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 اتفاقية جيدة إلىصل تو لل        
 

 "األسلح  ياهعاهدةااالتزجارا"يازجاا اامهمه ا األ

 

ا.امعاممكلاقارةا يابوالاياالاامعنفاامهسلحايتسببا ياامدهاراامذيايلحقا.االاتاالااألسلح اوامرصاصاتواصلاتدهيراامحياة
تتعاظمااآلن،اأكثراهناأياوقتاهضى،ا.ااألسلح اامعامهي تزجارةامتنظيمااعلا ادوميانوناقأيااوزجداحتىااآلنيالاا،وهعاذمك
يزجبا.ارةاامدومي ا يااألسلح اامتقليدي تنظيماامتزجاماهيًّامالاه اعهُاتُنشئ،املهرةااألومى،اقواعداا؛ألسلح إمىاهعاهدةامتزجارةااامحازج ا

 .رأعلىاامهعاييبامبلدانااُتلامهعاهدةامنصايخيراأنايقوهواابققراراامثانياواألاامهؤتهراامدبلوهاسيعلىاامهفاوضينا ياا
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 ملخص
ا– ياامعامماكلاقارةاوالاياالاامعنفاامهسلحايتسببا ياامدهاراامذيايلحقا.احياةامواصلاتدهيراتااألسلح اوامرصاصالاتاالا

ا،وهعاذمك.اكلادقيق اكنتيزج اهباشرةاملعنفاامهسلحاأكثراهناشيخصاحيثايهوتا،يئنماامامثهناايد عونهماهناامناساعاه اوا
ا.األسلح امعامهي ا يامتزجارةاحولاااعلا ادوميانوناقأيااوزجداحتىااآلنيالا
ا
اعلىاسبيلاامهثالاأعنأ ا ياسوريايخذ اهالاامعنفاامزجاري  ا. اامهتحدة اشمدتاقتلاناإقامتااألهم ايقرباسوريا أمفاا07هناها

اوااشيخص صاب  اا  ااالهئاتاآالفاامزجرحىاهنذ اانتفاضاتبداي  ا1722 ياعام اغذى. اإمىاامقد اامسوري انقلااألسلح  امحكوه 
ا.امكثيراهناذمكاض اراامقواتاامهعوا
 

اويواصل.اهوتامورا اتصاعداهعدالتااموقوداكانابهثاب اتد قااألسلح اوامذيخائراهنازجهيعاأنحا اامعامماارقاب اعلىسو اامإنا
بتقديماأواعدماوزجوداامتااهاتاا،امترايخيكهااأنا.امذهاامتزجارةاامقاتل ماهض اغاهشاواهاعنداوهماهحصنونا،امعهلااألسلح اوهمرب

طائرةاحتىاأواا،أوارصاص ا،قذيف اوأبندقي ،اأواكيفاتصل،ااتحديداإمىاأياأيٍداستصل،اازجعلاهناامهستحيلاتقريب اياامتقارير،
 .هقاتل 

 

تنظيماماهيًّامالاه اعهُاتُنشئ،املهرةااألومى،اقواعداا؛ألسلح إمىاهعاهدةامتزجارةااامحازج اتتعاظمااآلن،اأكثراهناأياوقتاهضى،ا
ا.رةاامدومي ا يااألسلح اامتقليدي امتزجا

ا
هعاهدةاتزجارةامتوصلاإمىااتفاقابشأنا ياااامهؤتهراامدبلوهاسياعلىاإيخفاقا،1721اتهوا/يوميوهنذاا،رواشماهرتاثهاني مقدا

اامشمراوتوزجدا رص اثاني اأهاماامدولا ياا.األسلح  عامااتهوا/يوميو ياابيداأنااموقتاامذياُأنفق(.ا1722اآذار/هارس)هذا
امزجهعي اامعاه اأصدرتا،ا1721تشرينااألولا/أكتوبرفيا ا.هعاهدةمنصاامهشروعا قداأسفراعناتوميدا؛اممايضعاهبا ا1721

اامهتحدة اقرار اامألهم اا اهؤيد اصوت اا250:اقواسبهاغيرااامقرارادعه ااونالاتفاوضياآيخر؛اؤتهرهبعقد اعناعضو اا21واهتناعاا،اا ا
اوم ايدلابا؛ضدهأياعضواتاصوايامامتصويت، اامعظهىاعلىاحاواضوابها اأناامغامبي  اةتزجاراهناامدولااألعضا اتريداهعاهدة
ا. رص اثاني امتحقيقاهذاااممدفامحصولاعلىااألسلح ،اوا

