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قاعدة حقوقية 
صالحة لمعاهدة 

تجارة األسلحة

تزهق عمليات نقل األسلحة التي تفتقر إلى المسؤولية 
والتي تجري حول العالم األرواح وتدمر األرزاق، ويلقى 

مئات اآلالف من األشخاص حتفهم كل عام نتيجة األنماط 
المتوقعة للعنف المسلح الذي تؤججه التجارة العالمية 
باألسلحة التقليدية التي يعوزها التنظيم. كذلك تسهم 
تجارة الرعب هذه في تعرض مئات اآلالف من الرجال 

والنساء واألطفال اآلخرين لإلصابة واالغتصاب والتهجير 
واإلفقار والحرمان من الحقوق األخرى – االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية – التي ينص 
عليها القانون الدولي.

يجب أن تساعد المعاهدة الفعالة لتجارة األسلحة على 
حماية األرواح واألرزاق والحقوق. ويجب أن تحمي قدرة 

الدول على بيع األسلحة وشرائها وحيازتها بصورة قانونية 
حفاظاً على أمنها وإلنفاذ القانون والدفاع عن النفس 

بما يتماشى مع القانون الدولي ومعايير الممارسة 
الفضلى. لكن لضمان األمن الحقيقي، يجب أن تقتضي من 

الدول عدم نقل األسلحة دولياً عند وجود خطر كبير في 
استخدامها الرتكاب انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني 

الدولي أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي تشكل 
حمايته جزءاً من الواجبات الدولية الحالية المترتبة على 

الدول. كما أن المعاهدة الفعالة لتجارة األسلحة يجب 
أن تمنع عمليات نقل األسلحة الدولية، عند وجود خطر 

ل أنماط العنف المسلح، ومن ضمنها  حقيقي في أن ُتسهِّ

الهجمات اإلرهابية، والعنف القائم على النوع االجتماعي، 
وجرائم العنف والجريمة المنظمة؛ أو أن تعيق بصورة جدية 

تخفيض معدل الفقر أو التنمية االجتماعية – االقتصادية.

ويسعى اآلن عدد قليل من الدول إلى المساس بهذه 
القواعد المبنية على القانون الدولي، والحد من أنواع 

األسلحة التقليدية التي يجب إدراجها في نطاق معاهدة 
تجارة األسلحة. ويعرض هذا األمر للخطر جهود أغلبية 

الدول الرامية إلى وضع معاهدة تتضمن قواعد تسهم في 
إرساء دعائم األمن الحقيقي.

وتركز هذه الوثيقة على مجال أساسي لتقييم المخاطر: 
أي خطر استخدام عمليات النقل الدولية لألسلحة 

التقليدية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني 
الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وتعرض أصوات 

وتجارب األفراد والمجتمعات التي تتعرض النتهاكات 
جسيمة ومستمرة ومنهجية لحقوق اإلنسان وجرائم 

الحرب التي يغذيها توريد األسلحة بال مسؤولية. وتبين 
كيف أن عمليات التقييم الصارم للمخاطر من جانب الدول 

التي تنقل األسلحة في كل حالة تحول دون أن تؤجج 
األسلحة نار هذه االنتهاكات. وتوضح أيضاً أنواع األسلحة 
والمعدات التي ُتستخدم في هذه االنتهاكات والتي ينبغي 

إدراجها في معاهدة لتجارة األسلحة قادرة على توفير 
األمن الحقيقي. 
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االنتهاكات الخطيرة 
تتسم باآلتي

الضخامة واالستمرارية
هل هناك نمط النتهاكات حقوق اإلنسان أو أدلة على أن االنتهاكات 
منهجية أو راسخة في األنظمة واألعراف؟ هل تؤثر االنتهاكات في 

العديد من األشخاص أم أنها أقل انتشاراً؟

أو

الطابع والتغلغل
هل أن المستعمل النهائي المقترح ينتهك طائفة ملموسة من حقوق 

اإلنسان المحددة في القانون الدولي )الحقوق المدنية أو الثقافية أو 
االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية( بأسلحة من هذا النوع؟

»الخطر الكبير«
يعني

مستوى من الخطر دون اليقين، لكنه يتجاوز الشك: حيث يمكن التوقع 
بشكل معقول احتمال إقدام المستعملين النهائيين المقترحين على 

استخدام األسلحة الرتكاب انتهاكات أو أنماط خطيرة.

ال يعني أن سوء االستخدام هذا هو مجرد 'إمكانية'، وهو معيار يمكن 
أن يعوق عمليات النقل المشروعة لألسلحة التي تعزز األمن.

بعض األسئلة المهمة المتعلقة بتقييم 
المخاطر: 

هل تشير األدلة النـزيهة والجديرة بالثقة حول السجل الحالي   n
والماضي للمستعمل النهائي المقترح إلى ارتكابه انتهاكات خطيرة 

للقانون اإلنساني الدولي أو القانوني الدولي لحقوق اإلنسان 
باستخدام هذه األنواع من األسلحة؟ وهل األدلة المتوافرة على هذه 

االنتهاكات جديرة بالثقة وتحظى بالمصداقية؟

هل كانت هذه االنتهاكات حوادث فردية معزولة أم أنها كانت   n
واسعة االنتشار أو منهجية أو متغلغلة )ما يشير إلى حدة المشكلة 

ومداها وموقف المستعمل النهائي من واجباته حيال حقوق 
اإلنسان(؟

هل تستمر االتجاهات الماضية أو الجديدة لالنتهاكات؟ هل اتخذت   n
الحكومة منذ ذلك الحين خطوات مجدية لمنع تكرار هذه االنتهاكات 

التي يرتكبها هذا المستعمل النهائي، وعملت بفعالية على التحقيق 
مع مرتكبيها ومقاضاتهم؟

يجب على الدول أن تكفل في كل حالة على حدة – 
عدم السماح بعملية نقل دولية لألسلحة إذا كان هناك 
خطر كبير في استخدامها الرتكاب انتهاكات خطيرة 

للقانون اإلنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان.
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الحالة األولى: القوة 
المفرطة وعمليات 
القتل غير القانونية 

في غينيا

»كنت مع كفاال أمام مجمعنا السكني. 
كان عدة أطفال يلعبون. وعند قرابة 

الساعة الخامسة مساء، مر بعض أصحاب 
القبعات الحمراء في سيارة الندكروزر. 

