقابل، ال ينطبق األهر نفسه على. نظام دومي ورقاب  حريص مأغلب امسلع االستمالكي   تيخضع امتزجارة امعامهي   ي
سلح  نقل األ تحكم ا،وقابل  ملتطبيق عامهيًّ   ،قويو  ا،لاه  قانون  هُ  أي هعاييرا حامي   ال يوزجد . امتزجارة امعامهي   ي األسلح  وامذيخيرة

وثيق  ب نشا  وذمك  ،إمى هعامزج  هذا امنقص  ي امتنظيم امعامهيهعاهدة امتزجارة  ي األسلح  مدف تو  .امتقليدي  عبر امحدود
 .األسلح  لام امدول بتقييم هيخاطر اآلثار امسلبي  امهحتهل  منقلتُ  اقانون    لاههُ 
 

امدومي  ، وامقانونامدومي اإلنساني مقانونانتماكات ا :يزجب أن تضم امهيخاطر اميخاضع  ملتقييم، إنساني دائمر يأثتب تتسموحتى 
اموضع  غيرتمن ي. مفساد، وتفاقم امعنف امهسلحاالزجتهاعي ، وتيسير ا -االقتصادي على امتنهي   واألثر امسلبي، محقوق اإلنسان

 .امراهن دون اعتبار كاهل ممذه امهيخاطر
 

هن  يزجب أال تنال امدول. أعلى امهعايير امهشترك  ي ظل  وممذا، يزجب أن تبدأ هعاهدة تزجارة األسلح  حياتما كهعاهدة قوي ،
 .امهعاهدة نصمهزجرد امتوصل إمى اتفاق عامهي حول قوة هذه امهعايير 

 
 مم يحقق امعامهي و  ،"عامهي "كهعاهدات  على اإلطالق امهعاهدات ال تبدأ . امتسلسلعلق بتتمكنما  ،عامهي امهذه ميست حزج  ضد 

امههتثلين ألي الحق   ي عدد امايادة امحيا امنفاذ و إمى ديخول ذمك أن ام؛ امهعاهداتهن  اعدد قليل زجد  سوى  ي امواقع امكاهل  
 شبه عامهيأو  – ضعيف، عامهي ر دوميياهعاألسلح  إمى اموزجود كيخرزجت هعاهدة تزجارة إذا . اتستغرق وقت   عهلي  هعاهدة ُيعد

 . هعنىون بالكيسهتثال إميما اال  ن  –
 
امهدني   على سبيل امهثال، ُ تح امعمد امدومي اميخاص بامحقوق. ور اماهنهر قوي  تنال امتأييد بامير األدم  إمى أن امهعاهدات تش

 ي و  5.وى بلد واحدسمم ُيصبح طر  ا  ي امعمد ، 2611عام وهع حلول . 2611 ي عام  واإلقرار يقلتصدمملتوقيع و  وامسياسي 
ااموقت امهناسب،  ، 1722 شباط/هع حلول  برايرواسع امنطاق، و  نال امعمد امدومي اميخاص بامحقوق امهدني  وامسياسي  دعه 

 1.فامدول األطراهن  210أصبح يضم 
 

 :ماوهناك أهثل  أيخرى عديدة، بها  ي
 

  دوم  طر  ا باالتفاقي   22أصبحت : 2606 دت  ي عامهِ اعتُ امتي ، (سيداو) امقضا  على زجهيع أشكال امتهييا ضد امهرأة اتفاقي
 .1722 ي عام دوم  طرف  210إمى امعدد  اهىتنو ، 2612حلول عام هع 

 
  دوم  طر  ا  ي  11أصبحت : 1777  ي عامدت هِ اعتُ امتي ، امهنظه  امعابرة ملحدود اموطني  امزجريه اتفاقي  األهم امهتحدة ضد

 .1722 ي عام دوم  طرف   20إمى امعدد  اهىتنو ، 1771عام  هع حلول االتفاقي 
 

 177 دوم  طر  ا  ي االتفاقي  هع حلول عام 25أصبحت  :1771  ي عام هدتامتي اعتُ  ،اتفاقي  األهم امهتحدة ضد امفساد  ،
 .1722 ي عام دوم  طرف  215إمى  اهى امعددتنو 
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بشكل إيزجابي على سلوك امدول غير  قوي  تهيل إمى امتأثيرامامهعاهدات تشير إمى أن امعديد هن األدم  امتي ا هناك أيض  
 215حيث ضهت مقانون امبحار،  ثال على ذمك هو اتفاقي  األهم امهتحدةيخير هو . عامهي  قواعد تأسيس طريق عن األطراف،

هن امدول امتي مم توقع أو تصدق على االتفاقي ،  يوزجد عددعلى وزجه امتحديد،  ي حين و  1722.0  ي عام   طرفدوم
 .تما هتهشي  هع زجوهر أحكام امهعاهدةاههارسهذه امبلدان  تزجعل سرعان ها 

 
ا امدول غير األطراف وبامهثل، تحترم  استعهال وتيخاينما هعاهدة حظر األحكام األساسي  مهيختلف امهعاهدات، بها  ي عهوه 

  دوم 212) 2660عام وامتي اعتهدت  ( هعاهدة حظر االمغام امهضادة مأل راد)امهضادة مأل راد  األمغاموانتاج ونقل وتدهير 
، (1722 ي عام    طرفدوم 01) 1771عام وامتي اعتهدت   اميخاص  بامذيخائر امعنقودي تفاقي  واال 1(1722 ي عام  طرف

 .امهعاهداتتلك امشروط األساسي  مإمى عدم امتصرف صراح  ضد تلك امدول وقد هامت 
 

ا، عقود    عادة ها يستغرق إزجرا  تعديالت وبروتوكوالت إضا ي . ر اماهنامضعيف  بهرو ملغاي  تعايا امهعاهدات  وأيخير ا، يصعب
سن   7 كثر هن أاألهر استغرق قد و . إلحداث امتغييرامكا يين وامايخم توميد اإلرادة امسياسي   عتهد على قدرة امدول علىكها ي
وهو من يديخل حّيا امتنفيذ إال  ي  6 االقتصادي  واالزجتهاعي  وامثقا يبامحقوق  امبروتوكول االيختياري ملعمد امدومي اميخاص متبني 
أة وامذي بقي ملبروتوكول االيختياري التفاقي  امقضا  على زجهيع أشكال امتهييا ضد امهر  ، كذمك األهر بامنسب  1722هايو /ايار
التفاقي   امبروتوكول االيختياريأها  27.لشكوى وامتحقيقيات مهذان امبروتوكوالن  أسس كل هنقد و  – عاها  قبل أن يتم تبنيه 17

 22. األصلي تبني امهعاهدة ن ها عاه   26 بعد  1771تم تبنيه عام   قدا ملتفتيش امدومي، نشأت نظه  هناهض  امتعذيب، امتي أ
 

 ي عام دأ امعهل دايخل األهم امهتحدة بأن هنذ  أيخذ يتراكمامايخم امذي مالهساك بناصي  هذا لحظ  امهناسب  ام تزجي واآلن 
أعلى هعايير على ق افالتم 1722 آذار/هارس ي توزجد  رص  ثاني  أهام امهفاوضين . حول هعاهدة تزجارة األسلح  1771

إن هذا امايخم . اتفاق على هستوى عالامتوصل إمى امبلدان إمى هعظم تتطلع اآلن هشترك  تمدف إمى تنظيم تزجارة األسلح ، و 
 .تدع هذه امفرص  تفلتأال امدول يزجب على ، و وميده  ي امهستقبلت سيصعب إعادة
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  ؟راقب معاهدة تجارة األسلحةيجب أن ت ذاما. 3

 معاهدة تجارة األسلحةتعزيز نطاق 
 

، وقطع امغيار، امذيخيرة مابها  ي)األسلح   زجهيعشهل أن ي بزجي: وشاهال  زجارة األسلح  واسع ا تاهدة هعيزجب أن يكون نطاق 
 .لأنواع عهليات امنق زجهيع، و(هكوناتامو 
 

م زجهيع نظتُ أن يزجب و . هكوناتامو  قطع امغيار،، و اع األسلح  امتقليدي ، بها  يما امذيخائرزجهيع أنو  يزجب أن تراقب امهعاهدة
شكل تُ  زجب أنيكها . ، واإليزجارات، وامقروضبين أهور أيخرى، امصادرات، واممبات هن، ألسلح ، بها  يماأنواع عهليات نقل ا

وهذا يعني أن . نزجد نطاق امهشروع امحامي ضيق ا وضعيف ا و ي امهقابل،. امهعاهدة امنمائي زجتهع ، نطاق ه ،هذه امعناصر
 .بهطلو تسفر عن األثر اإلنساني امامهعاهدة هن غير امهرزجح أن 

 
 الثغرات

 
 قط سبع  ئات هراقب  هشروع امهعاهدة يقضي نص  :امتي تراقبمااألسلح  ب يها يتعلق  ازجد   هشروع امهعاهدة يُعد ضيق انطاق  .2

، باإلضا   إمى األسلح  لح متقليدي  األستي يشهلما سزجل األهم امهتحدة مألسلح  اهن األسلح  امتقليدي  اممزجوهي  امرئيسي  ام
 .ميخفيف امصغيرة واألسلح  ا

 
 حول  .1 امهادةن   ي هعلى أن امذيخائر ُهتض   21:ماج صراح   ي نطاقدر  كا ي ، ومم تُ  بصورة تتناول امهعاهدة امذيخائرال  .1

 . عام  ملشفا ي رة هن أي آميات مذيخائد اا على عهليات امنقل امدومي ، ويستبعضوابط ضعيف  نسبيًّ  قد ُينشئها بامصادرات، 
 

يتناول امهشروع امحامي هذه امبنود امحاسه   22:امهعاهدة هن نطاق دةستبعامتقليدي  وامهعدات، هُ ألسلح  امغيار، وهكونات اقطع  .2
 .زج  هن نفس امهشاكلمامهعا بامتامي تعاني هذه، و ائرذيختناول امطريق  بنفس 

 

األنشط   قط  تغطيبحيث  ،تضييق تعريف عهليات امنقل امدومي ب: وضهامغ  و يهحدودبامامدومي   نقلامعهليات تعريف يتسم  . 
  ن امهعاهدة تيخاطر باستثنا  ، شحن امعابرام/وامهرور امعابر ،واالستيراد ،عن طريق امتصدير تي تزجري  األنشط  اميامتزجار 

امميئات هن امقوات امهسلح  أو امنقل عهليات ا أيض  أن يستثني وهذا هن شأنه . فعام امرقاب  ام، وامهقايض  هن امقروض، واممبات
أو بعد  ال يخاللهثعلى سبيل ام ،تي تزجري دايخل بلد واحدعهليات اماموهي  ،آيخربلد إمى  ب حدى امبلدان امدولامُهزجااة هن 

 .لي  محفظ امسالم أو هناورة عسكري عه
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 عواقبال
 
 نطاقضيق اماإلنساني  امهترتب  على امعواقب  .1
 

  هلاحامهدرع  عربات ام ماأنواع األسلح  امتقليدي ، بها  يامنقل امدومي ملعديد هن ، بصيغته امحامي ، امهعاهدةمن يهنع هشروع 
حقوق  بما هيخاوف تزجاهبلدان إمى ( طيارتلك امتي بال بها  ي ذمك )وامهروحيات امعسكري  وأنواع كثيرة هن امطائرات  ،قواتام

  .لاإلنسان، على سبيل امهثا
 
 :امذيخيرة هي هفتاح احتوا  امنااع. 2
 

تحقيق  ي عدم كفاي  هعامزج  عهليات نقل امذيخيرة، يهكن أن تفشل امهعاهدة  ي ظل . امبنادق عازجاةتصبح بدون امرصاص، 
سؤوم  مهنع عهليات امنقل غير امههل  حول نقل امذيخائر هكتامعامهي  غير امضوابط ومن تكفي ام  2. أهدا ما اإلنساني  األساسي

 .سنويًّاعن هقتل امعديد هن اآلالف هن امناس  ها يسفربامعامم،  ي اعات وامزجريه  هن االستهرار  ي تأزجيج امنا 
 
 االمتداد العالمي لتجارة الذخيرة: 1طار اإل
 

رغم ا، ا أ ريقيًّ بلد    2يخدهت  ي إيران استُ  تماشحنأن امذيخيرة امتي  1721 ي عام " اتاعيح امنا تسلبحوث "أظمر تقرير أصدرته 
ى امعقد نعت على هدامذيخيرة، امتي صُ إهداد تم مقد  25.ما قط هنحاالت  أربعي   ي قوات امحكوهام ت هن زجانبيخدهستُ أنما ا

امتهردات، وامحروب األهلي ، تأزجيج هها أدى إمى صورة غير هشروع ، ا ببيعمامهاضي، إمى امحكوهات امتي قاهت بعد ذمك ب
 21.،  ي امبلدان أ ريقيا زجنوب امصحرا وامعنف اإلزجراهي وامطائفي ،ات امهسلح وامنااع

 
ا عن عرف سوى امقليل نسبيًّ يُ وال األسلح ، حتى هن االتزجار  ي شفا ي  امهسا م  و ُعرض  ملأقل تظل امتزجارة امدومي   ي امذيخيرة 

هبيعات األسلح  امصغيرة بهعدل أسرع هن امهبيعات امعامهي  ملذيخيرة  ناهين تتوزجد بعض األدم  ع ي حين . حزجهما امحقيقي
 21.عهليات امنقل امُهزجااة ملذيخيرةامقيه  اإلزجهامي  امسنوي  م   تقديرات رسهي  حولا أيوزجد حامي  ال ت  20هما،واميخفيف  امتي تستيخد

 
صرح هُ ستيخدهين غير هُ إمى يخطر امتسريب  ةداايإمى  ي صناع  امذيخيرة هيلي  امبيانات امتكامشفا ي  و هذا اال تقار إمى يؤدي 

شمد شواغل إنساني  يخطيرة رسهي  متسزجيل تد ق امذيخيرة إمى امهناطق امتي تتوزجد نظم ال  و ي امهقابل، 26.م أو غير قانونيينمم
 .متغيير هذا اموضعشي  أي فعل ، من تبامذيخيرة قل  تتعشفا ا أحكاه   ة األسلح  ال تضمتزجار إن هعاهدة م. هستهرةاعات ونا 
 

. امهتعلق بامصادرات قسماميتناومه امهشروع  ي بل  ، وامهكونات؛وقطع امغيار ،امذيخيرةال يضم نطاق هشروع امهعاهدة امحامي 
هزجهوع  هحدودة هن هعايير تقييم ال تُقيدها سوى ، و سوى ملرقاب  على امتصديرامحاسه   بنودهذه امال تيخضع نتيزج  مذمك، و 

تدابير امواردة امذيخيرة امعلى ق طبتُ وال . ، واإلرهابون امدومي محقوق اإلنسانقانام، و امدومي اإلنسانيامهيخاطر امهتصل  بامقانون 
وامعنف ضد األطفال،  تهاعي،زجنوع االاماالقتصادي ، وامعنف امقائم على -امتسريب، وامتنهي  االزجتهاعي بشأن  ي هشروع امنص 

ا، ال توزجد  5امفصل يبحث وعالوة على ذمك، كها . فساد، وامزجريه  عبر اموطني وام تقديم امتقارير تتعلق بهتطلبات أيض 
  .بامسزجالت معهليات نقل هذه امبنود ظواالحتفا
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 :وامهكوناتقطع امغيار أههي   –امطبيع  امهتغيرة متزجارة األسلح   .3
 

سويقما  ي سوق ت زجريي امهكونات، وامتيو  قطع امغياراموصول إمى ر يسُ تدون ُصنع أو صيان  األسلح  امحديث  ال يهكن 
تأثير  امهكونات،   نه سيصعب تقليصو امغيار  قطععهليات نقل  ي وضع ضوابط كا ي  على امهعاهدة  تإذا  شل. مه هعو 

م أن امتزجارة امعامهي   ي قدر هنظه  أوكسفاوتُ . حقوق اإلنسان، واألهن، وامتنهي  غير امهسؤوم  مألسلح  علىنقل امعهليات 
بيانات كاهل ، إن اال تقار إمى قاعدة  17.ار دوالرهلي 6.0ايد على ت تكان 1722و 1771، بين عاهي هكوناتامو  قطع امغيار

أن هذه امتقديرات هن  عهليات امنقل هذه، يعني ارير حولتقديم تقبشأن تااهات على امدول معدد قليل هن االباإلضا   إمى 
 .هحاِ ظ  إمى حد زجسيمكون امهحتهل أن ت

 
هن يخارج  األسلح  امتي ُتستورداعات امهسلح   ي أ ريقيا، على سبيل امهثال، بعض امتي تغذي امعديد هن امنا تشهل األسلح  

وامهدا ع  ،، وهدا ع امماونامهضادة ملدباباتقذائف امو  ،بنادقي تضم اموه. زجهيعما  ي امقارةقطع غيار ويزجري تأ ريقيا ك
 12.امههاثل اميخفيف  وغيرها هن األسلح  امصغيرة و  ،امرشاش 

 
امحصول على قطع على قدرة امدوم   كيف تؤثر 1يوضح اإلطار . عديه  امفائدةسرعان ها تصبح األسلح  ر، غياامدون قطع ب
 .تهأو شدامنااع نتيزج  تأثير ا هائال  على غيار ام
 

 حالة القوات الجوية الليبية –اإلطالق فشل : 2اإلطار 
 

ال يهكن إمى غيار امقطع زجعل  إمى امزجاا ات امدومي مقد أدت  .سرعان ها يؤدي نقص قطع امغيار إمى امحد هن امقدرة امعسكري 
بينها كانت ، 1722عام و ي أثنا  امنااع  ي نتيزج  مذمك،  11.ينظام امعقيد هعهر امقذا ا هن زجانب امحصول عليمحد كبير 

ا ملعهل، هها كان ي مم يكن ماهعظه  ن طائرة هقاتل ،   20 يبلغ هزجهوعه نظريًّاها امزجهاهيري  امعربي  امليبي  تهتلك  حد صامح 
 12. هن قدرة امنظام على امقيام بعهليات زجوي

 
يجارات قروض، و هبات: التحايل على معاهدة تجارة األسلحة. 4  األسلحة، وا 
 

 ،اممباتو امقروض، وهي امفئ  امتي قد تضم ، يستبعد امنقل غير امتزجاري هاعتبار طاق هشروع امهعاهدة بنيهكن امنظر إمى 
ن احتهاالت بغض امنظر ع ،األسلح  إمى بلدان أيخرى هنح أو إقراض ب هكان امدولوهذا يعني أن . وامهساعدات امعسكري 

و ي حين ال . ، أو  ي دعم األعهال اإلرهابي امدومي اإلنسانيانتماكات يخطيرة محقوق اإلنسان وامقانون استيخدام امهتلقي مما  ي 
قراض وهبات األسلح  هن امحكوهاتتتو ر على نطاق واسع امبيانات ام  هن امواضح أن هذه األنواع هن  ،هتعلق  بهنح وا 

تنيخرط عادة دراس  امحام  امواردة أدناه،  وضحتوكها . عهليات امنقل ُتعد حقيق  هن حقائق حياة امتزجارة امدومي  مألسلح 
هعاهدة تزجارة لي  اع سفر عن آثار يخطيرة على نقل امتي هن امهحتهل أن تأنحا  امعامم  ي هذه األنواع هن امامحكوهات  ي 
 .األسلح  هستقبال  
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 الصين تمنح كمبوديا مركبات عسكرية : 3اإلطار 
 

وأشار امهسؤومون   1727.1هن امسيارات امزجيب وامشاحنات  ي عام  157هنحت بكين امقوات امهسلح  امهلكي  امكهبودي  
هشروع  ها مم يعدلو  15".ا ي كهبودي تحسين امهيخاون امعسكري امهتداعي ا  يرئيسيًّ  امعبت دور   امصين"امكهبوديون إمى أن 

 .مهعدات امعسكري ، أو األسلح ، كمباتعدم هراقب  نقل ابيخاطر هعاهدة تزجارة األسلح  امحامي،   ن امهعاهدة ت
 
 حلولال
 
بسبزجل األهبم سببع امفئات ام يتزجاواإمى توسيع  امهعاهدةنطاق يحتاج : زجهيع أنواع األسلح  امتقليدي يزجب أن تراقب امهعاهدة . 2

حيببث تنطبببق علببى ب ،(2+0هببا يسببهى صببيغ  )مصببغيرة واميخفيفبب  باإلضببا   إمببى األسببلح  ا ،ألسببلح  امتقليديبب  امرئيسببي امهتحببدة م
ببإذا أُ  أهببر ضببروري،وهببذا . زجهيببع األسببلح  امتقليديبب  الوة علببى ضببرر اإلنسبباني؛ وعببا  ببي هنببع امريببد ملهعاهببدة أن تكببون  عامبب  تهاه 

هبببن و ئبببات زجديبببدة اسبببتحداث أنبببواع  عبببدم تقلبببيص أههيببب  امهعاهبببدة علبببى هبببر امببباهن  بببي ظبببلضبببهان حيويببب   بببي كون ذمبببك، سبببت
  11.ح األسل

 
 2.10.أ.1 امهبادةهيبع األسبلح  امتقليديب  األيخبرى بزجنببا إمبى زجنبب هبع زج نطاق هشروع امهعاهدة ميشهل امبذيخائر،يزجب تعديل . 1

هنبع إمبى مهعاهدة، وامتي تشبهل امحازجب  ا ملو ا  بأهداف وهقاصد اا حيويًّ أهر   امنقل امدومي ملذيخائرلى تطبيق ضوابط شاهل  عُيعد 
عبببن تقبببديم امتقبببارير   ضبببال   ،1.  امهبببادةأن زجهيبببع امعواهبببل امهحبببددة  بببي ببببين أهبببور أيخبببرى، هبببن وهبببذا يعنبببي، . امهعانببباة امبشبببري 

 11.سوف تنطبق على امذيخائر ،وهتطلبات حفظ امسزجالت
 
 كاهلببب   بببي امهبببادةاما إمبببى زجنبببب هبببع األسبببلح  امتقليديببب  زجنب ببب ،هكونببباتامو قطبببع امغيبببار شبببهل تعبببديل هشبببروع امهعاهبببدة مييزجبببب . 2
يزجبب . امهعومهب  متزجبارة األسبلح  ملطبيعب  ا ي نطاق امهعاهدة امنمائي ، ال سيها نظبر   امهكوناتو ب إدراج قطع امغيار زجي.: 2.أ.1
راد ، أو ُيبببتيخصصببب ، امُهصبببهه  وامُهنتزجببب  هبببن أزجبببلوامهكونبببات امهقطبببع امغيبببار زجهيبببع  نطببباق هعاهبببدة تزجبببارة األسبببلح شبببهل ي أن

ق امهكونبات  بي امنطباق يضبهن انطبباو   ب ن إدراج قطبع امغيبارذيخائر، وكها هبو امحبال بامنسبب  ملب. ، هعدات امد اع ي استيخداهما
بببكهبببا قطبببع امغيبببار وامهكونبببات؛ على  هعبببايير امتصبببدير زجهيببع  امهعاهبببدة بشبببأن تقبببديم مكاهبببل  بببي هتطلببببات با مببباا إدرازجيضبببهن أيض 
 .ألسلح امتزجارة امدومي  م ي  هن شفا ي امكثير هها يلام  حققها يب، امتقارير

 
امتزجباري كهبا هبو امحبال  بي عهليبات امنقبل غيبر  على امنقل( أ)نفس امهعايير امتنظيهي  يزجب أن ُيطبق نطاق نص امهعاهدة .  

هناك حازج  إمى : حفظ امسالمعهلي  م، على سبيل امهثال بعد عهلي  عسكري  أو ’يخل امبلددا‘على امنقل امدومي ( ب)امتزجاري، و
عبببن   ضبببال   –امتزجاريببب  وغيبببر امتزجاريبب  علبببى امسببوا   – نقبببل امببدوميزجهيبببع أنببواع اميشببهل بوضبببوح  ،تعريببف أوسبببع ملنقببل امبببدومي

، بغيب  هعاهبدةامبوضبوح  بي لح  امتقليديب  مألسب’ عهليات امنقل امبدومي‘يزجب أن تعريف  .رقاب لهلكي  أو امامدومي منقل عهليات ام
امعببابر،  امشببحن/وامهببرور امعببابرسببتيراد، واالامتصببدير،  نشببط  ذات امصببل ، بهببا  يمبباعلببى هزجهوعبب  كاهلبب  هببن األرقاببب  تهكببين ام
 .وامسهسرة
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 قواعد اللعبة. 4

 األسلحةمعاهدة تجارة ومعايير  ،تعزيز الحظر
 
 

 ترتكا عام ، دومي  واضح  و  ضم هعاييريزجب أن ت: أعلى امهعايير امدومي  يزجب أن تستند هعايير هعاهدة تزجارة األسلح  إمى
 .على امهعايير امقانوني  امقائه  وأ ضل امههارسات

 
امنقل،  ي حال وزجود هيخاطر ظر حيزجب أن تضهن امهعاهدة : " تقييم امهيخاطر مهشروع امهعاهدة شاهليزجب أن تكون هعايير 

امنوع على امعنف امهسلح امقائم بها  ي ذمك )امهسلح امعنف واستهرار ، نسانياإل امدوميامقانون نتماكات حقوق اإلنسان و كبيرة ال
 .االقتصادي -تسميل امفساد، أو تقويض امتنهي  االزجتهاعي و ، وامتسريب، (تهاعيزجاال
 

هعايير امهعاهدة هي امهعايير امتي يزجري . واعد واضح  معهليات نقل األسلح قيزجب أن تؤسس هعاهدة تزجارة األسلح  
عواهل اميخطر  قائه يزجب أن تكون ، وبمذا امهعنى. االستيخدامكم على هيخاطر إسا ة امحُ األسلح ، و صادرات تقييم  بهقتضاها

 .هأو ر ضبامنقل مسهاح قرار اامتي تؤثر بهوزجبما على  حديد هستوى هعقول ملعتب ت شاهل ؛ وعالوة على ذمك، يزجب
 

 الثغرات
 

 ، يزجريوزجرائم امحرب ،إلبادة امزجهاعي ، وامزجرائم ضد اإلنساني امهتعلق  بأسلح  ا 2.2 امهادةامحظر امهنصوص عليه  ي  .2
 .هن حيث امتطبيق وأ( أنواع االنتماكات)امزجوهر  هذا هو امحال سوا  هن حيث: على نحو شديد امضيقتعريفما 

 
قبل  أو امقانون امدومي محقوق اإلنساناإلنساني امدومي مقانون النتماكات ا ’يخطر هميهن‘امتي يزجب بهقتضاها أن يوزجد امعتب ،  .1

رن غير هقا إزجرا  تقييم يتطلب استيخدام هذا امهصطلح: حتهل أن تكون يخطرةهن امهو  تتسم باإلرباك، قترحهُ امنقل ر ض ام
 .قانون حقوق اإلنسانقانون امدومي اإلنساني و مهقبول بين امسالم واألهن ويخطر انتماكات ا

 
 امفشل  ي إدراج هعايير حول :تُعد تعسفي  تهاه ا (1. بامهادة )اإلضا ي  شواغل امو ( 1. بامهادة )اإلمااهي  هعايير ام امتفرق  بين .2

 ي عهلي  تقييم  ،وامزجريه  امهنظه االقتصادي ، -، وامفساد، وامتنهي  االزجتهاعي تهاعيزجنوع االاموامعنف امقائم على  ،تسريبام
ها ترتبط بعهليات امنقل امدومي   اهزجهوع  هن امهيخاطر امزجسيه  امتي غامب   يزجعل امهعاهدة تتزجاهلهيخاطر تصدير األسلح ، 

 . مألسلح  امتقليدي
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 عواقبال
 

، وزجرائم امحرب، وامزجرائم امهرتكب  ضد زجنيفني  امقائه ، هثل اتفاقيات بتقويض احترام امهعايير امقانو مغ  امهعاهدة  يمدد ضعف .2
 : اإلنساني

 
 2.2يحظر هشروع امهادة . سلح األامدول  ي نقل يخالمه  اإلطار امذي يزجب أن تنظرد يتحدضهن هشروع امهعاهدة هادتين ميت

رب، امتي تشكل امحغرض تيسير ارتكاب اإلبادة امزجهاعي ، وامزجرائم ضد اإلنساني ، وزجرائم ب‘بامنقل مسهاح على امدول ا
بيد . ’6 26امهشترك  هن اتفاقيات زجنيف معام  2انتماكات يخطيرة ملهادة ، أو 6 26معام انتماكات زجسيه  التفاقيات زجنيف 

امدومي وامقانون اإلنساني امدومي أ ظع االنتماكات ملقانون  ، بصيغتما امحامي ، من تهنع توريد األسلح  متأزجيج2.2أن امهادة 
 ت  ي هذا امحكم،كالتوزجد ثالث هش. وأحكاهمهامحقوق اإلنسان 

 
امهعاهدة كل هن بكثير هن نطاق زجرائم امحرب امهنصوص عليما  ي  امهحدد  ي هذا امحكم أضيق’ زجرائم امحرب‘نطاق . أ

م ا هن زجرائ، يحذف هذا امحكم عدد  6 26معام  وبقصر تطبيقه على امزجرائم بهوزجب اتفاقيات زجنيف. وامقانون امدومي امعر ي
تعهد توزجيه هزجهات ضد امسكان امهدنيين أو األعيان امهدني ، أو  ثلنفذ عادة باألسلح  امتقليدي ، هامحرب األيخرى امتي تُ 