ا
ا–ضعيف اامحكامااألاذاتامهعاهداتاأهاا.اهنذاامبداي اُأرسيتاييراقوي اوشاهل ،اعهاعبراتدم اامهعاهداتاوُاأنزجحايبيناامتاريخاأنا

،اعناامتوقيعاه مهامبلداناامتهتنعااعندهاحتىاوا.اهااتصبحاقوي اهعاهرورااموقتاانادر ا ا–عادعهماااستاهدىابغضاامنظراعنا
اامامهعاهداتا قنا اامهوقع عالا أعلىاااإيزجابيًّاااتأثير ااتؤثرقوي  اامدولاغير اياامتبعضاامبلداناعلىاأناهناكا. ااتأومويتحدد
ذااكانوا.ابامثغراتا مقبولاهشروعاهعاهدةاهلياةهستعدامنص،اوااحولعامهياامتفاقامال مهعاهدةاتزجارةااألسلح اأناُتحد ثا ارق اااا 

اا يابامفعل اامعامهي ، ااألسلح  اامدبلوهاسييزجباعلىاتزجارة اأنايسفراعواألامثانيااامهؤتهر امنانصايخير امبلدانااُتلامهعاهدة
 .رأعلىاامهعاييب
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 نفسهالمعاهدة نص 
 

بيداأناهناكا.ابعضاعناصراإيزجابي املغاي علىاا1721اتهوا/يوميوهشروعاامهعاهدةاامتياتهيخضتاعنمااهفاوضاتااهلتشا
اهناامثغراتاامتي اهنايعدامتقوضايهكناأنااعدد ا اد اواامهذه اعناصر، اعاكبيراامفتضعفاإمىاحد اامهحتهل  اتزجارةالي  مهعاهدة

اا.األسلح  االاتُااا ياشكلم امهعاهدة، اوااقدمامحامي، اامهسؤومي  ايكفيامايادة عهلياتانقلااألسلح اعلىاامصعيدااامرقاب اعلىها
ا. رحههاصفقاتااألسلح اغيراامهسؤوماامدومي،اتارك اهالييناامناساتحت

ا
مانظتُاأنايزجباوا.اسلح اامتقليدي ،ابهاا ياذمكاامذيخيرة،اوقطعاامغياراوامهكوناتزجهيعاأنواعااألنطاقاامهعاهدةايزجباأنايشهلا

ا.وامقروضابات،امصادرات،اوامماماعاعهلياتانقلااألسلح ،ابهاا يزجهيعاأنوا
ا

.اثقيل اي دنعصااهعهواهسدسادوناامرصاصاام،اسابق ااقلناوكهاا.اعاهدةهمانطاقامضيقاامتعريفا ياامهناكاهيخاطراكاهن ا
ا. امذيخيرةاتغطي اشاهلأناتغطياامهعاهدةاهوضوعاومذمك،اهناامضروريا

ا
اتُاوا امم ذا اهناكايخطراحقيقيامأنواعازجهيعاناضه اا  ااألسلح اناهانقل، اتزجارة نقلااهزجهوع اهتنوع اهناطرقأناتستبعداهعاهدة

ا. امهساعداتاامعسكريواات،ابوامما،واإليزجاراتا،يشهلاامقروضاواهاوه.اةحياااتغييرااماألسلح اعبراامحدوداأوا
ا

عدداالاُيحصىاهناعلىاحياةاوسبلاعيشاااممادفااهرايأثستحولادوناتا،نطاقاامهعاهدةامتياتشوباا،نقاطاامضعفاهذهإنا
ا.كا  اأنحا اامعامما يامهزجتهعاتا

ا
ر ضابواضحاامامدولاحرك ااألسلح اوامذيخيرة،اهعاامتاامااتحكمقواعداواضح اوقوي اهعاهدةاتزجارةااألسلح انصايزجباأناُيقدما

عكسات،ا قائه اامهيخاطراشاهليزجباأناتكونا.ااستعهاممااسا األسلح اسوفايُااتلككبيرابأناايخطريوزجدااعندهانقلاعهلياتاام
ا. امبداياذهناهعاهدةاتزجارةااألسلح هبادرةااد عتحقوقااإلنساناامتياشواغلااالهتهاهاتااإلنساني اوا

 

 االمتثال

 

ام اتدابيراقوي  اامهعاهدة ايزجباأنايتسم.االهتثاليزجباأناتضم ااكها اامزجا اهناامهعاهدة اا،ماحكباإلهذا ا ياظلقدرااإلهكان،
ا اواقعي  املتحقيقهتطلبات اقابل  اام. اإن اامهعاهدة اباالهتهام ااىنتُبسزجديرة اامههارساتاامحامي ، اأ ضل اتبيخساهناعلى اأن دون

اقيهتما اام. اتمدد اوعلىاسبيلاامهثال، اثغرة ااألسلح ،هناانقلااألسلح امتياتتيحااستثنا  اتزجارة اوناتعكزجا اهنااتفاقااهعاهدة
ا.ماابامكاهلغرضوااهد مابتقويضاا،مد اعا
ا

اغطا امناتايحامتقارير،ااتقديمباتاامماالاماضهنامتيايتاستثنا اتامعديداهناامهحاذيراواالإناامهعاهدةا ياشكلمااامحامي،ا ياظلا
نامهاسرةاامسالحاأنانصاامهعاهدةاامحامياتنظيماأنشط اسأحكامايعنياضعفابتزجارةااألسلح اامعامهي ؛ابينهاااامسري اامهحيط
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اُيذكرفعلاي عهلياتانقلا ياامهركاااهوقع ياكثيراهنااألحياناايحتلونامذيناا،عديهياامضهيراا سطوامكبحازجهاحااماشيئ ا
ا.يوغيراامهسؤوم اعلىاامصعيداامدومااألسلح اغيراامهشروع 

ا
إنزجااا رص الحكوهاتايو راما1722اآذار/ قناامهؤتهراامدبلوهاسيا ياهارسقائه اكبيرةاهناامتحديات،اذمكايهثلا ياحينا
ااألسلح ااقوي اوشاهل اهعاهدة اتقييدادةاهعا- ياهزجالاتزجارة اغيرااهناشأنما اامامتزجارة ا يااألسلح ، نهسؤوم  ااألرواحاقوا  ا،ذ
امهعاهدةاهعاييرااأناتؤسسامدولااأناتكفليزجبا.ارباوامعنفاامهسلحهرةاملحهالييناامهتضرريناهنااآلثاراامهدفاهعاناةايوتيخف

 .صدعماعامهياملنبغي اامحصولاعلىااألحكامااامراهي اإمىاتيخفيفقاوماامضغوطات،ابينهااهشترك اعامي دومي ا

 

 التوصيات
 

 قطعاامغياراوامذيخائر،اواسلح اامتقليدي ازجهيعاأنواعااألاأنايراقبيزجباوا.ابامكاهلايزجباأنايكونانطاقاامهعاهدةاشاهال ا
 .ياتانقلااألسلح اعلىاامصعيداامدومعهليازجهيعاطرقااأيض ااغطييزجباأناياكها.اهكوناتوام

 اكبيرابأنايخطرااكاناهناكاإذااألسلح تكفلاعدمانقلاة،اواقوابامهعاييراامهعاهدةايزجباأناتتسما ستيخدماالرتكاباستُاما
ا–اامهسلحوامنااعاانتماكاتايخطيرةاملقانوناامدوميامحقوقااإلنساناأواامقانونااإلنسانياامدومي،اوتؤدياإمىاتفاقماامعنفا

 .تشزجيعاامفساد،اأواتقويضاامتنهي أواا–اتهاعيزجنوعااالامبهاا ياذمكاامعنفاامهسلحاامقائماعلىا

 لاثأنشط اهأنازجهيعاعهلياتاامنقلاهواامتااماعلىاامدولااألعضا ،اوااعالني اتقاريرناأتنفيذاأحكاماامناضهأناتيزجبا
 .عناي اوبشكلاشاهليزجباتغطيتماابامسهسرةا

 امنظرااإعادةلدولااألطرافامامهعاهدة،اوتحدداأحكاماامتعديلاامتياتسهحاا انفاذع اسرايزجباأناتكفلااألحكامااميختاهي
 .ت ياامهعاهدةاهعاهرورااموق
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اهم اامورق  اهذه اُكتاب اكيريخان: اإمياابيث اراي، اباسو اديبايان اوال، اهيلينا ابامشكرا. اسيفوورد اوهنظه  اأوكسفام اهنظه  تتوزجه
اهن اامُهقده  املهساعدة اكيرنس: اإد ااألسلح ، اتزجارة امهعاهدة اامقانوني  اامشؤون اهورتيهر، اكلير اروياإيسبيستر، اهاكدونامد، ،اأّنا