فصاح األطفال مستهزئين بهم. فاتجهت 
السيارة نحو األطفال الذين حاولوا الفرار. 

وصدمت السيارة كفاال الذي سقط على 
األرض. وكان مستلقياً على بطنه. فشهر 

أحد أصحاب القبعات الحمراء سالحه 
الناري وأطلق طلقتين على الفتى. 

فأصيب بين الكتف والوركين. كما أُصيب 
صبي آخر برصاصة بينما كان يحاول الفرار. 

وُنقلت جثة كفاال إلى مستشفى دونكا.«

قريب لكفاال يروي كيف أطلق أحد أفراد الحرس الجمهوري النار على كفاال 
ابن األربعة عشر ربيعاً فأرداه قتياًل من مسافة قريبة جداً في كوناكري في 

23 فبراير/شباط 2007.

stopping the terror trade

 How Human rigHts rules in an arms trade treaty

can Help deliver real security

4

رسم لجنود بقلم طفل في همدااليه، إحدى 

ضواحي كوناكري حيث هاجمت قوات 

األمن المتظاهرين المسالمين في مطلع 

عام 2007.
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في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2007، ورداً على 
المظاهرات واإلضرابات، هاجمت القوات المسلحة الغينية 

المتظاهرين المسالمين في كوناكري وسواها، فواصلت 
بذلك نمطاً من القمع العنيف عمره عقد من الزمن. وقد أردي 

بالرصاص المتظاهرون والمارة، ومن ضمنهم األطفال، بعضهم 
من مسافة قريبة جداً. وتبين لمنظمة العفو الدولية أنه في 

إحدى المرات في كوناكري اندفعت قوات األمن الغينية بعربات 
مامبا المدرعة نحو حشد من المتظاهرين المسالمين، وأطلقت 
عليهم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. وفي كافة أنحاء 

غينيا، ُقتل ما يزيد على 130 شخصاً وأُصيب عدة آالف بجروح. 
وقامت قوات األمن بعشرات االعتقاالت التعسفية والعنف 

الجنسي والنهب.

ووفقاً لبيانات الجمارك لدى األمم المتحدة، ورَّدت فرنسا 
والبرتغال وأسبانيا بين عامي 2003 و2006 ما قيمته 7 

ماليين دوالر تقريباً من ذخيرة األسلحة الصغيرة إلى غينيا، 
رغم أنه يصعب تحديد المستعملين النهائيين لهذه اإلمدادات 
من الذخيرة من هذه البيانات وحدها. وفي عام 2003 وّردت 

شركة صناعية في جنوب أفريقيا، وهي شركة تابعة تملك 
أغلبية أسهمها شركة أسلحة بريطانية، العربات المدرعة التي 

اسُتخدمت في كوناكري في مطلع عام 2007، على أساس أنها 
مخصصة للحفاظ على »أمن الحدود«، وفقاً للشركة.

تطبيق قاعدة فعالة لحقوق اإلنسان 
في معاهدة تجارة األسلحة 

الخطر الكبير:  لدى قوات األمن الغينية سجل عمره 10 سنوات في 
ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان واسعة النطاق ومتواصلة خالل 

االنتخابات الرئاسية التي جرت في غينيا في عام 1998 واالنتخابات 
المحلية التي جرت في عام 2000 واالستفتاء الذي جرى في عام 

2001، وفي المظاهرات التي قمعت بعنف في األعوام 2004 و2005 
و2006 و2007 و2008 باستخدام أنواع من األسلحة الصغيرة وأسلحة 

األمن الداخلي والعربات العسكرية التي استمر توريدها إبان هذه الفترة.

انتهاكات خطيرة:  وردت أنباء عن ارتكاب انتهاكات خطيرة بصورة 
متواصلة طوال هذه الفترة، ومن ضمنها عمليات القتل غير القانونية 

واستخدام القوة المفرطة بال تمييز ضد المتظاهرين وأعضاء المعارضة 
السياسية. وكانت هذه االنتهاكات منهجية، وارتُكبت في بعض الحاالت 

بأمر من السلطات العليا الرسمية وبدعم منها.

وفي هذه الظروف تقتضي القاعدة الوافية لحقوق اإلنسان في 
معاهدة تجارة األسلحة من الدول منع تزويد قوات األمن الغينية 

باألسلحة التي تُستخدم في عمليات القتل غير القانونية، وممارسة 
القوة المفرطة إلى أن تضع الحكومة الغينية وتطبق بوضوح تدابير 

لمنع ارتكاب قواتها انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان والتحقيق فيها 
والمقاضاة عليها.
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الحالة الثانية: إفالت 
من العقاب وعنف 

مسلح ضد النساء 
في غواتيماال

ُعثر على جثة الطالبة الجامعية كلودينا 
فيالسكيز باييز، البالغة من العمر 19 

عاماً والتي كانت تدرس المحاماة، في 
13 أغسطس/آب 2005. وكانت مصابة 
بطلقات نارية وعثر على سائل منوي 
على جسمها. واتسم التحقيق الذي 

أُجري الحقاً بقصور خطير؛ فلم تجر 
مقابالت مع شهود رئيسيين، ولم يتم 

حتى استجواب المشتبه بهم الرئيسيين 
للتحقق مما إذا كانوا أطلقوا سالحاً نارياً. 
وبحسب والد كلودينا: »صرح المحقق ... 
أن مسرح الجريمة لم ُيفحص كما يجب 

لمجرد أن هناك تحيزاً ضد الضحية بسبب 
خلفيتها ووضعها. وقد ُصنفت كلوديا 
بأنها شخص يجب عدم التحقيق في 

وفاتها بسبب المكان الذي ُوجدت فيه، 
وبسبب ارتدائها صندالً )حذاء خفيفاً( 

وعقداً وحلقة في سرّتها.«

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تسّلم التحقيق أخيراً رئيس مكتب 
االدعاء الخاص المعني بالجرائم ضد الحياة. وفي أكتوبر/تشرين األول 

2006، ذكر مكتب المظالم الغواتيمالي المعني بحقوق اإلنسان أنه في 
قضية كلودينا »تقاعست الدولة عن أداء واجبها في احترام الحق في 

الحياة واألمن واإلجراءات القانونية وضمانها.«

لم تعد غواتيماال تشهد نزاعاً مسلحاً، لكنها تعج باألسلحة. 
وتستمر إمدادات األسلحة الصغيرة غير المنضبطة الواردة من 

الخارج في إشعال نار االنتهاكات الخطيرة وواسعة النطاق 
لحقوق اإلنسان التي ترتكبها جهات تابعة للدولة وأخرى غير 
تابعة لها على السواء، يعززها التقاعس المنهجي عن التحقيق 

الكافي في عمليات القتل المسلحة وأفعال العنف الجنسي 
المسلح واسعة النطاق والمقاضاة عليها. 

نسوة يتظاهرن احتجاجاً على ارتفاع معدل قتل 

النساء في غواتيماال وتقاعس الدولة، نوفمبر/

تشرين الثاني 2005.
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وتستطيع القاعدة الفعالة لحقوق اإلنسان في معاهدة تجارة 
األسلحة أن تقيد بالذات هذه التوريدات الدولية لألسلحة 
الصغيرة، في الوقت الذي ال تعرقل اإلمدادات المشروعة 

لألسلحة األخرى – مثل األسلحة الحربية األكبر حجماً – التي 
ال يستخدمها المدنيون في العنف المسلح، أو قوات األمن في 

عمليات القتل غير القانونية وغيرها من االنتهاكات.

ُيسهم ما ُيقدَّر بـ 1,8 مليون قطعة سالح ناري في غواتيماال – 
90 بالمئة منها غير مسجل – في خلق أجواء الخوف واإلجرام. 

وُتقتل نسبة 80 بالمئة من الرجال القتلى و69 بالمئة من 
النساء القتيالت باألسلحة النارية. وبين عامي 2001 و2006 
ُقتلت أكثر من 2200 امرأة وفتاة، وفي حاالت عديدة تعرضن 

أوالً ألفعال العنف الجسدي الصارخ واالغتصاب والتعذيب. وكما 
قال مسؤول مكتب المظالم الوطني المعني بحقوق اإلنسان 

فإن »الفرق هو أنه في حالة النساء يتعرضن لدرجة أكبر من 
المعاناة قبل قتلهن«.

وبحسب ما ورد تؤدي نسبة ال تزيد على 1 بالمئة فقط إلى 
إدانة. وقد أسهم االنعدام المنهجي للتحقيق في جرائم القتل 
وانخفاض معدل اإلدانات الالحقة، في نشوء ظاهرة اإلفالت 

من العقاب على هذه الجرائم. ويصح هذا األمر بصورة خاصة 
بالنسبة لجرائم قتل النساء. وقد وّثقت منظمة العفو الدولية 
نمطاً من جرائم القتل يتوقف فيه رد السلطات بوضوح على 

جنس الضحية.

ومع تقاعس الدولة عن إجراء تحقيق ومقاضاة فعالين، قوبل 
استمرار انعدام األمن بمزبد من العنف: إذ اُتهم أفراد قوات األمن 

بتعذيب األشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم اجتماعياً 
وإعدامهم خارج نطاق القضاء.

وبحسب البيانات الجمركية لدى األمم المتحدة، صّدرت 
األرجنتين والجمهورية التشيكية وألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا 

وكوريا الجنوبية وتركيا ما قيمته 7 ماليين دوالر تقريباً 
من المسدسات على أنواعها إلى غواتيماال بين عامي 2004 

و2007. وقد شدد قانون جديد للحد من األسلحة والذخائر، 
دخل حيز النفاذ في مارس/آذار 2009 بعض القيود على 

األسلحة النارية المحلية وجرَّم االتجار غير المشروع باألسلحة 
النارية والذخيرة. لكن العدد الكبير من األسلحة الصغيرة غير 
القانونية المتوافر حالياً لم ينخفض بشكل ملموس، ويستمر 
اإلفالت من العقاب على عمليات القتل المرتكبة بهذه األسلحة.

تطبيق قاعدة فعالة لحقوق اإلنسان 
في معاهدة تجارة األسلحة

االنتهاكات الخطيرة:  جرائم القتل والعنف الجنسي وعمليات القتل 
غير القانونية واإلصابات المرتكبة باستخدام األسلحة الصغيرة مستمرة 

وواسعة النطاق في غواتيماال.

الخطر الكبير:  تقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات مجدية لمنع 
هذا النمط من االنتهاكات الجسيمة، المرتكبة إما على أيدي المدنيين 

أو القوات الرسمية، واإلفالت من العقاب على هذه االنتهاكات واسع 
النطاق. ويُرتكب العديد منها باستخدام أسلحة نارية وذخائر تمت 

حيازتها بصورة غير قانونية واسُتمدت من سوق غير مرخصة تشير 
التقديرات الموثوق بها إلى أنها واسعة وملئ باألسلحة، وتشمل 

أسلحة أجنبية مستوردة من الخارج؛ واإلنتاج المحلي لألسلحة الصغيرة 
في غواتيماال ضئيل – إذ تنتج ذخيرة من عيار 5,56 ملم فقط من أجل 
الشرطة والجيش – برغم أن بعض الذخائر المنتجة محلياً تسربت إلى 

مستعملين ليس لديهم تراخيص.

وتقتضي القاعدة الفعالة لحقوق اإلنسان في معاهدة تجارة األسلحة 
من الدول عدم تصدير مسدسات وذخائر إلى موردين مدنيين في 
غواتيماال على أساس كل حالة على حدة ما دام هناك خطر كبير 
في إدخالها إلى السوق غير القانونية ووقوعها بأيدي أولئك الذين 

يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. وسيستمر الخطر إلى 
أن تتخذ السلطات الغواتيمالية خطوات فعالة لسحب أعداد حالية 

كبيرة من األسلحة غير القانونية من نطاق التداول؛ وإلى أن تُجرى 
تحقيقات وعمليات مقاضاة كافية في جرائم القتل وعمليات القتل 

غير القانونية التي تستخدم فيها األسلحة الصغيرة. وبالمثل، نظراً 
لبواعث القلق المستمرة المتعلقة بتقيد قوات األمن بالقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، ال يجوز تصدير األسلحة الصغيرة والذخائر إلى قوات 

في غواتيماال تتحمل المسؤولية بصورة مستمرة عن عمليات قتل 
غير قانونية، إلى أن تستطيع اإلثبات بأنه أجريت تحقيقات وافية في 

عمليات القتل هذه وتمت المعاقبة عليها.

وال يمنع معيار حقوق اإلنسان في معاهدة تجارة األسلحة توريد 
األسلحة التي ال تُستخدم في العنف المدني المسلح، أو من جانب 

قوات األمن الغواتيمالية في عمليات قتل غير قانونية وفي غيرها 
من االنتهاكات: مثالً المنظومات العسكرية الكبيرة المخصصة للقوات 

المسلحة للدفاع المشروع عن النفس أو زوارق الدورية المخصصة 
لعمليات مكافحة المخدرات. 
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الحالة الثالثة: 
االعتقاالت 

التعسفية والقوة 
المفرطة وعمليات 
القتل غير القانونية 

في ميانمار

»قطعت السلطات خطوط الهاتف 
قرابة الساعة الخامسة عصراً. وفي تمام 
الساعة التاسعة والعشر دقائق في تلك 
الليلة، حطموا البوابة الرئيسية للرهبانية 

بشاحناتهم العسكرية. وبدؤوا بضرب 
الرهبان لخطة دخولهم. وفتحوا الباب 

الرئيسي للرهبانية بركله بأرجلهم بعد أن 
حطموا البوابة الخارجية. وانهالوا علينا 

بالضرب بال تمييز حالما دخلوا إلى المبنى. 
وكانت هذه ضربة وقائية حتى ال يستطيع 

الرهبان مقاومة الهجوم. وأمرونا بالوقوف 
أمام الحائط واعتدوا بالضرب بالعصي 

على الرهبان الذين لم يطيعوا أوامرهم«.

زميل يو ثيالفانثا، وهو راهب توفي في 26 سبتمبر/أيلول 2007 عقب تعرضه 
العتداء من جانب أفراد القوات المسلحة الذين داهموا دير الرهبان.

بين 25 و29 سبتمبر/أيلول 2007، ورداً على أكبر مظاهرات 
معادية للحكومة تشهدها البالد منذ االنتفاضة المؤيدة 

للديمقراطية التي حدثت في 1988، داهمت قوات األمن في 
ميانمار األديرة، وهاجمت المتظاهرين المسالمين. وأُلقي 

القبض على اآلالف، وأُصيب المئات بجروح، وقتل 31 شخصاً 
على األقل، على الرغم من أن الحصيلة الفعلية للقتلى يحتمل أن 

تزيد على المئة.

وقد أكدت منظمة العفو الدولية أنه خالل حملة القمع، أطلق 
أفراد أمن الدولة أو مجموعات تحظى بدعمهم رصاصاً مطاطياً 
وقنابل مسيلة للدموع ورصاصاً حياً على تجمعات المتظاهرين 

المسالمين. فمثالً، أُردي ثت بينغ سو ومونغ تون لين كياو، 
وهما طالبان في المدرسة الثانوية الرسمية رقم 3 في تاموي 

بيانغون أثناء المظاهرات التي اندلعت في 27 سبتمبر/
أيلول. وذكر شهود عيان أن أعيرة نارية أطقت من الشاحنات 

العسكرية والجسور العلوية، وذكروا أنها صوبت عمداً نحو 
القادة المعروفين للمظاهرات.

قوات األمن تصل إلى مكان مظاهرة في وسط يانغون 

)رانغون( في سبتمبر/أيلول 2007.
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تطبيق قاعدة فعالة لحقوق اإلنسان 
في معاهدة تجارة األسلحة

الخطر الكبير:  كانت إجراءات سبتمبر/أيلول 2007 أبعد ما تكون عن 
الحوادث الفردية، فلدى القوات المسلحة وقوات األمن والشرطة 

التابعة للنظام سجل موثق جيداً وحافل في ارتكاب انتهاكات 
خطيرة لحقوق اإلنسان وصفتها األمم المتحدة بأنها واسعة النطاق 

ومنهجية.

االنتهاكات الخطيرة:  تشمل األنماط المسجلة لالنتهاكات عمليات 
إعدام خارج نطاق القضاء، وحوادث اختفاء قسري، وتعذيب، وعمالة 
قسرية )سخرة(، وتجنيد جنود أطفال، وصلت في بعض الحاالت إلى 

حد جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الطابع واسع النطاق والمنهجي 
والخطير النتهاكات حقوق اإلنسان في ميانمار، ومن ضمنها الجرائم 

ضد اإلنسانية، التي ارتكبها موظفون رسميون وجماعات تعمل بتصريح 
ودعم من الدولة، يبرر فرض حظر أسلحة إلزامي من جانب األمم 

المتحدة على ميانمار. لكن في غيابه، يحظر معيار حقوق اإلنسان 
في معاهدة تجارة األسلحة على الدول توريد أسلحة ومعدات تتعلق 

بها إلى القوات المسلحة، وقوات األمن في ميانمار إلى أن يصبح 
باإلمكان اإلثبات بأنها لن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 

اإلنسان.

النطاق الضروري للمعاهدة الفعالة 
لتجارة األسلحة

لكي تحمي معاهدة تجارة األسلحة حقوق اإلنسان بشكل واٍف، 
يجب أن تشمل أسلحة القوات المسلحة وقوات األمن والشرطة 

وكافة أنواع المعدات المتعلقة بها. وال يجوز أن تقتصر على 
الفئات الثماني التي تقترحها بعض الدول – الفئات السبع 

للمركبات والمدفعية والصواريخ المشمولة في سجل األسلحة 
التقليدية لدى األمم المتحدة، زائداً األسلحة الصغيرة والخفيفة. 
فعلى سبيل المثال، ُتستخدم عربات النقل العسكرية ومركبات 
الخدمات التي ال يغطيها سجل األمم المتحدة حالياً، على نطاق 

واسع في العمليات العسكرية وعمليات األمن الداخلي على 
السواء. وخالل حملة القمع، استخدمت قوات األمن في ميانمار 
شاحنات عسكرية معروف أنها صينية الصنع تسلمت ميانمار 
عدة مئات منها منذ عام 2005، لمداهمة األديرة، ولنقل أفراد 

قوات األمن والتنسيق فيما بينهم.

كذلك يجب أن تغطي معاهدة تجارة األسلحة، األسلحة والذخائر 
المستخدمة في األمن الداخلي التي غالباً ما ال تكون ذات 

مواصفات عسكرية، لكن قوات األمن والشرطة تستخدمها 
على نطاق واسع. وفي يانغون استخدمت قوات األمن بصورة 

متكررة في عام 2007 الرصاص المطاطي وقنابل الغاز 
المسيل للدموع والذخيرة الحية ضد المتظاهرين المسالمين 
والتي أُطلقت من أسلحة نارية وقاذفات، بعضها مطابق في 

مظهره لقاذفات القنابل المصنوعة في سنغافورة.

وتبين قضية ميانمار أيضاً لماذا ينبغي أن تغطي معاهدة 
تجارة األسلحة اآلالت والمعدات المتخصصة إلنتاج األسلحة. 

وقد ورد أن العديد من أنواع األسلحة الصغيرة التي استخدمت 
في انتهاك حقوق اإلنسان في حملة القمع التي جرت في عام 
2007. ومنذ ذلك الحين أنتجت في ميانمار نفسها. وقد بدأت 

قدرة ميانمار على إنتاج األسلحة الصغيرة مع نقل الشركات 
األلمانية الغربية لمعدات اإلنتاج في الخمسينيات والستينيات، 
لكن في فترة أحدث عهداً زعمت مجلة جينـز إنتليجنس ريفيو 

أنه في عام 1998 ُزودت ميانمار بمصنع مخصص لتصنيع 
البنادق الهجومية والذخيرة، صممته كما زعم شركة سنغافورية 

بمساعدة مستشارين إسرائيليين.

قاذفات القنابل اليدوية التي استخدمتها قوات األمن في 

ميانمار خالل المظاهرات التي اندلعت في يانغون في 28 

سبتمبر/أيلول 2007
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عضو في الجماعة المسلحة »المجلس الوطني للدفاع عن 

الشعب« )المجلس الوطني( يحمل قذيفة صاروخية بالقرب من 

روتشورو، وهي بلدة إلى الشمال من غوما في شرقي جمهورية 

الكونغو الديمقراطية. وقد أدى اندالع القتال بين محاربي 

المجلس الوطني وجيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في 

2008 إلى تشريد ما يربو على 220,000 شخص. 
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الحالة الرابعة: 
اعتقاالت تعسفية 

وعمليات إعدام 
خارج نطاق القضاء 

وجرائم حرب في 
الصومال

«

في 16 أكتوبر/تشرين األول 2007 كنت 
في الصومال. وفي الليلة الرابعة أثناء 
وجودي احتل اإلثيوبيون القرية. وكنت 

ضمن 41 شخصاً قبض عليهم اإلثيوبيون. 
وقد أخذونا إلى القاعدة العسكرية. 

وكنت أستطيع مشاهدة العربات القتالية، 
وأكثر من 15 سيارة جيب مزودة بأسلحة 

خفيفة )تكنيكال(. وقد استجوبني شخص 
صومالي كان يعمل مع اإلثيوبيين. وُطرح 

علينا جميعاً السؤال نفسه: 'لماذا أنتم هنا؟' 
فقلنا إننا نعيش في منازلنا.

»وعندما انتهى االستجواب، اقتيد تسعة 
منا وأُلقي بهم في شاحنة. واعتقد أن 
هؤالء التسعة ُنقلوا إلى إثيوبيا. واعتقد 

أن السبب هو أن اثنين منهما كانا رجلي 
دين لديهما لحيتين طويلتين. – أما الباقون، 

وهم 32 شخصاً بينهم أنا، فقد هربنا 
وأفلتنا منهم، لكن أحد عشر شخصاً 

أردوا بالرصاص، وكنت أشاهدهم وهم 
يسقطون ألنهم كانوا أمامي وكانوا أول 

مجموعة تلوذ بالفرار. وكان ذلك اليوم 
الذي قررت فيه الهرب من البالد. وفي 

22 نوفمبر/تشرين الثاني شاهدت خمس 
جثث مذبوحة. اثنتان منها مقطوعتا 

الرأس. وكان اإلثيوبيون يحتلون المنطقة.«

زكريا، عمره 41 عاماً، من منطقة سوق البقرة بمقديشو اعتقلته القوات 
اإلثيوبية تعسفاً في الصومال.

جنود إثيوبيون مسلحون على متن 'تكنيكال' في مقديشو، 

مايو/أيار 2007.
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برغم أن الصومال نفسها خاضعة لحظر أسلحة إلزامي تفرضه 
األمم المتحدة منذ عام 1992، يستمر تدفق األسلحة على 

األطراف المتقاتلة المشاركة في ارتكاب انتهاكات خطيرة 
لحقوق اإلنسان وجرائم حرب عصفت بالبالد طوال أكثر 
من عقدين. وقد ُزودت بعض القوات المشاركة في النزاع 

باألسلحة الواردة من خارج البالد في أماكن ال تخضع رسمياً 
للحظر. فمثالً بين أواخر العام 2006 ومطلع العام 2009، 

شنت الحكومة اإلثيوبية هجوماً عسكرياً كبيراً داخل الصومال، 
بمساعدة الحكومة االتحادية االنتقالية لطرد القوات الموالية 

التحاد المحاكم اإلسالمية. وخالل العامين المنصرمين، أشارت 
إثيوبيا إلى استيرادها كميات ملموسة من األسلحة الحربية 

من الصين، والجمهورية التشيكية وإسرائيل وكوريا الجنوبية 
وروسيا بحسب البيانات الجمركية لدى األمم المتحدة. وخالل 

الهجوم نفسه، ذكرت إثيوبيا أنها استوردت ما تزيد قيمته 
على 48 مليون دوالر من األسلحة الحربية من الصين وبلغاريا 

وكوريا الجنوبية، برغم االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبها 

اإلثيوبيون وقوات الحكومة االتحادية االنتقالية المتحالفة معهم 
داخل الصومال، وبرغم أن مجموعة المراقبة التابعة لألمم 

المتحدة المعنية بالصومال وصفت وجود القوات اإلثيوبية في 
الصومال بأنه انتهاك شديد للحظر المفروض على األسلحة. 

وإزاء الهجمات المتجددة التي شنتها الجماعات المسلحة في 
عام 2009، ورد أن حكومة الواليات المتحدة شحنت 40 طناً 

من األسلحة إلى قوات الحكومة  االتحادية االنتقالية.

كذلك زعمت مجموعة المراقبة التابعة لألمم المتحدة أن 
جماعات صومالية مسلحة، من ضمنها اتحاد المحاكم اإلسالمية 

وقوات الشباب تحصل على األسلحة من أسواق األسلحة 
المزدهرة في الصومال، وأن األسواق والجماعات المسلحة على 

السواء تتلقى شحنات األسلحة من إريتريا وإثيوبيا واليمن 
وغيرها من دول المنطقة. وقد استخدمت هذه الجماعات تلك 

األسلحة في انتهاكات مستمرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساني الدولي. كذلك يستمر العنف المسلح في 

حرمان الصوماليين من الحصول على الرعاية الصحية الكافية 
والغذاء، وقد تفاقم هذا الوضع خالل عام 2008 بسبب عمليات 

إطالق النار التي استهدفت عمال اإلغاثة اإلنسانية.

تطبيق قاعدة فعالة لحقوق اإلنسان 
في معاهدة تجارة األسلحة

الخطر الكبير:  أصدرت لجان الخبراء ومجموعات المراقبة التابعة 
لألمم المتحدة المعنية بالصومال مزاعم متكررة موثوق بها منذ عام 

2002 تشير إلى ورود المركبات واألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 
والذخيرة والمساندة التقنية من إثيوبيا وإريتريا واليمن وغيرها من دول 
المنطقة إلى األطراف التي ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 

في النزاع الكارثي الذي يمزق الصومال.

االنتهاكات الخطيرة:  ما فتئت القوات التابعة لجميع أطراف النزاع 
ترتكب باستمرار مجموعة واسعة من االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان، من ضمنها عمليات القتل غير القانونية واالعتقاالت التعسفية 
والتعذيب، واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك 

قصف المناطق المدنية بال تمييز وتعمد استهداف المدنيين.

وتقتضي قاعدة حقوق اإلنسان في معاهدة تجارة األسلحة من 
الدول منع التوريد المباشر وغير المباشر لألسلحة. وما يتعلق بها من 
مواد إلى جميع القوات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ضد اإلنسانية وغيرها من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان في 
الصومال – أكانت تلك القوات أو أماكنها مشمولة صراحة في حظر 

األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة أم ال – ما لم تثبت الدول المصدرة 
أن تلك األسلحة لن تستخدمها أطراف النزاع في الصومال، وليست من 

النوع الذي يُحتمل أن يُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون 
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 النطاق الضروري لمعاهدة فعالة 
لتجارة األسلحة

لضمان احترام القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، يجب أن تشمل معاهدة تجارة األسلحة واقعياً 

األسلحة وجميع أنواع المعدات المتعلقة بها، وليس فقط تلك 
التي يغطيها سجل األمم المتحدة لفئات األسلحة التقليدية 

واألسلحة الصغيرة/الخفيفة. فمثالً، استخدمت جميع أطراف 
النزاع في الصومال مركبات 'تكنيكال' التي وصفها 'زكريا' 

أعاله: وهي عادة عبارة عن شاحنات أو مركبات خفيفة متعددة 
االستعماالت مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة أو بمدفع مضاد 

للطائرات من عيار 23ملم/39ملم يستخدم لمهاجمة أهداف 
أرضية.