  16. هوظفي امهساعدة اإلنساني
 
زجرائم    مألسلح  صراح  متسميل إحدىقلاكون نُيعد ضيق ا ملغاي ، ويشير إمى أن امدول يزجب أن ت’ غراضأل‘هصطلح . ب

نوي تسميل هثل هذه األعهال ت تكان ماأن من تعترف صراح وهن امواضح أن أي دوم  . و النتماك التفاقيات زجنيفامحرب، أ
عهليات امنقل امتي هن شأنما تسميل االنتماكات امزجسيه  امهنصوص  هنع  امحامي  من تيخدم غرض غاصيإن هذه ام. امفظيع 

 .على اإلطالقأي تأثير ممذا امحكم هن امصعب أن نرى صياغ  امحامي ،  امإذا ُتركت  ي امواقع، و . عليما  ي هذا امحكم
 
بر اتيخاذ إزجرا ات قبل اإلبادة امزجهاعي  ع هنعوازجب يقصر كثير ا عن  ’اإلبادة امزجهاعي ‘ب بامهتعلق  هشروع امهادة امحامي. ج

بعد طبق  قط تُ امحامي ، س بصيغتما، 2.2بيد أن امهادة  27. امزجهاعيفاقي  هنع وهعاقب  زجريه  اإلبادة ، كها ورد  ي اتحدوثما
 .لبامفعحدوث اإلبادة امزجهاعي  

 
 لحقوق اإلنسان في سورياالمزعومة خطيرة النتااكات اال األسلحة المستخدمة في : 4اإلطار 

 
صواريخ امهقاتل ، و امهروحيات، وامطائرات استيراد هنظوهات األسلح  هثل م هن امغضب امدومي، واصلت سوريا على امرغ

ف  يخفيريا أسلح  صغيرة وأسلح  ستورد سو ، على سبيل امهثال، ا1727 ي عام  22.هستهراع اموامذيخيرة، طوال امنا ، زجو-أرض
ا  ي هحوريًّ  ادور   أن بعض هذه األسلح  معبوهناك أدم  على  21.عتاد، اادت قيهته على هليون دوالرذيخائر، وغيرها هن امو 

باإلضا   إمى ذيخائر األسلح  امصغيرة، استيخدهت امقوات و  1722.22عام  امهحتزجين يخالل امسوري  ضدحهل  امحكوه  
ا و ق   ،1721سوريا هنذ هنتصف عام  قل عبرعلى األ أربع  هواقعطلق هن امزجو  ي امعسكري  امسوري  امقنابل امحارق  امتي تُ 

حرب األهلي  هن اميخالل ها يقرب هن عاهين  ،أن عدد امقتلى ااألهم امهتحدة هؤيخر  حددت وقد   2.هنظه  هيوهن رايتس ووتشم
 07،777.25 بلغ،  ي سوريا
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على  ’اميخطر امهميهن‘قد يساعد مهاذا  –وأحكاهمها  امدومي اإلنساني وامقانون امدومي محقوق اإلنسانض احترام امقانون يقو ت .1
 :تسليح هرتكبي انتماكات حقوق اإلنسان

 
بعد تقييم أي هساهه  هحتهل   ي امسالم و اعتباره  قط،  ي حام  هن امدول أن تر ض نقل األسلح  يتطلب هشروع امنص 

أو محقوق اإلنسان،  امدوميوامقانون اإلنساني امدومي زجسيه  ملقانون عن انتماكات  كن أن يسفرهي ’اهميهن  ا يخطر  ‘واألهن، 
امدومي مقانون بأن امدوم  قد تيختار تزجاهل هيخاطر انتماكات اات يثير امتوقع و األهر امذيوه. هساهه   ي األعهال اإلرهابي 

إن . لسالم واألهنم غلب  على هساهه  إيزجابي  هتصورةاما مم ما ميستعلى أساس أن ،أو امقانون امدومي اإلنسانيمحقوق اإلنسان 
  .ني  امدومي  امقائه قانو اموامهبادئ يتعارض هع امهعايير  هقارن ،صنع امقرار ام إقاه  هذا امنوع هن عهليات

 
 عسكرية لمصر مساعدات: 5اإلطار 

 
ها  1721ذار آ/ ي هارسقدهت امواليات امهتحدة مهصر على امرغم هن استهرار امشواغل امهتعلق  بحقوق اإلنسان  ي هصر، 

. تطلب استهرار امهساعدة امعسكري وقامت أن األهن امقوهي األهريكي ي، دوالر هن امهساعدات امعسكري  هليار 2.2 قيهته
بها تحققه هصر هصر وامتي تربط تقديم امهعون  م ،1722 عام امهفروض  يتناامت امواليات امهتحدة عن شروط امكونغرس 

على شراكتنا االستراتيزجي  هع  اظفامح: امشاهل هدف أهريكاتعكس هذه امقرارات ‘ 21.إمى امديهقراطي  هن تقدم يخالل  ترة االنتقال
امهتحدث  باسم واارة كها قامت  يكتوريا نوالند، ’ نازجح إمى امديهقراطي ام ماانتقامطريق ن ا عأقوى وأكثر استقرار  تي تصبح هصر ام

هن امواليات احتزجازجات واسع  امنطاق ضد امنظام، تلقت هصر ذي شمد امامعام ، 1722يخالل عام و  20. اميخارزجي  األهيركي
 21.امد اعهنتزجات ويخدهات  هليون دوالر هن 77 امهتحدة ها تايد قيهته على 

 
حدوث انتماكات يخطر بها يثير سلح  مألنقل امتريخيص ب  ي هنع امدول هنحد األهداف األساسي  ملهعاهدة زجب أن يتهثل أي

. هشترك عتب  دومي  واضح  و  يزجب أن تحدد امهعاهدةوملو ا  بمذا امغرض، . زجسيه  محقوق اإلنسان امدومي  وامقانون اإلنساني
ا إشكاميًّا،’ هميهن‘ُيعتبر هصطلح  أو عتبه إمى  ه باعتباره يشير  حسبر يتفسناحي ، يهكن هن  . هتفسيراتتعدد ما نظر   هصطلح 

نقل امبر ض تام لتبارها شديدة االرتفاع مدرزج  أن امدول تعبا هار يفستحديد هذه امعتب  غير واضح، ويهكن ت مكن. امحزجمهستوى 
  . حسب ستثنائي االو قصوى  ي امظروف ام

 
مذا بو . كثر أههي  هن غيرهاهذا امسياق كأحد االعتبارات األ ي  ’امهميهن‘وهن ناحي  أيخرى، قد تحاول بعض امدول تفسير 

لى هساهه   ي امسالم واألهن عامهصامح أيخرى، هثل تصور  ي هقابل امهنطق، يهكن أن تان امدوم  يخطر امعواقب اإلنساني  
 ي  ادائه  يحدث  عته،طبينقل األسلح ، ب ألن اهيخاطر هذا امنمج واضح ، نظر  . 2.  امهادةيه  ي هشروع امنحو امهنصوص عل

تتفوق  ’امسالم واألهن‘زجدال بأن اهتهاهاتما  ي هزجال نفسما حرة  ي اموقد تعتبر امدول . سياق امشواغل امهتعلق  بامسالم واألهن
 .ة أو حقوق اإلنسانامكبير اإلنساني  حتى، أو تميهن، على األضرار 
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على الرغم من الشواغل المتعلقة  سلحة،األتحطيم الرقم القياسي لصفقات المملكة العربية السعودية في  ةشاركم: 6اإلطار 
 بحقوق اإلنسان

 
قاذ   هقاتل  امامطائرات  امقوات امزجوي   ي امههلك  امعربي  امسعودي  تستيخدمأن ، 1172معام  26امدومي  تقرير هنظه  امعفوذكر 

مكن ديفيد كاهيرون،  .يينعن هقتل امعديد هن امهدن تأسفر باميهن،  ا هن امههلك  امهتحدة  ي غاراتامتي تم توريدهامقنابل 
او  اع  و شر ه‘باعتباره بيع األسلح  ملههلك  امعربي  امسعودي   1721أيار /هايو ي  رئيس اموارا  امبريطاني، برر ، على ’صحيح 

صفق   "إي. إيه. ٌنظم بي"وقعت ، 1721 أيار/هايوو ي  7 .’حق  ي امد اع عن امنفسامن االستبدادي  مديما امبلدا‘أساس أن 
على امرغم هن امقلق إمى امههلك  امعربي  امسعودي ، هوكس امتدريبي  وريد طائرات هليار دوالر دوالر مت 2قيهتما حوامي تبلغ 

كانت ‘، ا منفس تقرير هنظه  امعفو امدومي وو ق   2 .استيخداهما الرتكاب انتماكات يخطيرة محقوق اإلنسان هن إهكاني  امهستهر
كانت امصفقات هذه على أن امههلك  امهتحدة،  ضمتي تسلح  امصفقات األهن  امههلك  امعربي  امسعودي  هتلقي  مرقم قياسي

 1 .األسلح ام هذه استيخدهنعده  حول كيفي  أو  امهتابع  قليل  كانتعلى درزج  عامي  هن امسري ، و 
 

 :تمالياعو امهعاهدة غرض امتي تمدد بتقويض  ’اإلضا ي شواغل ام‘متقييم امهيخاطر و’ امهُلاه ‘هعايير امامتهييا امتعسفي بين  .2
 

يضم امقسم األول امهبادئ امهنصوص . وترد امهبادئ امتي ينبغي أن توزجه عهليات نقل األسلح  على امصعيد امدومي  ي قسهين
وامتمديد بامهساهه   ي األعهال  وامقانون امدومي محقوق اإلنسان، ،اإلنسانيامدومي وتشهل امقانون  1.  ادةمهاعليما  ي 

باالهتهام هطامب  امدول شار إميما  ي سياق ويُ  قائه   رعي  هن امعواهل، 1. وتضم امهادة . اإلرهابي ، وهذه امتقييهات إمااهي 
بتدابير تيخفيف ا أيض    امهعرو وهي امتدمبير تزجنب يخطر هذه امنتائج، م ’اذ امتدابير امههكن  ي اتيخ تنظر‘ حسب بأن 

إاام   ، تزجريوامعنف ضد األطفال تهاعيزجنوع االامملعنف امقائم على  بينها يزجري امتصديوعالوة على ذمك،  2 .امهيخاطر
 .وهو إغفال يخطير  ي هشروع نص امهعاهدةلعنف امهسلح، ألوسع مانطاق امنظر  ي هذه امهيخاوف هن ام

 
مى أساس  ي امقانون اإلضا ي  إ امهعايير اميخهس هن هعيار كل يستند . اتعسفيًّ  هاتين امفئتين هن امهيخاطرامتهييا بين أوال ، ُيعد 

 هسؤوم امغير امهشروع  أو غير  امنقل يها يتعلق باآلثار امسلبي  امهترتب  على عهليات ا أيض  كها أنما تهثل أههي  . امدومي
ا كل هعيار هنماو . مألسلح  هعيار كل   ن وعالوة على ذمك، . هنمزجيات شاهل  وقوي  مقياس وتقييم هيخاطر نتائزجما يضم أيض 

 ي نظم هراقب  نقل األسلح  على امحامي  امههارسات أ ضل  اإلمااهي ، ُيشكل عناصرهعايير امهع هنما، عند أيخذها هزجتهع  
اامتما هن عهلي  صنع امقرارهذه امهعايير،   صلإن . امصعيد اموطني، و ي االتفاقات اإلقليهي  عبر امعامم يؤدي إمى  ،وا 

 .أساسي ممذه امهعايير امقائه إضعاف 
 

امهتعلق بنقل ر اقر عهلي  صنع اماام  هذه االعتبارات هن اآلثار امهترتب  على إتسفر هحددة، امتوضح األهثل  امتامي  وكها 
 .ن عدد هن امعواقب امويخيه عاألسلح  
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 :سريبالت
 

تزجار محد هن اال ي ازجهيع امدول  ترغب. إمى امهزجال غير امهشروع عامهشرو امهزجال منقل األسلح  هن  أههي تسريب يهثل ام
 .امتسريب يخطوة أساسي  نحو تحقيق ذمك علىيخناق مُيعد تضييق ا ي األسلح ؛ و  غير امهشروع

 
، امزجهاعات امعنيف  هن غير امدول وامنظم غير اميخاضع  ملهسا م بهوزجبما ُيعد امتسريب،  ي كثير هن امهناطق، وسيل  تكتسب 

إذا مم ذمك، وبنا  على . قتل، وامهيتشو وامتمديد، ، على األسلح  امتي تستيخدهما  ي امبها  يما تلك امتي تيخضع ملحظر امدومي
قد تفشل  ي امتصدي مواحد هن امهحركات  ،   نماهعايير تقييم امهيخاطر امرئيسي  ُتدرج هعاهدة تزجارة األسلح  امتسريب ضهن

 .ااع وامعنف امهسلح دوميًّ امرئيسي  ملنا 
 

وُيعد . ت نقل األسلح امعناي  اموازجب  قبل امهوا ق  على عهلياتومي ، و تسريبيتعين على امدول أن تظل يقظ  حيال هيخاطر ام
تسرب األسلح  إمى امسوق محد هن دوميًّا، أحد سبل اعهليات نقل األسلح  ، كزجا  هن هعايير تقييم هذا اميخطر صراح إدراج 

 .غير امهشروع 
 

 :ل، والعنف ضد األطفاتماعيجنوع االالالعنف القائم على 
 

توزجد ثقا ات امعنف  عندها. تقارير عنه هن زجهيع هناطق امعامم وترد، زجتهاعينوع االامامعنف امقائم على يتسع نطاق انتشار 
 ما امهرأة  يامتي توازجممإلسا ة اع كهظاهر هتطر     نما قد تتفاقم يخالل امنا اع، ضد امنسا  وامفتيات قبل نشوب نا وامتهييا 

 ،واحتالل األراضي ،وامهنااعات امهسلح  ،امحروب‘  على امتهييا ضد امهرأة،   ن امقضاا ملزجن  امهعني  بوو ق     .وقت امسلم
يستدعي اتيخاذ تدابير وقائي  وعقابي  على نحو واالعتدا  امزجنسي عليمن،  ،امنسا واالتزجار  ي  ا إمى ايادة امبغا ،غامب  تؤدي 
  5 .هحددة

 
  اميخاص  امههثل توقد ذكر  .رهيب امعدويد امقوة وامميهن ، وتاع كتكتيك ملزجهاعات امهسلح  متأكستيخدم امعنف امزجنسي  ي امنا يُ 

االغتصاب ُيعد بهثاب  يخط ‘ ومستروم، أن بشأن امعنف امزجنسي  ي امنااع، هارغوت امهتحدة مهين امعام مألألهامسابق  م
ا يهكن أيض  و ي حين يوزجه امعنف امقائم على امنوع االزجتهاعي إمى امنسا  وامفتيات أساس ا،  .اعاتنا امعديد هن ام ي  1 ’امزجبم 
ا  ي األسلح ،  توا رظل تفاقم  ي وامعنف األسري، امذي يهكن أن ي 0 .ف امرزجال وامفتياناستمدا امنااع أثنا  قد ياداد أيض 
 1 .رأكثر عرضه مليخطوتكون امنسا  واألطفال ، هوبعد

 
امنوع قائم على محهاي  ضد امعنف امبايهكن أن تقوض امتااهات امدول  يزجب إال تيخلق هعاهدة تزجارة األسلح  أي بلبل 

 مااإلنساني، بها  يامدومي وهعاهدات امقانون  امدومي  حقوق اإلنسانذمك امعنف امهسلح، بهوزجب أحكام  ، بها  يتهاعيزجاال
امتهييا ضد امهرأة، واتفاقي  زجنيف وبروتوكوالتما اتفاقي  امقضا  على زجهيع أشكال و امدومي ملحقوق امهدني  وامسياسي ،  امعمد

 .اإلضا ي 
 
 
 
 



08 

 اإلهانةتخويف و للدول، الوالفاعلين من غير  ن جانب الدولمالعنف الجنسي  :7اإلطار 
 

امههثل اميخاص مألهين امعام بشأن امعنف امزجنسي  ي امنااع، امعنف نائب  يزجاي ناهبيار،  أدان، 1721 اتهو /يوميو ي 
 كب هن زجانب امزجهاعات امهسلح ، بها  يماأنه كان ُيرتقارير امتامديهقراطي  امشرقي ، حيث أ ادت امكونغو  امزجنسي  ي زجهموري 

 ه، إضا  أنب هقلقكها أعرب عن عهيق . امزجرائمهذه امتحقيق  ي إمى امسلطات  ؛ ودعاM23 امهزجهوع  امهتهردة امهعرو   باسم
 6 .اعا  ي امنا نهط   ،هرة أيخرى ،امعنف امزجنسي‘ُيشكل مذا امبلد، إمى تصاعد امعنف  ي امهنطق  امشرقي  م

 
ت امعنف امزجنسي ستيخدههن أن قوات األهن  ي سوريا ا" هيوهن رايتس ووتش"هنظه  ، حذرت 1721 حايران/يونيو ي 

هان  ‘ متعذيب امرزجال، امتقارير أن امقوات امحكوهي  استيخدهت امعنف امزجنسي  وأ ادت، ’بحصان  كاهل  ،امهحتزجاينإلذالل وا 
، أيدت 1722كانون امثاني /يناير ي تقرير هنفصل، صدر  ي و  57.ع امدائروالد، وامبنات، امهحتزجاين يخالل امنااواأل ،وامنسا 

ا تلك امنتائج باإل مزجن  اإلنقاذ امدومي   52.منااع  ي ذمك امبلدهن هالهح ا ’كبير ا وهثير ا ملقلق‘بال  عن أن االغتصاب كان هلهح 
 

 :الجريمة المنظمة
 

يستطيعون   ن امكثيرين هن األسلح  امصغيرة  ي امعامم،  %1على أقل هن  عصابات اإلزجراهي  امهنظه ام  ي حين تسيطر
ا ر  اضر أامتي يهكن أن تسبب األسلح  امهتطورة أنواع  غيرها هنو  األسلح  امناري  األوتوهاتيكي  عسكري  امطراا،اموصول إمى 

بامنااع،  امهتعلقاألطراف امفاعل  امرئيسي   ي امعنف امهسلح غير  تهثل امعصاباتاع،  ي امبلدان غير امهتأثرة بامنا  51.ةيخطير 
حا   ي زجهيع أن -وربها أكثر  –هليون نسه  على األقل  1يعيش  52.ه يتسبب  ي ثلثي امو يات امعنيف  عامهيًّاأناعم امذي يُ و 

  5.لى هدى امعقد امهاضيع ي هناطق غير هتأثرة بامنااع،  هن األسلح  امناري  امهستهرةإصابات  ي ظل  امعامم،
 

 في المكسيكبالعصابات  العنف المسلح: 8اإلطار 
 

ثلثي تلك األسلح   أن 55،األسلح  امناري  امتي تم االستيال  عليما هن هسرح امزجريه   ي امهكسيك امبيانات حديث  حولتكشف 
 50(.0،216% )57.5كثر هن ومم يهكن تحديد هشتري امتزجائ  األول أل 51.يرزجع إمى امواليات امهتحدة

 
 :الفساد

 
هعرض  بصورة يخاص   امدومي  مألسلح تزجارة   ن امامسري  امتي تحيط بامعديد هن صفقات األسلح ، رتفاع هستويات ا النظر  

، اسنويًّ  هليار دوالر 17 قطاع امد اعتكلف  امعامهي  ملفساد  ي حد األدنى هن املبلغت تقديرات هنظه  امشفا ي  امدومي  م. ملفساد
 امهساعدة اإلنهائي  و ها يعادل هزجهلوه. "يبريس"هعمد ستوكمومم امدومي مبحوث امسالم امبنك امدومي و ا إمى بيانات استناد  

وباكستان؛ أو  ،وامعراق امديهقراطي ، وزجهموري  امكونغو ،وبنغالديش ،إمى أ غانستان 1771امهقده   ي عام امعامهي  امرسهي  
 51.مهكا ح  امزجوع  ي امعامم 1776الكويال عام   يثهاني  ت به هزجهوع  امامهبلغ اإلزجهامي امذي تعمد

 
 ي قطاع تقع  2666إمى عام   266عام  ادعا ات امرشوة يخالل امفترة هنهن  %57 ا مواارة امتزجارة األهريكي ، كانتوو ق  

 امد اع امدومي  شعرت أنما يخسرتشركات هنظه  امرقاب  على امهيخاطر أن ثلث  1771زجرته  ي عام أ وأوضح هسح 56.امد اع
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 كانون امثاني/ينايروعالوة على ذمك، ذكرت هنظه  امشفا ي  امدومي   ي  17.ينهنا سهاضي بسبب  ساد امام عام ي ام اعقد  
 12.حهاي  ضد امفساد  ي قطاع امد اعام شلت  ي هن امبلدان % 07أن  1722

  
 .ارة امعامهي  امهشروع   ي األسلح على امتزج تؤكد امحاالت األيخيرة تأثير امفساد وهيخاطره

 
 من قيمة بيع األسلحة% 11رشاوى قيمتاا  : 9اإلطار 

 
بامرشوة وامتزجسس ملشركات  يها يتعلق  "باتريا"هوظفين هن  ريق امد اع امفنلندي  ست اُتمم ، 1721 ون األولكان/ديسهبر ي 

هن قيه  امبيع،  %27  ي  نلندا، تبلغا مهكتب امهدعي امعام و ق  مُهدعاة، كانت امرشاوى ا. سلو يني ملهركبات امهدرع بعقد د اع 
 27إمى  225 هن ملهركبات طلبما األومينيا ، يخفضت سلو ا1721أيلول /سبتهبر ي و . هليون يورو 217امتي تزجاوات و 

 11. قط
 

 :االجتماعية-التنمية االقتصادية
 

هذه االعتبارات  ي امحسبان صراح   يخذيزجب أو . بطرق  ظيع  امعيشوسبل  ةحياامعلى  يؤثر امنااع امهسلح وامعنف امهسلح
بشكل زجيد  تكون غير هستعدة   استهرت معقود،هسلحات نااعامبلدان امتي تعاني هن . امقرارات امهتعلق  بنقل األسلح عند اتيخاذ 

كها . 1725بحلول عام  في  غير هرزجح  مألمألهداف اإلنهائيتلبيتما مملحفاظ على امتقدم  ي امتنهي  طويل  األزجل، هها يزجعل 
  12.طويل  األزجلامتنهي  عواقب ويخيه  على عهليات  منااع امدائر، هعا باا أن امبلدان امهزجاورة تتأثر سلب  وزجدت امبحوث أيض  

 
ا  األهداف  ا نحو بلو ا هطرد  تقده   -ع امنااع امدايخلي ندالقبل ا -حيث كانت تحرا ، بوزجه يخاص  ي هاميويبدو ذمك واضح 

األطفال هعدالت و يات  ي  وزجود انيخفاض هتسق تضحأو  ،ذات امصل   ي األهم امهتحدةبيد أن امبيانات . اإلنهائي  مألمفي 
وانيخفاض كلي هتاايد هعدالت االمتحاق بامهدارس، ي ، و طبرعاي  اموتحسينات هلحوظ   ي اموصول إمى ام  ،دون سن اميخاهس

هن شهال هامي بعد اندالع امنااع  ي  هدني قد  ر 0،777 2بيد أن أكثر هن   1.امهاضي امفقر امهدقع على هدى امعقد ي 
هن هن انعدام األ ،امسائد هناخلعالوة على ذمك، كان م 15.املزجو   ي امبلدان امهزجاورة ، هلتهسين1721 كانون امثاني/يناير

تزجهيد هياانيات  االزجتهاعي ،  ي ظل-على عهليات امتنهي  االقتصادي  آثار ويخيه  ،اع امهسلحوامتمديد بامعنف امهسلح وامنا 
زجبار امهدارس على امبقا  ، امهعون  يؤدي ذمك إمى وهن امهرزجح أن . داا  هن امبل ي أزجامغذائي هغلق ، وتعهيق انعدام األهن وا 

 .عقدين امهاضييناألهداف اإلنهائي  مألمفي  على هدى امب امو ا عكس هسار امهكاسب امتي تحققت نحو 
 

 طويلة األمد على التنميةغير المسؤولة لنقل األسلحة، وآثارها عمليات ال :11اإلطار 
 

عدات اإلنهائي  امرسهي  هن زجهيع امهسا %01تعادل هذهل   واردات األسلح  إمى هيانهار نسب قيه  وصلت ، 1771 ي عام 
هن امهساعدة اإلنهائي  % 02اميهن، بنسب  : امزجديرة بامذكر يخالل تلك امسن  ،وتشهل األهثل  األيخرى 11.امبلد اذامتي تلقاها ه

ريتريا، ب ي  تحقيق أهداف امتنهتزجاهل امدول امهوردة وامهتلقي  م هو األهر امذي يلقي امضو  علىو  10%. 2نسب  امرسهي ؛ وا 
 .امهستداه 
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بحازج  إمى  ،وزجرائم امحرب ،امزجرائم ضد اإلنساني و إلبادة امزجهاعي ، بشأن أسلح  ا 2امحظر امهنصوص عليه  ي امهادة  .2

باالرتفاع ببساط   وزجود تعريفات امحد األدنى سُينشئ عتبات تتسم: امهعايير امدومي  امقائه أن يتسق تطبيقه و و  ،تعريف شاهل
 .اعات امهسلح دال  ي امنا إنساني   ي أن يكون مما تأثير تفشل امشديد، و 

 
حام   يزجب أال تيخلق امهعاهدة: ’اميخطر امهميهن‘وميس ، ’اميخطر األساسي‘عتبات امتقييم اموطني إمى ن تستند يزجب أ. 1

أوموي  حقوق اإلنسان امدومي  امفوا على  قدرةا هتصور ا على امسالم واألهن يتهتع بإيزجابيًّ  اأثر  أن تزجادل امدول بأن  يهكن بهوزجبما
 .وامقانون اإلنساني

 
مااهي يزجب عهليات نقل األسلح  امهقترح  تقييهات هيخاطر . 2 بيخلق  روق هصطنع  بين يخطر انتماك : أن تكون شاهل  وا 
، امتسريب امسلبي هساهه   ي األعهال اإلرهابي  هن ناحي ، وعواقب ام، و امدومي اإلنسانيمقانون امدومي محقوق اإلنسان وامقانون ا

  ن أيخرى،  ناحي وامعنف ضد األطفال، وامفساد، وامتنهي  امهستداه  هن  تهاعي،زجنوع االاموامزجريه  امدومي ، وامعنف امقائم على 
ضعيف  هن  ماتركها يترتب عليه امههارسات، وهو أ ضل امقانوني  امدومي  امقائه  و وامهعايير  امهعاهدة تمدد بتقويض امقواعد

تان امهادامهقترح مألسلح ، امذي تشير إميه تصدير زجهيع امعواقب امسلبي  امهحتهل  ملأن كفل امهعاهدة يزجب أن ت. حيث األساس
اتيخاذ قرار بشأن امسهاح بتصدير ، قبل عهلي  تقييم امهيخاطر يؤيخذ  ي امحسبان بامكاهل يخالل ،هشروع امنصهن  1. و 1. 

 .هاألسلح  امتقليدي  هن عده
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 المعاهدةإنجاح  .5
 

 هعاهدة تزجارة األسلح تعايا تنفيذ 
 
 

تمدد بتقويض هوزجودة  ي أهاكن ؛ االمتااهات غير واضح ، و امشديدة  يهحدود ي هشروع امهعاهدة بامتنفيذ امقسم يتسم 
  ؛امههارسات امزجيدة امقائه 

 
هستويات امشفا ي  هن  تايدأن يزجب : امكاهل هاتنفيذ، يضهن ويدعم إطار واضح وشاهلو ر هعاهدة تزجارة األسلح  تيزجب أن 

 . امعاه   ي امتزجارة امدومي  مألسلح
 

 11الثغرات
 

تنص  :يُعد ثغرة كبيرة ،هستثناة هن امهعاهدةبأن تكون  ،تعاون امد اعهن اتفاقات  زجا كامتي تتم عهليات نقل األسلح ، مامسهاح  .2
إيخراج ها يسهح ملدول وهو ، اتفاقات تعاون امد اعمتااهات امتعاقدي  بهوزجب الأحكام امهعاهدة مإمغا  عدم على  5.1امهادة 

 .اتاالتفاقا هن تلك زجا   باعتبارها  ،امهعاهدة عهليات نقل األسلح  هن
  

ثالث  عيوب أساسي   ي األحكام توزجد  :مدومي  مألسلح تزجارة اامذكر متعايا امشفا ي   ي ا يُ شيئ  هتطلبات تقديم امتقارير من تفعل  .1
قطع امغيار  تنطبق على نقل امذيخائر، أو التقديم امتقارير هتطلبات حفظ امسزجالت و ( أ: )امتقارير، وهيامهتعلق  بتقديم 

عتبر استبعاد امهعلوهات امتي تُ تتهتع امدول بحري  ( ج)ا؛ وعلن  يتعلق ب تاح  امتقارير اموطني  ال يوزجد أي حكم ( ب)وامهكونات؛ 
 .’اموطنياألهن ‘أو ’ امتزجاري ‘ملهصامح  حساس  نظر ا

  
تنظيم امسهسرة ‘هن امدول سوى  1امهادة ال تتطلب  :امتطبيقي  وهحدود تتسم بامضعفامهتطلبات امهتعلق  بهراقب  امسهسرة  .2

 .ةعلى حديه ذمك إمى كل بلد ينطوي عل امهتعلق بهاامقرار ترك  ، هع’امتي تزجري تحت واليتما امقضائي 
 
 عواقبال
 

 :هن امهعاهدةتعاون امد اع استثنا  اتفاقات  .2
 

على امرغم هن  ،نقل األسلح هعاهدة تزجارة األسلح  يعني أن امدول يهكن أن تواصل تعاون امد اع هن إن استثنا  اتفاقات 
نقل هعاهدة امتي تتيح استهرار إن ام. امدومي اإلنسانيالستيخداهما  ي انتماك حقوق اإلنسان أو امقانون  امكبيرةهيخاطر ام
انظر ) مهعاهدة تزجارة األسلح امغرض اإلنساني رض و تعاإنها ت ،مظروف هن امزجرائم امدومي  اميخطيرة ي هثل هذه ا  سلحاأل

 (.25 اإلطار
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 على الرغم من مخاطر إساءة استخدام األسلحة ،مع سوريا دفاعالوسيا عقود ر  يدأيت: 11اإلطار 
 

. وامذيخائر هتزجم  إمى سورياهن األسلح   اطن   17سفين  روسي  تحهل  ي قبرص،  ،وقفت، ت1721كانون امثاني /يناير ي 
زجددة امهُ  روسيا شحن  هن امطائرات امهروحي  ، سلهت1721آذار / ي هارسو  16.واصلت رحلتما إمى سوريا عبر تركياها بعدو 

 يخدم مذبحستروسيا توريد األسلح  امتي ستُ  أن،  اميخارزجي  األهريكي ةواير  ي أن تاعم هيالري كلينتون، تسبب هها  ،سورياإمى 
ننتمك امقانون امدومي، وال ال تنتمك نحن : "ي  امروسيسيرزجي ال روف، واير اميخارزجأعلن ، وكرد  عل 07.امهدنيين امهحتزجين

 ي  إحدى أقسى امتشريعاتعد امتي تُ و امرقاب  على امصادرات، حول اموطني   ناتشريعاتوال ننتمك  ،قرارات هزجلس األهن
معام  عقد امد اعا هن كان زجا    هروحي طائرات امامن تزجديد ، ذهب إمى امقول إ"2-سياو ر " تلفايونو ي هقابل  هع قناة  02".مامعام

1771.01 
 
 

تزجارة اما يذكر متعايا امشفا ي   ي شيئ  امهنصوص عليما  ي هشروع امهعاهدة، من تفعل هتطلبات تقديم امتقارير وحفظ امسزجالت  .2
 :ألسلح امدومي  م

 
ا تو ر هعلوهات هفصل  نسبيًّ  -هلك  امهتحدة، وامواليات امهتحدة وامه ،هثل أمهانيا - ي امعامم  إن بعض أكبر هصدري األسلح 

تحديد هعيار أدنى، ييخاطر بو . هكوناتامو قطع امغيار، نقل األسلح  امتقليدي ، وامذيخيرة، و م ماعهليات وهتاح  ملزجهمور حول
  ن  ،عالوة على ذمك. تزجارة امدومي   ي األسلح محامي   ي امامشفا ي  اههارسات بتقويض أ ضل بامتامي هشروع امهعاهدة 

دون أي إشارة ها يهكن أو ينبغي  –ألسباب تتعلق بامسري  امتزجاري  أو األهن امقوهي ، لهعلوهات امتي تعتبر حساس ستنثا  ما
 .نقل على هذه األسستقديم تقارير حول أي أو كل عهليات اماالهتناع عن  يهكن أن يسهح ملدول –أن يترتب على ذمك 

 
 تقديم التقارير طوًعاآليات غياب : 12اإلطار 

 
. تزجارة األسلح  على امصعيد امدومي هدى تحديدل   ي اعتكون غير  امقائه   ي أن حفظ امسزجالت نظم تقديم امتقارير تواصل 

 17هيخيب  مآلهال، حتى بعد  امتقليدي تقديم امتقارير إمى سزجل األهم امهتحدة مألسلح  على سبيل امهثال، ال تاال هستويات و 
وصلت ، وهو ها يهثل أدنى هستوى 1721تقارير وطني   ي عام  %(11)    قط هن امدول األعضا دوم 52قدهت  – اعاه  
 ي عام   في أ ريقيا هثال ، مم يقم تقارير سوى بلدين ا؛رير غير هكتهل زجغرا يًّ اامتق  ن تقديم وعالوة على ذمك،  02.إميه

1721.0   
 

 :ضئيال   سيكون يعني أن هذه امهادة ،هراقب  امسهسرة  ي األسلح شأن ب غياب أي امتااهات هحددة .3
 

األسلح  امتي تنتمك  دور سهاسرة األسلح  غير امهسؤومين  ي توريد هن غير امهحتهل أن تقلل هننظر ا مضعف األحكا، 
 .امدومي اإلنسانيوامتي تستيخدم  ي ارتكاب انتماكات يخطيرة محقوق اإلنسان وامقانون  ،اعامتي تؤزجيج امنا امحظر امدومي، و 
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، أو هتعارض  ’وثيق ‘إعداد أن امهعاهدة برهتما يهكن أن تتقوض ببساط  عن طريق  ا،واضح  كها يبدو  ،هن غير امهقبول .2

 ؛.5.1 امهادةأبسط حل هو حذف : د اعاتفاق تعاون 
 

أن هذه امتقارير بحازج  إمى و : عهليات امنقلا على امدول بتقديم تقارير سنوي  عن زجهيع أن تتضهن امهعاهدة امتااه   زجبي. 1
 ويزجب إماام امدول. هكوناتامو  ، بها  ي ذمك امذيخيرة، وقطع امغيار، شحنات األسلح  امتقليديكذا اتفاقات و تدرج هعلوهات حول 

هستويات امشفا ي  امعاه   يهكن أن تحقق امهعاهدة ايادة كبيرة  يشا  هثل هذه االمتااهات، ب نو . ب تاح  هذه امتقارير ملزجهمور
هذا هن شأنه و . اوهحدود   الوة على ذمك، ينبغي أن يكون أي استثنا  مبعض امهعلوهات نادر اع. تزجارة امدومي  مألسلح  ي ام
 .نفذ امهعاهدة بحسن ني تُ ات أنما ت امدول، هها يفسح امهزجال أهاهما إلثبضو  على ههارساامتسليط 

 

: رعاياهاهن زجانب   على امسهسرة قابر را ات هلهوس  ملاتيخاذ إزجصراح  بامدول  يزجب أن تطامب هعاهدة تزجارة األسلح . 2
 اتقييه  تتضهن عهلي  امحصول على امتريخيص ، وأن امريخيص مزجهيع أنشط  امسهسرةضهان اإلزجرا ات أن تشهل هذه زجب يو

 .ير امتقييم اموطني امشاهل ملهيخاطرإمى تطبيق هعاي امعهلي  امنقل امهقترح  استناد  
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 المعاهدة بدء حياة. 6

 لمعاهدة تجارة اإلسلحةة حكام الختامتعزيز األ
 

هنا أربع  هزجاالت حدد نو . األحكام اميختاهي  ناولهشروع امهعاهدة امذي يتقسم هناك عدد هن امهشاكل وهواطن امضعف  ي 
 :رئيسي 

 
 ذدخول حيز النفا -16المادة 

 
بهثاب   امنفاذ  ي وقت هبكربد  يزجب أن يكون . اهرتفع زجد   ، ي هشروع امنص دوم  مديخول حيا امنفاذ، كها ورد 15شرط امب 

أو  في مهنع أي بلد هنفرددوم  عتب  هرتفع  بها يك 27إمى امشرط تيخفيض سيظل . من يفيد امتأزجيل بأي شي  – مدفام
 .اضد رغبات امهزجتهع امدومي األوسع نطاق   ن  رض هعاهدة تزجارة األسلح هزجهوع  هحددة هن امبلدان ه

 
 التعديالت - 21المادة 

 
؛  أي تعديالت على امهعاهدة ملغاي  ايا امهعاهدة هع هرور اموقت سيكون صعب اأن تع 17تعني األحكام امحامي  بامهادة 

هن امهمم إقرار امتعديالت بأغلبي  امدول  ،قادرة على امتطور هع هرور اموقتومكي تكون امهعاهدة . ستتطلب االتفاق باإلزجهاع
 عليما ،امتي صدقت على تعديل تتهثل امههارس  امعادي  ملهعاهدات  ي أن امدول األطراف. امحاضرة وامهصوت  األطراف
على  وهذا يؤكد ضرورة قيام امدول بامتركيا. هذا امشرطإدراج ي  ضد ال توزجد هناك حزجج قمر وبنا  على ذمك، . االمتاام به

 .امبداي  ذامههكن  هن امهوا ق  على أعلى امهعايير
 

 مؤتمر الدول األطراف – 21المادة 
 

بشأن تنفيذ  امنظر واعتهاد امتوصيات‘ما سلط  بها  ي ،األطرافامدول ا هن امهمام وامهسؤوميات مهؤتهر عدد   12تحدد امهادة 
االوهع ذمك، . ’وتطبيق هذه امهعاهدة ألنه ال يوزجد أي  ؛إمى هذه امتوصياتامدول األطراف  هؤتهريتوصل كيف   يبدو واضح 

ينبغي أن تنص امهعاهدة على . امدول األطراف متنفيذ امهعاهدة هن زجانب امدول األطرافهؤتهر حكم صريح حول استعراض 
 .األطرافامدول واضح  مهؤتهر  ظيف و اهدة هو استعراض تطبيق وتنفيذ امهع أن
 

 العالقات مع الدول غير األطراف في هذه المعاهدة - 23المادة 
 

تؤكد . اميس واضح   اوامغرض هنم باإلرباك امشديدحدد امعالقات هع امدول غير األطراف  ي امهعاهدة، امتي ت، 12امهادة تتسم 
دول مإمى انطاق هذه امهعاهدة إطار صادرات األسلح  امتقليدي   ي  على زجهيع  و 2امدول األطراف ُتطبق امهادتين ‘امهادة أن 

