في األيدي الخطأ

أوقفوا عمليات نقل األسلحة
إلى السودان

آن األوان لوضع معاهدة عالمية
فعالة لتجارة األسلحة

يرجى نزع البطاقة البريدية واالحتفاظ بهذا الجزء

في األيدي الخطأ

أوقفوا عمليات نقل األسلحة إلى السودان
فشلت الضوابط الحالية لتجارة األسلحة في منع العمليات الدولية لنقل األسلحة إلى السودان من الوصول
إلى إقليم دارفور واالنتشار فيه .وقد سمح ذلك للسلطات السودانية باستخدام الجيش والقوات شبه العسكرية
والمليشيات المدعومة من الحكومة الرتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني
في دارفور وفي جنوب كردفان مؤخراً.
ويستمر بعض الحكومات – ومن بينها بيالروس والصين وروسيا االتحادية – في إرسال طائرات هجومية ومروحيات
حربية وصواريخ جو -أرض وذخائر ومعدات ذات صلة إلى السودان بشكل منتظم.
إن التدفق المستمر لألسلحة أدى إلى إدامة النزاع الوحشي في دارفور لمدة تسع سنوات ،ولم تظهر أية مؤشرات
على حل هذا النزاع.
وفي عام  2001شهد إقليم دارفور موجة جديدة من القتال بين جماعات المعارضة المسلحة وقوات الحكومة،
شملت هجمات مستهدفة وذات دوافع عرقية على المستوطنات المدنية ،وعمليات قصف جوي عشوائية،
أسهمت في نزوح نحو  70,000شخص من منازلهم وقراهم.

إن العالم بحاجة إلى معاهدة لتجارة
األسلحة تكفل الحماية لحقوق اإلنسان.

و ِّقع على عريضتنا العالمية أدناه – وسنرسل جميع التواقيع التي
يتم جمعها إلى حكومة بلدك.
الصورة :طفل يعرض رصاصات جمَ عها من األرض في قرية رونين
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السيد
تحية طيبة وبعد ...
إن التجارة العالمية باألسلحة ،التي تتسم بانعدام روح المسؤولية وسوء
التنظيم ،تؤدي إلى تأجيج االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والعنف
المسلح والفقر والنـزاعات حول العالم.
ً
ونتيجة لذلك يتعرض ماليين األشخاص للقتل واإلصابة بجروح والقمع
ويُرغمون على الفرار من منازلهم في كل عام .كما يُحرمون من
الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات وتُدمَّ ر وسائل عيشهم.
إن العالم في حاجة إلى معاهدة فعالة بشأن تجارة األسلحة للحيلولة
دون نقل األسلحة عندما تساهم ،على األرجح وبصورة مباشرة ،في ارتكاب
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان أو تؤدي لحدوث الفقر .ويجب أن
تغطي المعاهدة كافة األسلحة التقليدية بما فيها الذخيرة.
إنني أحثكم وجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة على ضمان وضع
معاهدة لتجارة األسلحة من شـأنها منع األسلحة من إذكاء نار مثل تلك
الفظائع واالنتهاكات ،وحماية أرواح الناس ووسائل عيشهم.
وتقبلوا مني فائق التقدير واالحترام،
االسم:
البلد:

