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للتوصل إلى اتفاقية جيدة
األزج اا اامهمه ا يا"هعاهدةااالتزجارا يااألسلح "
الاتاالااألسلح اوامرصاصاتواصلاتدهيراامحياة.اوالاياالاامعنفاامهسلحايتسببا ياامدهاراامذيايلحقابكلاقارةا ياامعامم.ا

وهعاذمك ،االايوزجداحتىااآلن اأياقانون ادومي ا اعل امتنظيماتزجارةااألسلح اامعامهي .اتتعاظمااآلن،اأكثراهناأياوقتاهضى،ا

امحازج اإمىاهعاهدةامتزجارةااألسلح ؛اتُنشئ،املهرةااألومى،اقواعدا ُاهلاه اعامهيًّاامتنظيماامتزجارةاامدومي ا يااألسلح اامتقليدي .ايزجبا
علىاامهفاوضينا يااامهؤتهراامدبلوهاسياامثانياواأليخيراأنايقوهواابققرارانصامهعاهدةاتُلاماامبلدانابأعلىاامهعايير.
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ملخص
الاتاالااألسلح اوامرصاص اتواصلاتدهيراامحياة.اوالاياالاامعنفاامهسلحايتسببا ياامدهاراامذيايلحقاكلاقارةا ياامعامما–ا
اوعاه اامناساهماهنايد عون اامثهناامنمائي ،احيثايهوت اأكثراهناشيخص اكلادقيق اكنتيزج اهباشرةاملعنفاامهسلح.اوهعاذمك،ا
الايوزجداحتىااآلناأياقانونادوميا اعلاحولاامتزجارةاامعامهي ا يااألسلح .ا
ا

نأيخذ اعلى اسبيل اامهثال اأعهال اامعنف اامزجاري ا ي اسوريا .اقامت ااألهم اامهتحدة اإن اسوريا اشمدت اقتل اها ايقرب اهن ا 07اأمفا
شيخص ااواصاب اهئات اآالف اامزجرحى اهنذ ابداي ااالنتفاضات ا ي اعام ا .1722امقد اغذى انقل ااألسلح اإمى اامحكوه اامسوري ا
ارض اامكثيراهناذمك.ا
اوامقواتاامهع ا
إناسو اامرقاب اعلى اتد قااألسلح اوامذيخائراهنازجهيعاأنحا اامعامماكانابهثاب ااموقوداو ار اتصاعداهعدالتاامهوت.اويواصلا
همربو ااألسلح اامعهل ،اوهماهحصنون اعند اهاواهشاغاهض اممذهاامتزجارةاامقاتل .اكهااأناامترايخي ،اأواعدماوزجوداامتااهاتابتقديما
ٍ
تحديداإمىاأياأيد استصل ،اأواكيفاتصل،ابندقي ،اأو اقذيف  ،اأوارصاص  ،اأواحتىاطائرةا
امتقارير ،ايزجعلاهناامهستحيلاتقريبااا
هقاتل .
تتعاظمااآلن،اأكثراهناأياوقتاهضى،اامحازج اإمىاهعاهدةامتزجارةااألسلح ؛ اتُنشئ،املهرةااألومى،اقواعدا ُاهلاه اعامهيًّا امتنظيما
امتزجارةاامدومي ا يااألسلح اامتقليدي .ا
ا

مقداهرتاثهاني اشماور ،اهنذايوميو/تهوا ا ،1721اعلىاإيخفاق اامهؤتهراامدبلوهاسي ا ياامتوصلاإمىااتفاقابشأناهعاهدةاتزجارةا
األسلح  .اوتوزجدا رص اثاني اأهاماامدولا ياهذااامشمرا(هارس/آذار ا.)1722ابيداأنااموقتاامذياأُنفق ا يايوميو/تهوا اعاما
 1721اممايضعاهبا ؛ا قداأسفراعناتوميداهشروعامنصاامهعاهدة .ا فياأكتوبر/تشرينااألولا،1721اأصدرتاامزجهعي اامعاه ا

عضوا اعنا
ار ابعقد اهؤتهر اتفاوضي اآيخر؛ اونال اامقرار ادعهاا اغير اهسب اوق :ا 250اصوتاا اهؤيداا ،اواهتناع ا 21ا ا
مألهم اامهتحدة اقراا
تزجارةا
امتصويت،اومم ايص اوت اأي اعضو اضده؛ ابها ايدل اب اوضاوح اعلى اأن اامغامبي اامعظهى اهن اامدول ااألعضا اتريد اهعاهدة ا ا
،اوامحصولاعلىا رص اثاني امتحقيقاهذاااممدف.ا
األسلح ا
ا
امهعاهداتاومادت اعبر اهعاييراقوي اوشاهل ،اأُرسيت اهنذاامبداي .اأهااامهعاهداتاذات ااألحكاماامضعيف ا–ا
ُا
يبيناامتاريخاأناأنزجحا