ال يغطي سجل األمم المتحدة مركبات النقل غير المدرعة/
مركبات الخدمة ذات المواصفات العسكرية، وال المدفع المضاد 

للطائرات الذي يركب عادة على مركبات 'تكنيكال'.
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الحالة الخامسة: 
أسلحة لعمليات 

القتل غير القانونية 
وجرائم الحرب في 
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية

»هناك فقط رجل عجوز ومريض في 
الداخل. ويسأل الجندي عن اسمه ويطلب 

المال، لكن الرجل العجوز ال يملك منه 
شيئاً، لذا يدفعه الجندي إلى إحدى زوايا 

الكوخ. ثم نؤمر أنا وثيوفيل باالستلقاء على 
السرير جنباً إلى جنب. فأدركت عندئذ 

أن أجلنا قد دنا. ويطلق الجندي عدة 
طلقات: على مستوى رأسي وقلبي من 

مسافة قريبة. وبقدرة قادر تخدش إحدى 
الرصاصات عنقي وتخترق األخرى ذراعي. 

ثم يخرج الجندي، مغلقاً الباب خلفه. 
وحدث ذلك عند الظهيرة تقريباً. ويصاب 

ثيوفيل بالرصاص ويلتوي جسده على 
السرير بفعل الرصاص. وكان يئن ثم يصرخ 
فجأة، فأعرف أنه مات. وكنت أنا مغطى 

بالدماء وقد فقدت الوعي«.

ناج من هجوم شنه جنود RCD-Goma، في بورامبا بشمال كيفو، في 
ديسمبر/كانون األول 2004.

انتهكت كافة أطراف النزاعات الوحشية المتداخلة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية منذ عام 1996 انتهاكات متكررة 

ومنهجية وواسعة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
اإلنساني الدولي. وقد استهدف حظر أسلحة متأخر وجزئي 

فرضته األمم المتحدة في عام 2003 على الجماعات المسلحة 
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وعلى الجماعات 

التي ليست طرفاً في اتفاقية السالم لعام 2002 في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية وضع حد للنزاع؛ بيد أنه أخفق في اجتثاث 

تدفق األسلحة على مرتكبي هذه االنتهاكات. ويعود ذلك جزئياً 
إلى عمليات نقل األسلحة غير المسؤولة لكن القانونية من ناحية 

الشكل إلى أنصاره الجماعات المسلحة في المنطقة ومورديها.

امرأة كونغولية في مخيم كيباتي بشمال غوما في شرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر/تشرين الثاني 

2008. وقد أقيم المخيم للمدنيين النازحين بسبب القتال الدائر 

بين الجيش الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية والجماعة 

المسلحة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب«. 
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وقد تورطت قوات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية 
والجماعات المسلحة الكونغولية واألجنبية في ارتكاب انتهاكات 

واسعة لحقوق اإلنسان وصلت أحياناً إلى حد جرائم الحرب، 
ومن ضمنها عمليات قتل غير قانونية  واغتصاب وتجنيد جنود 

أطفال واستخدامهم. وخالل المراحل األولى للنزاع، شاركت 
قوات رواندية وأوغندية أيضاً في ارتكاب جرائم حرب، بينها 

قصف المناطق المدنية بال تمييز وتنفيذ عمليات إعدام خارج 
نطاق القضاء ضد المدنيين العزل. وقضت محكمة العدل 

الدولية في عام 2005 أنه بين عامي 1998 و2003 مارست 
القوات األوغندية التعذيب ضد المدنيين، وتقاعست عن حماية 

السكان المدنيين خالل القتال مع المقاتلين اآلخرين، وحرضت 
على النزاع اإلثني، وشاركت في تدريب الجنود األطفال.

وقدم جميع األطراف مساعدات وتجهيزات إلى الجماعات 
المسلحة التي كانت مهمتها العسكرية األساسية شن هجمات 

منهجية على السكان المدنيين، غالباً بسبب هويتهم اإلثنية. وفي 
إطار عملية السالم المتجددة، أسفر الدمج المتسرع للجماعات 
المسلحة في الجيش الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية 

في اآلونة األخيرة عن حصول تلك الجماعات على أسلحة 
حكومية جديدة بدون أن تحل تسلسالتها القيادية أو تغربل 

مقاتليها الكتشاف األشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم 
حرب أو انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان. ويستمر إرث هذه 
االنتهاكات في حرمان سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية 

من الرعاية الصحية الكافية وغيرها من الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية. ويظل ما يفوق الـ 1,5 مليون نسمة مهجرين 

بفعل النزاع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وقد شنت الجماعات المسلحة هجمات متكررة ومتعمدة ونهبت 

المراكز الصحية والمستشفيات التي تظل عاجزة عن مواجهة 
إرث االغتصاب الجماعي واإلصابات الجماعية.

