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 ملخص

. دون االستعانة بأجزاء ومكونات من وصيانتها ن صناعة األسلحة والمعدات العسكرية الحديثةال يمك •
 .يتم اإلتجار فيها حول العالم، عبر سوق عالمية ضعيفة التنظيم هذه األخيرةولكن 

مليار  9.7ما ال يقل عن  2011و 2008 عامي بين األسلحةأجزاء ومكونات في  التجارة العالميةبلغ حجم  •
 .ردوال

آثيرًا ما تأتي من بلدان ال تخضع ألي مراقبة  –يتم تجميع األسلحة من مكونات تأتي من جميع بقاع العالم  •
 .فعالة على نقل األسلحة

 .المستخدمين غير المسؤولين الحظر المفروض على السالح تخطيتنظيم تجارة قطع الغيار  يتيح سوُء •
القطع والمكونات الخاصة المستخدمة في تجارة تجارة  توفر معاهدة تجارة السالح فرصة فريدة لتنظيم •

  .آارثي لو لم تفعل بخللالسالح، وستتسم المعاهدة 

 

 توضيح أهمية تنظيم تجارة األجزاء والمكونات
خيرة وهذه األدون االستعانة بأجزاء ومكونات، من  وصيانتها ال يمكن صناعة األسلحة والمعدات العسكرية الحديثة

تجارة  ومن دون تنظيمدون تنظيم هذه التجارة، من و. يها حول العالم، عبر سوق عالمية ضعيفة التنظيميتم اإلتجار ف
 .التنميةو على حقوق اإلنسان، األمن غير المسؤول  لألسلحةتأثير النقل األسلحة آاملة التصنيع، يستحيل تقليص 

 1.مليار دوالر 9.7ما ال يقل عن  2011و 2008 عامي ة العالمية في األجزاء والمكونات بينالتجارلقد بلغ حجم 
أجزاء خاصة باألسلحة الصغيرة  و من مكونات نهائية للطائراتتألف يهذا الكم الهائل المكدس من أجزاء األسلحة 

 ،آما نعرفها ،والمكونات، لم يكن لُيكتب لتجارة السالحلتجارة األجزاء هذه الحرآة الضخمة ومن دون . والخفيفة
 .الوجود

 ألجزاء والمكونات في إنتاج األسلحة الصغيرةا 

ومدافع اآلر بي  الغالبية العظمى من األسلحة والذخائر التي استخدمت في النزاعات في أفريقيا، بما في ذلك البنادق
على أن   2.يتم استيرادها من خارج القارة ،األسلحة الصغيرة والخفيفةمن يشبهها وما  والبنادق اآللية والهاون جي
ر ظهورها بمساعدة تيسَّاألفريقية، في العديد من بلدان القارة  األسلحة الصغيرة والخفيفةناك صناعة ناشئة إلنتاج ه

حاالت أخرى هناك ولكن عدة  التجارة التي تقوم عليها تلك الصناعة مشروعة في حاالت. بلدان من خارج المنطقة
 .قانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسانسلحة المنتجة في اقتراف انتهاآات لليتم استخدام األ

أو (نتاجها وتداولها على نطاق واسع في جميع أرجاء أفريقيا البندقية الكالشينكوف إمن بين المنتجات التي انتشر 
AK-47 (وقد آان لهذا  3".آلة القتل المفضلة على مستوى العالم" 2006عام ها منظمة أوآسفام يوالتي أطلقت عل
مليار دوالر آل سنة  18، ظلت القارة تفقد أآثر من 2005و 1990 عامي فبين، على أفريقيا آارثيثر السالح أ

مليون بندقية في جل حروب القارة  70إلى  50وقد تم حتى اليوم تداول واستخدام ما بين  4.نتيجة النزاع المسلح
إلى عدد مصادر اإلنتاج المحلية، وآذلك يرجع ذلك، في جانب منه، إلى ت. وتمرداتها خالل السبعين سنة الماضية

هو السالح المفضل في العديد من البلدان  AK-47وذلك أن . أنشطة السماسرة اإلجراميين من أمثال فيكتور بوت
 .المفتقرة إلى القدرات التكنولوجية، لرخص ثمنه وبساطة صيانته

فقد . سلحة الصغيرةوذخائر األ والراجمات اونومدافع اله تنتج العديد من الشرآات اإلثيوبية بنادق الكالشينكوف
، على سبيل المثال، في إنتاج نسخة معدلة من الكالشينكوف، وهي (GAEC)لهندسة التسليح  "جافات"بدأت مجموعة 