نادراهااتصبحاقوي اهعاهرورااموقت.ااوحتىاعندها اتهتنعاامبلداناامهمه اعناامتوقيع،ا
بغضاامنظراعناهدىااتساعادعهماا–ا اا

إيزجابيا اعلى اأ عال اامدول اغير اامهوقع  .اعلى اأن اهناك ابعض اامبلدان اامتي اتحدد اأوموياتا
تأثير ا ًّا
قن اامهعاهدات اامقوي اتؤثر ا اا

مالتفاقاامعامهياحول اامنص،ا اوهستعدة امقبولاهشروعاهعاهدةاهلي ابامثغرات.ااواذااكان امهعاهدةاتزجارةااألسلح اأناتُحدثا ارقاا

بامفعل ا ي اتزجارة ااألسلح اامعامهي  ،ايزجب اعلى اامهؤتهر اامدبلوهاسي اامثاني اواأليخير اأن ايسفر اعن انص امهعاهدة اتُلام اامبلدانا

بأعلىاامهعايير.
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نص المعاهدة نفسه

اشتهل اهشروعاامهعاهدةاامتياتهيخضتاعنمااهفاوضاتايوميو/تهوا ا 1721اعلىابعضاعناصراإيزجابي املغاي .ابيداأناهناكا
عددا اهن اامثغرات اامتي ايهكن اأن اتقوض اامعديد اهن اهذه اامعناصر ،ا اوتضعف اإمى احد اكبير اامفاعلي اامهحتهل امهعاهدة اتزجارةا
اوامرقاب اعلى اعهليات انقل ااألسلح اعلى اامصعيدا
اتُقدم اها ايكفي امايادة اامهسؤومي ا
األسلح  .ا امهعاهدة ،ا ي اشكلما اامحامي ،اال ا
امدومي،اتارك اهالييناامناساتحتارحههاصفقاتااألسلح اغيراامهسؤوم .ا
ا
يزجباأنايشهلانطاقاامهعاهدةازجهيعاأنواعااألسلح اامتقليدي ،ابهاا ياذمكاامذيخيرة،اوقطعاامغياراوامهكونات.ا اويزجباأنااتُنظما
زجهيعاأنواعاعهلياتانقلااألسلح ،ابهاا يمااامصادرات،اواممبات،اوامقروض.ا
ا
هناكاهيخاطراكاهن ا ياامتعريفاامضيقامنطاقاامهعاهدة.اوكهااقلنا اسابقا،اامهسدسادوناامرصاصاهواعصااهعدني اثقيل .ا
ومذمك،اهناامضرورياأناتغطياامهعاهدةاهوضوعاامذيخيرةاتغطي اشاهل .ا
ا

اتُضهان ازجهيع اأنواع اامنقل ،اهناك ايخطر احقيقي اهن اأن اتستبعد اهعاهدةاتزجارة ااألسلح اهزجهوع اهتنوع اهن اطرق انقلا
اواذا امم ا
حيااة.اوهواهاايشهلاامقروض،اواإليزجارات،اواممبات،ااوامهساعداتاامعسكري .ا
األسلح اعبراامحدوداأواتغييراام ا
ا

عدداالايحصىاهنا
إنانقاطاامضعفاهذه ،اامتياتشوبانطاقاامهعاهدة ،استحولادوناتأثيارهاااممادف اعلىاحياةاوسبلاعيشا
ُ
امهزجتهعاتا ياأنحا اامعامماكا .ا
ا
يزجباأنايقدمانصاهعاهدةاتزجارةااألسلح اقواعداواضح اوقوي اتحكم احرك ااألسلح اوامذيخيرة،اهعاامتااماامدولاامواضحابر ضا
ُ

اسوفايسا ااستعهامما.ايزجباأناتكوناقائه اامهيخاطراشاهل ،اتعكسا
ُا
عهلياتاامنقلاعندها ايوزجدايخطر اكبيرابأناتلك ااألسلح
االهتهاهاتااإلنساني ا اوشواغلاحقوقااإلنساناامتياد عتاهبادرةاهعاهدةاتزجارةااألسلح اهنذاامبداي .ا
االمتثال
يزجب اأن اتضم اامهعاهدة اتدابير اقوي امالهتثال .اكها ايزجب اأن ايتسم اهذا اامزجا اهن اامهعاهدة اباإلحكام ،اقدر ااإلهكان ،ا ي اظلا