وقد تعرّض حظر األسلحة الذي تعرضه األمم المتحدة بصورة 
مستمرة لالنتهاك بفعل نمط من عمليات نقل األسلحة من 

الدول المجاورة واالتجار الداخلي باألسلحة، برعاية حكومة 
جمهورية الكونغو الديمقراطية في بعض الحاالت كما ُزعم. 
ولكن إضافة إلى ذلك، ظلت األسلحة ترد من ألبانيا والبوسنة 
والهرسك والصين والجمهورية التشيكية وروسيا االتحادية 

وصربيا وغيرها من الدول إلى القوات الحكومية في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا. ورغم أن شحنات 

األسلحة المسلّمة إلى بعض القوات الرسمية خالل هذه الفترة 
غير مشمولة في حظر األسلحة الذي تعرضه األمم المتحدة، إال 

أنها تتزامن بدقة مع دعمها العسكري للقوات الخاضعة للحظر 
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومن ضمنها إمدادات 

األسلحة براً وجواً.

تطبيق قاعدة فعالة لحقوق اإلنسان 
في معاهدة تجارة األسلحة

االنتهاكات الخطيرة:  اعتباراً من عام 1997 فصاعداً، وثقت منظمة 
العفو الدولية وسواها طائفة واسعة من جرائم الحرب واالنتهاكات 

الخطيرة لحقوق اإلنسان في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
ارتكبتها القوات الحكومية على نطاق واسع انطالقاً من جمهورية 

الكونغو الديمقراطية وأوغندا ورواندا، وجماعات مسلحة بدعم تلك 
القوات.

الخطر الكبير:  برغم أن االرتكاب المباشر لبعض هذه االنتهاكات انتهى 
عندما انسحبت القوات الرواندية واألوغندية، إال أن لجنة خبراء األمم 

المتحدة ذكرت بصورة موثوق بها ومتكررة عمليات نقل األسلحة 
والمساعدة العسكرية من القوات الرواندية واألوغندية وقوات 

جمهورية الكونغو الديمقراطية اعتباراً من عام 2003 فصاعداً إلى 
الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي 

استمرت في ارتكاب هذه االنتهاكات.

نظراً لوجود هذه األدلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تكمل 
قاعدة حقوق اإلنسان في معاهدة تجارة األسلحة وتعزز حظر 

األسلحة الذي تفرضه األمم المتحدة على شرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وتقتضي من الدول منع إمدادات األسلحة هذه عن 

القوات المسلحة التي إما ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني 
الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في شرق جمهورية الكونغو 

الديمقراطية أو تورد األسلحة إلى الجماعات المسلحة التي ترتكب 
هذه االنتهاكات، برغم أن تلك القوات المسلحة ال تخضع هي نفسها 

للحظر مباشرة. وينبغي على الدول المصدرة أن تثبت بوضوح أنه 
لن يتم تحويل وجهة أي أسلحة توردها إلى تلك القوات في شرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية أو إرسالها إلى جماعات مسلحة 

هناك. 



ــخص يناضلون في أكثر  منظم��ة العفو الدولية حركة عالمية تضم 2.2 مليون ش
من 150 بلداً ومنطقة من أجل وضع حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

ــة في اإلعالن  ــان المكرس ــخص بجميع حقوق اإلنس وتتمثل رؤيتنا في تمتع كل ش
العالمي لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان. 

ــية أو مصلحة اقتصادية  ــة أو إيديولوجية سياس ــتقلة عن أية حكوم ومنظمتنا مس
ــاهمات عضويتها وما تتلقاه من هبات  ــي هو مس أو دين - ومصدر تمويلها الرئيس

عامة. 
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دعم انعقاد المفاوضات من أجل إبرام   n
اتفاقية فعالة لتجارة األسلحة، والمشاركة 

في هذه المفاوضات وإنهائها على وجه 
السرعة؛

ضمان أن ترسي معاهدة تجارة   n
األسلحة قواعد ملزمة لتقييم العمليات 

الدولية لنقل األسلحة على أساس كل حالة 
على حدة، وأن تحدد بوضوح الشروط 
الموجبة لحظر عملية نقٍل ما لألسلحة؛

ضمان أن هذه القواعد الملزمة تعكس   n
ميثاق األمم المتحدة وااللتزامات الدولية 

الواقعة على عاتق الدول بما فيها القانون 
الدولي والقانون اإلنساني الدولي.

إن بإمكان الدول شراء األسلحة التقليدية 
والحصول عليها وامتالكها ألغراض أمنها 

وتنفيذ القانون والدفاع عن النفس على 
نحو مشروع طالما ظل هذا متساوقاً مع 
المبادئ ذات الصلة في القانون الدولي، 

بما فيه القانون اإلنساني الدولي والقانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، وطبقاً للمعايير 

والممارسات الدولية الفضلى المتعلقة بالحد 
من انتشار األسلحة. ولكن الحكومات، ومعها 

الشركات واألفراد، كثيراً ما تخرق هذه 
القواعد، وبما يؤدي إلى عواقب مأساوية، 

وحتى كارثية في بعض األحيان. 

ومن هنا فإن على الدول أن ال تقوم بعمليات 
دولية لنقل األسلحة حيثما تبدّى أن هناك 
خطراً جوهرياً بأن تستخدم هذه األسلحة 

في انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني 
الدولي أو للقانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

ويتعين عليها كذلك أن تحظر العمليات 
الدولية لنقل األسلحة حيثما يتبيَّن أن ثمة 

مجازفة جوهرية بأن تستخدم هذه األسلحة 
في تيسير أنماط من العنف المسلح، بما 

في ذلك الهجمات اإلرهابية، والعنف القائم 
على النوع االجتماعي، والجريمة العنيفة 
أو الجريمة المنظمة؛ أو بأن تستخدم في 

هجمات إرهابية أو تؤدي على نحو خطير 
إلى تقويض جهود تقليص معدالت الفقر 
وجهود التنمية االجتماعية – االقتصادية. 

التحرك المطلوب اآلن
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الحكومات إلى:  