مهااقدهوهاهناهساعدةا ياا-أبيزجيلاهاهفريساروبرتسون،ازجوناثاناهاامياه،ادانييلازجوريفان،امويسابيالنغر،اواهرةاأكيرهويسا
اامورق  اإنتاجاوتطويراهذه اوتحامفا. اأوكسفام اإمىااماهال ا يا روعاهنظه  اامشديد ااإلعراباعنااهتنانمم ا اامهؤمفوناأيض  يود

اقدهوه امها اعلىااألسلح ، ابينمماامرقاب  اوهن اامصياغ ، ا]هناتعليقاتاواقتراحاتاطوالاعهلي  اأوكسفام: اهناهنظه  كارومينا[
اعناكناإبسا ا ضال  اوزجوناهاغراث؛ ا يليبس، اإيفيلين اروبرتاميدنر، اسكوتاستيدزجان، ابناهور ي، انيكوالسا يركن، زجرين،

،اناتامياواياهانا(هؤسس اأوهيزجا)هيليناكلوسا،ا(امشفا ي اامدومي )،اتوبياسابوكا(سوادواباا)،ادانييلاهاكا(هشروعابالوشيرا)
 "(.سيبري)"،اوبولاهومتوما(املزجن اامدومي املصليبااألحهر)
ا
 .هذهاامورق اهيازجا اهناسلسل اهنااألوراقاامتياتستمدفاتقديماهعلوهاتاحولاامتنهي اوقضايااامسياس ااإلنساني  
ا

:اامتاميااإلمكترونياامبريداعبرااالتصالاُيرزجىاامورق ،اهذها ياامُهثارةاامقضايااحولاامهعلوهاتاهناهايداعلىامالطالع
advocacy@oxfaminternational.org 

ا
اوامتعليما اوامحهالت، اهقابلاألغراضاامهناصرة، اامنصادون ااستيخدام ايهكن نها اوا  اامفكري ، اامهلكي  ابحقوق اامهطبوع اهذا يتهتع

ويطلباأصحاباحقوقاامهلكي اامفكري اتسزجيلاأيااستيخدامامديمم،األغراضا.ابحوث،اشريط ااإلشارةاإمىاامهصدرابامكاهلوام
ااألثر اتقييم ايزجبا. اأواملترزجه اأواامتعديل، ااستيخداهها ياهطبوعاتاأيخرى، اأواإلعادة منسخاامنصاتحتاأياظروفاأيخرى،

 policyandpractice@oxfam.org.uk:ااإلمكترونياامبريد.اامحصولاعلىاإذناهسبق،اوقداُيطلباسدادارسوم
ا

ا.امهعلوهاتاامواردةا ياهذااامهطبوعاصحيح ا يا ترةاإرسامهاملهطبع 
ا

 .تومتاأوكسفامابريطانيااامنشرامصامحاهنظه اأوكسفاماامدومي 
ا

     177-9-77177-176-1:امترقيماامدومي

ا
ا:امعنوان

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 1JY, UK. 
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نحنانعهلاهعاامسكانا.اهياهنظه ادومي اهستقل ،اتعهلاهناأزجلاهنعانشوباامنااعاتاامعنيف ،اوبنا احياةاأكثراأهان ا"اسيفوورد"

زجرا ابحوثاوتحليالتاعلىانطاقاأوسع األدم اونستيخدماهذها.اامهحلييناامهتأثرينابامنااع،امتحسيناسالهتمماوشعورهماباألهن،اوا 
ادائم ا يابنا اسالم اامتيايهكناأناتساعد اوامدومي ، اواموطني ، ا ياتحسيناامسياساتاوامههارساتاامهحلي ، امناساهما.اوامتعُلم

نحنانعتقداأناكلاشيخصايزجباأنايكوناقادر ااعلىاعيشاحياةاسلهي اتبعثاعلىاامرضا،اويخامي اهناعدمااألهناا–أومويتناا
ا.وامنااعاامعنيف

OXFAM   
دوم ،اكزجا اهناحرك اعامهي اهناا44هنظه ،اتعهلاهع اابصورةاشبكي ا ياا20أوكسفاماهياكونفدرامي ادومي اتضماهنظه ا

ا.أزجلاامتغيير،امبنا اهستقبلايخالاهناظلماامفقر
ا

 www.oxfam.org:ابرزجا اهراسل اأياهناتلكااموكاالتامالطالعاعلىاهايداهناامهعلوهات،اأواايارةاهوقعناااإلمكتروني
 

http://www.oxfam.org/