ما عند تطبيق ال يلامصل ، ، ذات أيخرىهناك أحكاه ا األهر امذي يثير احتهال أن وهو ، ’غير األطراف  ي هذه امهعاهدة
دون تعديل، قد تكون ركت تُ   نما إذا هادة، هو امقصد هن هذه ام وسوا  كان أو مم يكن ذمك.  امتفاعل هع امدول غير األطراف
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تيخضع مرقاب  أقل  ال إن امدول غير األطراف يزجب أ .هعاهدة تزجارة األسلح  امتوقيع وامتصديق علىعند ا ملدول عاهال  هثبط  
 .اه ، وعليه، ينبغي حذف هذه امهادةصر 
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 الخالصة والتوصيات. 7

وضع  ها إذا كان ب هكانممعر   ، مه1722عام  آذار/هارس ي  ،نيويورك ي امهزجتهع  امحكوهات  تتوزجه عيون امعامم نحو
نقاذ األرواح او ، غير امهسؤوم  مألسلح تزجارة اممحد هن ا: على هعاهدة تلبي امغرض اإلنسانياملهسات األيخيرة  ال متي ُتاهق با 

-االزجتهاعي ب، واإلسمام  ي امتنهي  آالف امهتضررين هن اآلثار امهدهرة ملحر ، وامحد هن هعاناة معنف امهسلحنتيزج  اداع 
هعايير ذات امحكوهات بفرص  تارييخي  ملتوصل إمى هعاهدة واسع  امنطاق، آذار /تو ر هفاوضات هارس. مألهماالقتصادي  

قيق  واقع   ي تصبح حهن أن هكن امهعاهدة عن األحكام امتي ستُ  ،  ضال  هامتنفيذوزجيمي  واضح  هبادئ تتضم دومي  عامي ، و 
 .ا متزجارة األسلح ا حقيقيًّ حدث  رق  إنما  رص  ملتفاوض على هعاهدة ستُ . ستقبل امقريبامه
 

أن  أال ويزجبهعاهدة قوي ؛ هن أزجل امتوصل إمى على هدى امعقد امهاضي  هن امدول نضاال  طويال  وشاق اأغلبي  مقد يخاضت 
  ،ثابت  وهوحدة ملتوصل إمى هعاهدة قوي أن تقفعلى هذه امدول . وهم امعامهي ترغب  ي هساوه  امزجوهر بصطدم بأقلي  ت

د هعاهدة تعتهال تستطيع امدول أن . سيشزجع اآليخرين على االنضهام هع هرور اموقتتؤسس هعايير دومي  عامي ، وهذا 
ى ك ؛  ذمك من يؤدي إمشكدول امهتبامحل اموسط امهفرط هن أزجل استرضا  عدد قليل هن اموترضى   ، تضم عيوب ا قاتل ،فيضع

هواقف تغيرت إمى حد كبير امسنوات امست امهاضي ، و  ا طويال  يخاللشوط   مقد سار امهزجتهع امدومي. تزجارة األسلح  غييرت
ا بهعاهدة تزجارة األسلح  أما بها  ي -امدول  ، هن األههي  بهكانو . امقيام به يزجبال ياال هناك امكثير امذي مكن  -كثرها اهتهاه 

 -ا   ي األهم امهتحدة إمى هستوى امهناسب  امدول األعضترتفع زجهيع ، وأن توازجه آيخر عقب  أهاهما وهياآلن تفشل امعهلي   أال
 .بدال  هن حل سريع ،على هعاهدة قوي  اقفاالت
 

هزجهوع  هشترك  هن امقواعد  ،  ي ظلعلى تزجارة األسلح على تحقيق امرقاب  مدول ملعهل أهام ا رص   1722يهثل عام 
 .استهرار اميخسائر  ي األرواح امبشري ب وسوف يقاس امفشل وامتأيخير –نا امدومي  امهلاه  قانو 

 
امهعاهدة بهثاب  امنظام كون ودون هذه امقطع امهفقودة، ال يهكن أن ت.  ي هشروع امهعاهدة ددتحُ تي امثغرات اميزجب إصالح 

ت هن هؤتهر يخرزجإن امهعاهدة امتي . األهم امهتحدة نت امدول هكلف  ب نزجااه هن زجانبامذي كا ’امقوي وامهتين‘امضابط 
تنفيذ ب أن أحكام امهعاهدة وامتااهاتمايزجب أن تكون واضح  بش امدول . لغ  واضح  ودقيق يزجب أن تتسم ب 1722 آذار/هارس

 .هعاهدة تزجارة األسلح 
 

 التوصيات
 

   قطغ امغيار،، و سلح  امتقليدي  وامذيخائرزجهيع أنواع األأن يراقب يزجب . بامكاهل يزجب أن يكون نطاق امهعاهدة شاهال 
 .عهليات نقل األسلح  على امصعيد امدومي ا زجهيع طرقيزجب أن يشهل أيض  و . امهكوناتو 
 

  مقانون ستيخدم النتماك اما ستُ تضهن عدم نقل األسلح  إذا كان هناك يخطر كبير بأنة، و يزجب أن تتسم هعايير امهعاهدة بامقو
بها  ي ذمك امعنف  –اع امقانون امدومي محقوق اإلنسان، أحكاهمها، وتؤدي إمى تفاقم امعنف امهسلح وامنا /امدومي اإلنساني

 .تشزجيع امفساد، أو تقويض امتنهي و  – زجتهاعينوع االامامهسلح امقائم على 
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  أنشط  هثل أن امتاام على امدول األعضا ، و  إصدار تقرير علني  عن زجهيع عهليات امنقل هوتنفيذ أحكام أن  أن تكفليزجب
 .بعناي  وبشكل شاهلتكون ُهدرزج  امسهسرة 

 
  تطوير ، ووضع أحكام امتعديل امتي تسهح ملدول األطراف بد  نفاذ امهعاهدة  ي أقرب وقت يزجب أن تكفل األحكام اميختاهي

 .أحكاهما على هر اماهن
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تتوزجه هنظه  أوكسفام وهنظه  سيفوورد بامشكر  .هيلينا وال، ديبايان باسو راي، إمياابيث كيريخان :ُكتاب هذه امورق  هم
أّنا هاكدونامد، روي إيسبيستر، كلير هورتيهر، امشؤون امقانوني  مهعاهدة تزجارة األسلح ، إد كيرنس، : ملهساعدة امُهقده  هن

مها قدهوه هن هساعدة  ي  -أبيزجيل هاهفريس روبرتسون، زجوناثان هاامياه، دانييل زجوريفان، مويس بيالنغر، واهرة أكيرهويس 
ا اإلعرا. إنتاج وتطوير هذه امورق  اهتنانمم امشديد إمى اماهال   ي  روع هنظه  أوكسفام وتحامف ب عن يود امهؤمفون أيض 

كارومين [ هن هنظه  أوكسفام: ]امرقاب  على األسلح ، مها قدهوه هن تعليقات واقتراحات طوال عهلي  امصياغ ، وهن بينمم
ث؛  ضال  عن كن إبس زجرين، نيكوالس  يركن، بن هور ي، سكوت ستيدزجان، روبرت ميدنر، إيفيلين  يليبس، وزجون هاغرا

، ناتامي واياهان (هؤسس  أوهيزجا)، هيلين كلوس (امشفا ي  امدومي )، توبياس بوك (سو دو باا)، دانييل هاك (هشروع بالوشيرا)
 "(.سيبري)"، وبول هومتوم (املزجن  امدومي  ملصليب األحهر)
 
 .حول امتنهي  وقضايا امسياس  اإلنساني علوهات هتي تستمدف تقديم هذه امورق  هي زجا  هن سلسل  هن األوراق ام 
 

: امتامي اإلمكتروني امبريد عبر االتصال ُيرزجى امورق ، هذه  ي امُهثارة امقضايا حول امهعلوهات هن هايد على مالطالع
advocacy@oxfaminternational.org 

 
نها يهكن استيخدام امنص دون هقابل ألغراض امهناصرة، وامحهالت، وامتعليم  يتهتع هذا امهطبوع بحقوق امهلكي  امفكري ، وا 

ويطلب أصحاب حقوق امهلكي  امفكري  تسزجيل أي استيخدام مديمم، ألغراض . وامبحوث، شريط  اإلشارة إمى امهصدر بامكاهل
ى، أو إلعادة استيخداهه  ي هطبوعات أيخرى، أو ملترزجه  أو امتعديل، يزجب منسخ امنص تحت أي ظروف أيخر . تقييم األثر

 policyandpractice@oxfam.org.uk: امبريد اإلمكتروني. امحصول على إذن هسبق، وقد ُيطلب سداد رسوم
 

 .امهعلوهات امواردة  ي هذا امهطبوع صحيح   ي  ترة إرسامه ملهطبع 
 

 هنظه  أوكسفام امدومي  تومت أوكسفام بريطانيا امنشر مصامح
 

  7 1-9-  71 -  1-1:امترقيم امدومي

 
 :امعنوان

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX  1JY, UK. 
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نحن نعهل هع امسكان . هي هنظه  دومي  هستقل ، تعهل هن أزجل هنع نشوب امنااعات امعنيف ، وبنا  حياة أكثر أهان ا" سيفوورد"

زجرا  بحوث وتحليالت على نطاق أوسعامهحليين امهتأثرين  ونستيخدم هذه األدم  . بامنااع، متحسين سالهتمم وشعورهم باألهن، وا 
امناس هم . وامتعُلم  ي تحسين امسياسات وامههارسات امهحلي ، واموطني ، وامدومي ، امتي يهكن أن تساعد  ي بنا  سالم دائم

ا على عيش حياة سلهي  تبعث على امرضا، ويخامي  هن عدم األهن نحن نعتقد أن كل شيخص يزجب أن يكون قادر   –أومويتنا 
 .وامنااع امعنيف

OXFAM  
دوم ، كزجا  هن حرك  عامهي  هن أزجل   6هنظه ، تعهل هع ا بصورة شبكي   ي  20هنظه  أوكسفام هي كونفدرامي  دومي  تضم 
 .امتغيير، مبنا  هستقبل يخال هن ظلم امفقر

 
 www.oxfam.org: برزجا  هراسل  أي هن تلك اموكاالت مالطالع على هايد هن امهعلوهات، أو ايارة هوقعنا اإلمكتروني

http://www.oxfam.org/

