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مناقشة مواضيعية بشأن األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة المتعلق ب 4البند مداخلة شفوية عن 

 وإدارة المخزون 

 شكرا السيد الرئيس...

لمشاركة في تلك المناقشة الهامة باماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان مؤسسه  شكرا إلتاحة الفرصة لـ

 األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وإدارة المخزون 

باتت األسلحة الصغيرة واألسلحة  فقد اليومأحد أخطر األنشطة التي تندرج تحت الجريمة المنظمة  وهي

ا من ِقبل الجماعات المسلحة في مختلف مناطق النزاع  الخفيفة هي األسلحة األكثر تفضيالا واألكثر استخداما

حول العالم. وبالرغم من أن هذا النوع من األسلحة يُتصور استخدامه في ارتكاب أغلب انتهاكات القانون 

العمد التي ترقى إلى جرائم حرب، االعدامات خارج إطار القانون عمليات القتل كالدولي اإلنساني، 

إثارة الذعر بين المدنيين وترويعهم، أخذ الرهائن، اإلخفاء القسري، السلب والنهب، وإعاقة  للمدنيين،

 إيصال المساعدات اإلنسانية. 

التي تضررت من االنتشار غير المشروع لألسلحة الصغيرة واألسلحة  اتمناطق النزاعالومن ضمن 

ا متسبباا في وقوع عدد ضخم من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني  سورياالخفيفة  النزاع المسلح مستمرا

األسلحة الصغيرة واألسلحة  تأتي النزاعومتسبباا في معاناة السكان المدنيين على مدار عقداا كامل من 

يفة في مقدمة وسائل الحرب التي تستخدمها الجماعات المسلحة وبالتالي التي ترتكب بواسطتها الخف

انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. وكذلك كان الوضع في سورية، إذ وقع ُجل االنتهاكات من جانب 

ارتكبتها الجماعات المسلحة باستخدام األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة. شملت االنتهاكات التي 

الجماعات المسلحة باستخدام األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة عمليات القتل العمد التي ترقى إلى جرائم 

التهجير القسري، االعتقال التعسفي، أخذ الرهائن، اإلخفاء القسري، العنف الجنسي، وحرب، واالعدامات 
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ة خاصة، ومهاجمة أفراد الخدمات الطبية التجنيد القسري، مهاجمة األشخاص واألعيان المتمتعين بحماي

 .1والدينية

النزاع وزيادة انتشار الجماعات المسلحة  اندالعورغم أن االنتهاكات السابقة لم تكن تخف على أحد منذ 

دأبت منذ بداية النزاع على تزويد الجماعات المسلحة في سورية  الجمهورية التركيةفي سورية، إال أن 

باألسلحة والذخائر، وظلت على نحو ال يقبل الشك هي الداعم الرئيسي للجماعات المسلحة المعارضة 

. وبالتأكيد لم يتوقف هذا الدعم على الدعم السياسي أو المادي فقط، بل تكرر دعم تركيا 2للدولة في سورية

، لتصبح تركيا بذلك هي المورد 3لمسلحة في سورية عسكرياا بإمدادهم باألسلحة والذخائرللجماعات ا

بعرض الحائط  النحو ضاربااالرئيسي للترسانة العسكرية لتلك الجماعات. وجاء مسلك تركيا على هذا 

عمليات ، إذ حظرت المعاهدة اإلذن بأي 2013أحكام معاهدة تجارة األسلحة التي وقعت عليها تركيا عام 

لنقل األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة أو ذخائرهم أو أجزاءهم ومكوناتهم حال العلم بأن تلك األسلحة 

سوف يتم استخدامها في جرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية أو هجمات موجهة 

معاهدة قبل ثمان سنوات إال أنها . ورغم توقيع تركيا على ال4ضد األعيان المدنية والمدنيين بوجه عام

عدم احترام أحكام المعاهدة واالستمرار في في ، ما يكشف عن نيتها 5ترفض التصديق عليها حتى اليوم

نقل األسلحة إلى مناطق النزاعات المسلحة ليتم استخدامها في انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون 

ضى والعنف في منطقة الشرق األوسط. ورغم أن تركيا ليست الدولة الدولي لحقول اإلنسان وفي إثارة الفو

الوحيدة التي دعمت الجماعات المسلحة في سورية باألسلحة والذخائر، إال أنها ظلت طوال العشر سنوات 

هي المحطة الرئيسية عالمياا النطالق االمدادات العسكرية للجماعات المسلحة باختالف الدول المرسلة 

التزويد باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة بصرامة  ماعت مراقبةلذلك توصى مؤسسة ة؛ لتلك األسلح

تقييد تداول الذخائر وحظر نقلها إلى ضرورة . و ؛سوريا وتحديدا  بالنسبة إلى مناطق النزاعات المسلحة

فرض كل الرقابة الممكنة على مخازن األسلحة والذخائر في المناطق التي و مناطق النزاعات المسلحة 

وأيضا ألتزم دولة تركيا تكون على حافة الوقوع في نزاعات مسلحة، دون االنتقاص من سيادة الدول، 

 بمعاهدة تجارة األسلحة 
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