هتطلبات اواقعي اقابل املتحقيق .اإن اامهعاهدة اامزجديرة اباالهتهام استُبنى اعلى اأ ضل اامههارسات اامحامي  ،ادون اأن اتبيخس اهنا

قيهتما .اوعلى اسبيل اامهثال ،اتمدد اامثغرة اامتي اتتيح ااستثنا انقل ااألسلح اهن اهعاهدة اتزجارة ااألسلح  ،اكزجا اهن ااتفاق اتعاونا
امد اع،ابتقويضاهد ماااوغرضماابامكاهل.ا
ا

إناامهعاهدةا ياشكلمااامحامي،ا ياظلاامعديداهناامهحاذيراواالستثنا اتاامتيايتضهنماااالمتاامابتقديماامتقارير،امناتايحاغطا ا
امسري اامهحيط ابتزجارةااألسلح اامعامهي ؛ابينهاايعنياضعفاأحكاماتنظيماأنشط اسهاسرةاامسالحاأنانصاامهعاهدةاامحاميامنا
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ايذكر امكبح ازجهاح اام اوسطا اعديهي اامضهير ،اامذين ايحتلون ا ي اكثير اهن ااألحيان اهوقع اامهركا ا ي اعهليات انقلا
يفعل اشيئا ُ
األسلح اغيراامهشروع اوغيراامهسؤوم اعلىاامصعيداامدومي.ا
ا
ياحينايهثلاذمكاقائه اكبيرةاهناامتحديات،ا قناامهؤتهراامدبلوهاسيا ياهارس/آذار ا 1722ايو راملحكوهاتا رص اإنزجااا

هعاهدة اقوي اوشاهل ا ي اهزجالاتزجارة ااألسلح ا -اهعادة اهن اشأنما اتقييد اامتزجارة اغير اامهسؤوم ا ي ااألسلح  ،اوانقاذ ااألرواح،ا
وتيخفيفاهعاناةاهالييناامهتضرريناهنااآلثاراامهدهرةاملحرباوامعنفاامهسلح.ايزجباأناتكفلاامدولاأناتؤسساامهعاهدةاهعاييرا
دومي اعامي اهشترك ،ابينهااتقاوماامضغوطاامراهي اإمىاتيخفيفااألحكامابغي اامحصولاعلىادعماعامهياملنص.
التوصيات


يزجباأنايكونانطاقاامهعاهدةاشاهالاابامكاهل.ا اويزجباأنايراقب ازجهيعاأنواعااألسلح اامتقليدي اوامذيخائر،ا اوقطعاامغيارا
وامهكونات.اكهاايزجباأنايغطياأيضااازجهيعاطرقاعهلياتانقلااألسلح اعلىاامصعيداامدومي.



ستُستيخدماالرتكابا
قوة،ا اوتكفلاعدمانقلااألسلح اإذااكاناهناكايخطر اكبيرابأنماا ا
يزجباأناتتسماهعاييراامهعاهدةابام ا
انتماكاتايخطيرةاملقانوناامدوميامحقوقااإلنساناأواامقانونااإلنسانياامدومي،اوتؤدياإمىاتفاقماامعنفاوامنااعاامهسلحا–ا

بهاا ياذمكاامعنفاامهسلحاامقائماعلىاامنوعااالزجتهاعيا–اأواتشزجيعاامفساد،اأواتقويضاامتنهي .


،اوأناأنشط اهثلا
يزجباأناتضهناأحكاماامتنفيذاأناعالني اتقاريرازجهيعاعهلياتاامنقلاهواامتااماعلىاامدولااألعضا ا
امسهسرةايزجباتغطيتماابعناي اوبشكلاشاهل.



اسرع انفاذ اامهعاهدة،اوتحدداأحكاماامتعديلاامتياتسهحاملدولااألطرافاإعادة اامنظرا
يزجباأناتكفلااألحكامااميختاهي ا
ياامهعاهدةاهعاهرورااموقت.
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ُكتاب اهذه اامورق اهم :اهيلينا اوال ،اديبايان اباسو اراي ،اإمياابيث اكيريخان .اتتوزجه اهنظه اأوكسفام اوهنظه اسيفوورد ابامشكرا
اامهقده اهن :ا ّأنا اهاكدونامد ،اروي اإيسبيستر ،اكلير اهورتيهر ،اامشؤون اامقانوني امهعاهدة اتزجارة ااألسلح  ،اإد اكيرنس،ا
ملهساعدة ُ
أبيزجيلاهاهفريساروبرتسون،ازجوناثاناهاامياه،ادانييلازجوريفان،امويسابيالنغر،اواهرةاأكيرهويسا -امهااقدهوهاهناهساعدةا يا
إنتاج اوتطوير اهذه اامورق  .ايود اامهؤمفون اأيضا ااإلعراب اعن ااهتنانمم اامشديد اإمى ااماهال ا ي ا روع اهنظه اأوكسفام اوتحامفا
امرقاب اعلى ااألسلح  ،امها اقدهوه اهن اتعليقات اواقتراحات اطوال اعهلي اامصياغ  ،اوهن ابينمم :ا[هن اهنظه اأوكسفام] اكارومينا
زجرين ،انيكوالس ا يركن ،ابن اهور ي ،اسكوت استيدزجان ،اروبرت اميدنر ،اإيفيلين ا يليبس ،اوزجون اهاغراث؛ ا ضال اعن اكن اإبسا
(هشروعابالوشيرا)،ادانييلاهاكا(سوادواباا)،اتوبياسابوكا(امشفا ي اامدومي )،اهيليناكلوسا(هؤسس اأوهيزجا)،اناتامياواياهانا
(املزجن اامدومي املصليبااألحهر)،اوبولاهومتوما("سيبري").
ا
هذهاامورق اهيازجا اهناسلسل اهنااألوراقاامتياتستمدفاتقديماهعلوهاتاحولاامتنهي اوقضايااامسياس ااإلنساني .
ا

امهثارة ا ي اهذه اامورق  ،اُيرزجى ااالتصال اعبر اامبريد ااإلمكتروني اامتامي:ا
مالطالع اعلى اهايد اهن اامهعلوهات احول اامقضايا ا ُ

advocacy@oxfaminternational.org
ا

يتهتع اهذا اامهطبوع ابحقوق اامهلكي اامفكري  ،اوانها ايهكن ااستيخدام اامنص ادون اهقابل األغراض اامهناصرة ،اوامحهالت ،اوامتعليما
وامبحوث،اشريط ااإلشارةاإمىاامهصدرابامكاهل.اويطلباأصحاباحقوقاامهلكي اامفكري اتسزجيلاأيااستيخدامامديمم،األغراضا
تقييم ااألثر .ا منسخ اامنص اتحت اأي اظروف اأيخرى ،اأو اإلعادةااستيخداهه ا ي اهطبوعات اأيخرى،اأو املترزجه اأو اامتعديل ،ايزجبا
امحصولاعلىاإذناهسبق،اوقدايطلباسدادارسوم.اامبريدااإلمكتروني:اpolicyandpractice@oxfam.org.uk
ُ
ا

امهعلوهاتاامواردةا ياهذااامهطبوعاصحيح ا يا ترةاإرسامهاملهطبع .ا

ا

تومتاأوكسفامابريطانيااامنشرامصامحاهنظه اأوكسفاماامدومي .
ا
امترقيماامدومي177-9-77177-176-1:

ا

امعنوان:ا
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 1JY, UK.
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"سيفوورد"اهياهنظه ادومي اهستقل ،اتعهلاهناأزجلاهنعانشوباامنااعاتاامعنيف ،اوبنا احياةاأكثراأهانا.انحنانعهلاهعاامسكانا
امهحلييناامهتأثرينابامنااع،امتحسيناسالهتمماوشعورهماباألهن،اوازج ار ابحوثاوتحليالتاعلىانطاقاأوسع.اونستيخدماهذهااألدم ا

وامتعلُم ا ي اتحسين اامسياسات اوامههارسات اامهحلي  ،اواموطني  ،اوامدومي ،اامتي ايهكناأن اتساعد ا ي ابنا اسالم ادائم.اامناس اهما

أومويتناا– انحنانعتقداأناكلاشيخصايزجباأنايكوناقادرااعلىاعيشاحياةاسلهي اتبعثاعلىاامرضا،اويخامي اهناعدمااألهنا
وامنااعاامعنيف.ا
OXFAM
هنظه اأوكسفاماهياكونفدرامي ادومي اتضما 20اهنظه ،اتعهلاهعاابصورةاشبكي ا يا 44ادوم ،اكزجا اهناحرك اعامهي اهنا
أزجلاامتغيير،امبنا اهستقبلايخالاهناظلماامفقر.ا
ا

برزجا اهراسل اأياهناتلكااموكاالتامالطالعاعلىاهايداهناامهعلوهات،اأواايارةاهوقعناااإلمكتروني:اwww.oxfam.org
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