AK-103على األجزاء والمواد  والتي حصلت منهاشمالية، ل، في تسعينيات القرن الماضي، بمساعدة من آوريا ا ً أيضا
 – 1998اإلريترية  –وقد استخدم هذا السالح في الحرب اإلثيوبية  2006.6عام ك تم استيراد أجزاء أخرى آذل 5.الخام

 .2008عام ، وفي الغزو اإلثيوبي للصومال 2006

 7.آذلك أنتجت الشرآة النيجيرية للصناعات الدفاعية نسخة أخرى من الكالشينكوف وذخيرته، بمساعدة من الصين
، ومدافع اآلر بي جي، السوفياتيةوالبنادق التي تعود للحقبة  ادرة على تجميع الهاون البلجيكيوقالت الشرآة إنها ق

 .فضًال عن البنادق اآللية الخفيفة البلجيكية واإليطالية
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ال تستطيع أي من تلك  –في آينيا، تنزانيا، وأوغندا، ناميبيا وزيمبابوي  –وآما هي حال المنتجين اآلخرين 
ها وآثير من –وأجزاء ومكونات من خارج أفريقيا  دون الحصول على مساعدات وتكنولوجيامن  الشرآات أن تعمل

 .دون رقابة فعالة تضمن دعم تلك التجارة لألمن بدًال من تقويضها لهمن  ايتم نقله

 

 سلحةسد الثغرات المحتملة في معاهدة تجارة األ

الذين يبيعون مكونات األسلحة الصغيرة " على اإلنترنتئة تجزتجار ال"مستمر في  في آفة من آفتي الميزان، تزايٌد
وفي الكفة األخرى، تصنع شرآات الدفاع الكبرى الدبابات والطائرات وغيرها من  8.والخفيفة في شتى أنحاء العالم

، على  BAEبي إيه إيفمؤسسة . أنظمة رئيسة، باستخدام أجزاء ومكونات تأتي من مصادر مختلفة وبلدان متعددة
 ةها في المملكة المتحدة، من ستعتصنيبالتي تقوم  ،2يل المثال، تحصل على المكونات األساسية للدبابة تشالنجر سب

  9.بلدان مختلفة

بعض البلدان األقل تقدمًا في الصناعة تشتري معدات مثل الدبابات أو الطائرات على شكل أجزاء مفككة، يتم نقلها 
ومن أمثلة ذلك ما قامت به الحكومة المصرية، ". اإلنتاج بترخيص"ميعها، بنظام إلى الدولة المشترية التي تقوم بتج

، دبابة M1A1 1إيه  1، من توقيع اتفاقية لتمديد اتفاق قديم طويل األجل لتجميع الدبابة األمريكية إم 2011عام 
لتجميعها في المصانع  1 يهإ 1دبابة إم  1130بانتهاء العقد ستكون الحكومة قد اشترت . القتال الرئيسة في مصر

 11.في مصر K-8Eإي  8وفي إطار اتفاقية مشابهة، يتم أيضًا تجميع طائرة التدريب الصينية آي  10.المصرية

تحت  صفقاتال ومن شأن عدم تنظيم مثل تلك. لقد أضحت اآلن تجارة األجزاء والمكونات نشاطًا تجاريًا عالميًا
 ،ت واسعة، تكفي لتمكين الدول من تسليح قواتها المسلحة، بالكاملمظلة معاهدة تجارة األسلحة أن يخلق ثغرا

 .خارج نطاق المعاهدة

وقد أدى ضعف تنظيم تلك التجارة إلى . القدرة على شراء قطع الغيار أمر ال غنى عنه لصيانة األسلحة والمرآبات
ما نجم عنه ازدهار للسوق إضفاء ضبابية بالغة على الحدود الفاصلة بين األسواق الشرعية وغير الشرعية، م

 .السوداء الخاصة بقطع الغيار العسكرية
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أيدي المتواجدة في ال ينطبق ذلك على األسلحة . سلحة عديمة االستخدامقطع غيار، سرعان ما تصبح األمن دون 
اك في أيدي الجماعات التي قد تستخدمها النتهالمتواجدة سؤولة فحسب، بل وعلى تلك مقوات األمن الشرعية وال

عتبارات، تم إخضاع ليبيا وإيران لسلسلة من قرارات الحظر تلك االوبسبب . حقوق اإلنسان أو تأجيج النزاع أيضًا
 . واإلقليمية واألممية الوطنية

ختالف يؤآد أهمية ضبط تلك هذا اال. ن في القدرة على الحصول على قطع الغياربين هاتين الدولتين اختالف بيِّ
 .وتحاشيًا لتغذية التجارة غير المشروعة في السالح ،القانون الدولي حفاظًا على ،التجارة

 ليبيا وإيران

طائرة مقاتلة، ولكن معظمها آان غير قابل للعمل، مما  374، من الناحية النظرية، 2011 عام آان لدى ليبيا، 
  12.حد من قدرة نظام القذافي على مهاجمة المدنيين من أبناء وطنه

 أآبر" ، ليبيا بأنها2004عام ي األمريكي أنطوني آوردسمان قد وصف في فترة مبكرة، آان المحلل العسكر
، نظرًا للقلة الشديدة في عدد طائراتها المقاتلة الموجودة في الخدمة فعليًا، بعد أن "في العالم مرآب عسكري

يفرض الناتو منطقة  وحتى قبل أن  13.حرمتها العقوبات الدولية، إلى حد بعيد، من الحصول على قطع الغيار
مقاتلة اللى قلة عدد طائرات الهليكوبتر الهجومية أو الطائرات إت التقارير تشير نحظر طيران فوق ليبيا، آا

أن  فضًال عنفقط، عدد قليل من الطلعات آذلك تواتر عن الطيارين أنهم آانوا يقومون ب. مة فعليًادالمستخ
 14.طائرة سقطت نتيجة خلل ميكانيكي

لدى ف. حغير المراَقبة أتاحت لبلدان أخرى إفشال قرارات الحظر على السالفي األجزاء لتجارة على أن ا
إيران، على سبيل المثال، شبكة من المتعهدين الذين يتعاملون في األسواق الشرعية وغير الشرعية، على حد 

 300ة ال بأس بها، تشمل يران قوة جويإذلك، فلدى ل. سواء، تتيح لها تخطي العقوبات األمريكية واألممية
تجارة  بسببتلك الطائرات عمل وقد أمكن الحفاظ على قدرة . بالمئة منها صالحة للعمل 60 15طائرة مقاتلة،

عكسية للمعدات التي آانت بحوزة إيران ونات، من خالل الهندسة القطع الغيار واإلنتاج المحلي الهائل للمك
، 2010عام وقد تم سجن متعهد فرنسي،   16.من السوق السوداءبالفعل، وتلك التي استطاعت الحصول عليها 

آما أدينت  17يران،إوأجزاء منها إلى  5-في الواليات المتحدة لمحاولته تصدير محرآات المقاتلة النفاثة إف 
من مؤسسات أمريكية وتصديرها، بشكل  5 -مجموعة ماك للطيران، األيرلندية، بشراء أجزاء من الطائرة إف

 18.إلى إيران غير شرعي،

فإنه من الحيوي للغاية أن يتم إدراج المكونات ضمن  –خاصًة الطبيعة العالمية لتجارة السالح  –لكل تلك األسباب 
ال يعني ذلك أنه يجب مراقبة بيع آل صامولة ومسمار . معاهدة تجارة أسلحة ملزمة قانونيًا على المستوى الدولي

ألجزاء والمكونات التي تم تصميمها، أو تصنيعها، أو تعديلها خصيصًا تنظيم تجارة تلك اوزنبرك، ولكنه يعني 
  19.، وال غنى عنها لتشغيل األسلحة وذخيرتهاألغراض عسكرية

على مستوى العالم، يستحيل التنظيم الفعال ألي جانب من تجارة السالح،  لمكوناتتنظيٍم لتجارة األجزاء وامن دون 
. إذ سيكون بمقدور الشرآات أن تلتف حول القواعد فتشحن األسلحة على شكل أجزاء، من بلدان مختلفة حول العالم

يغدو  األسلحةرة إذا ما تم تنظيم التجارة المشروعة في األجزاء والمكونات، على نحٍو شفاف، في إطار معاهدة تجا
لمعاهدة، اوذلك أن معايير التجارة التي تشتمل عليها . أسهل بكثيروإيقافها التعرف على التجارة غير المشروعة 

جار فيه، رفة ما يتم اإلتوالتي تدخل ضمن القوانين الوطنية لكل الدول الموقعة على المعاهدة، هي الوسيلة الوحيدة لمع
 .لك التجارةوأين يتم، مما يتيح مراقبة ت

 
 

  للمفاوضين وتوصيات العمل إلى دعوة
على الدول التي تدعم معاهدة قوية وفعالة للتجارة في األسلحة أن تحشد بقوة التأييد لتضمين األجزاء والمكونات 

، بل فقط تلك األجزاء والمكونات المصممة والمصنعة معممة لن يشمل ذلك عناصر. المتخصصة في بنود المعاهدة
 .لصناعة السالح خصيصًا

فاألسلحة والمعدات العسكرية يتم تصنيعها . التجارة العالمية في األجزاء والمكونات جزء ال يتجزأ من تجارة السالح
 .من أجزاء يتم الحصول عليها من شتى أنحاء العالم، أو يمكن شحنها عبر الحدود على شكل أجزاء ليتم تجميعها

ضًا من خدمة ما بعد البيع لصيانة أو إصالح المعدات، ويشمل ذلك المستخدمين األجزاء والمكونات جزء ال يتجزأ أي
ينطبق ذلك على المعدات الكبرى، مثل الطائرات والدبابات، آما ينطبق على األسلحة . غير المسؤولين أيضًا

 .الصغيرة والخفيفة
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 :على آل الحكومات أن تكفل

  والمكونات المتخصصة المصممة والمنتجة لصناعة األسلحة آل األجزاء تجارة أن يغطي نطاق معاهدة
 .السالح، أو التي يمكن استخدامها في المعدات الدفاعية

  أن يخضع نقل األجزاء والمكونات، آما هي الحال مع األسلحة واألنظمة الكاملة، إلى تقييم مخاطر شامل تقوم
أيضًا  ًاحاسم ًاة قد يكون له دوروأن نقل مكونات غامضخصوصًا  –به السلطات المصدرة لترخيص التجميع 

 .في إحياء آامل القدرة الفتاآة لسالح أو نظام ما

  على متطلبات رفع تقارير آاملة عن نقل مثل تلك األجزاء والمكونات،  األسلحةأن تشتمل معاهدة التجارة في
 .مع عالنية تلك التقارير لتحسين الشفافية والمساءلة
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casting.com/profile-http://en.chipsand  ;ny_id=7008&catalog_id=123944&come_soon=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 2012 أيار/مايو الدولية أوآسفام منظمة© 

هولجر أندرز الذي أجرى البحث األولي لهذه اإلحاطة؛ آما تشكر  فامأوآس منظمة وتشكر. راي باسو بن مورفي وديبايان الورقة هذه آتب
 مورتيمر، وآلير غوريفان، ودانييل مازلياه، وجوناثان آيمس، وإد ماآدونالد، وأّنا دريك،-ستيفنسون جون ماغراث، وآريس من أيضًا آًال
 .إنتاجها في للمساعدة فيرآن، نيكوالسو وال، وهيلينا بوتشر، ومارتن األسلحة، تجارة لمعاهدة القانونية واإلدارة

 التالي اإللكتروني البريد مراسلة ُيرجى الورقة، هذه في المثارة القضايا حول المعلومات من لمزيد
advocacy@oxfaminternational.org 

 شريطة والبحث، والتعليم، والحمالت، المناصرة، ألغراض مجانًا النص استخدام إمكانية مع الفكرية، الملكية لحقوق المطبوعة هذه تخضع
 النسخ عند. التأثير تقييم تخص ألغراض لديه، االستخدامات هذه جميع تسجيل الفكرية الملكية حقوق صاحب ويطلب. بالكامل المصدر ذآر
 األمر يتطلب وقد إذن، على الحصول يجب تعديله، أو ترجمته أو ،أخرى مطبوعات في النص استخدام إعادة أو أخرى، ظروف أية في
 :اإللكتروني البريد. رسوم سداد

E-mail policyandpractice@oxfam.org.uk. 
 

 .طبعها وقت في صحيحة المطبوعة هذه في الواردة المعلومات

 2012 أيار/مايو في الدولية، أوآسفام منظمة لصالح النشر عملية المتحدة بالمملكة أوآسفام تولت

 
  6-123-78077-1-978 :الترقيم الدولي 

Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK 

 
 

 منظمة أوآسفام

 نبلدًا، آجزء من حرآة عالمية من أجل التغيير، وبناء مستقبل خال م 92منظمة تعمل معًا في  17منظمة أوآسفام هي اتحاد دولي يضم 
 www.oxfam.orgعلى مزيد من المعلومات، ُيرجى مراسلة أي من وآاالتنا، أو زيارة موقعنا على اإلنترنت  لإلطالع .ظلم الفقر
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