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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون 

 من جدول األعمال 3و 2 نالبندا
التقريررر السررلوف ل اررو  اممررة ال تمرردة السرراما لمقرروق اإلنسرران 

 وتقارير ال اوضية السامية واممين العام 
تعزيز وح اية ج يع حقوق اإلنسان، ال دنية والسياسية واالقتصادية 

 فا ذلك المق فا التل ية ب ا واالجت اعية والثقافية،

اريررة وحيررامتلهة لهررا حقرروق اإلنسرران وتلشررية لررراي ال رردنيين امسررلمة  الل  
 واستخداملهة إياها 

 تقرير ماو  اممة ال تمدة الساما لمقوق اإلنسان   

 موجز  
، إىل مفرو  األمرا احدةردل السرام  29/10 هطلب جملس حقوق اإلنسان، يف قراا   

حلقرروق اإلنسرران قن  قرردجمل إىل ارلررس بقا ررااف الررلن لدلررُّ السرربن الررر اب ب رر  يف بن رر ا  رراا  
احدن ني األسلةَة النا  ة وح ازهتا هلا واسدخدامها إ اهرا بن  مراف ا را ف، ا را  بق ر ا مسرا ة 

األمررررن علرررر   ويف هررررلا الدن رررر ا يف قا ررررة حقرررروق اإلنسرررران، واا ررررة حرررر  اإلنسرررران يف احل ررررال
 خصرررو، وطلرررب ارلرررس إل رررو ق فررراف قن ارررديت قافرررن احما سرررا  الرررر   رررن قن بس  رررد  رررا 

 وعررررظ الررررن ا الوطن ررررة ُا  الصررررلةق و  قرررردةجمل هررررلا الدقا ررررا اسررررد ااةف لررررلل  الرررردول للمفرررر  يف
 الطلبق
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 مقدمة -أوالا  
، إىل مفرررو  األمررا احدةرردل السرررام  29/10 هطلررب جملررس حقررروق اإلنسرران، يف قرراا   -1

حلقررروق اإلنسررران قن  قررردجمل إىل ارلرررس بقا رررااف الرررلن لدلرررُّ السررربن الرررر اب ب ررر  يف بن ررر ا  ررراا  
ا هلا واسدخدامها إ اها بن  ماف ا ا ف، ا ا  بق  ا مسرا ة هرلا  احدن ني األسلةَة النا  ة وح ازهته

األمرررن علررر   خصرررو،  ويف الدن ررر ا يف قا رررة حقررروق اإلنسررران، واا رررة حررر  اإلنسررران يف احل رررال
وطلب إل و ق فاف قن اديت قافرن احما سرا  الرر   رن قن بس  رد  را الردول للمفر  يف وعرظ 

 الن ا الوطن ة ُا  الصلةق 
ويف سررر اق إعررردايت الدقا رررا، الدمسررر  مفوعررر ة األمرررا احدةررردل السرررام ة حلقررروق اإلنسررران  -2

واحؤسسررررا  الوطن ررررة حلقرررروق مرررردمن  مررررن الرررردول األعفررررا ، واحن مررررا  الدول ررررة واإلقل م ررررة، 
ق و سررردند الدقا رررا ق فررراف إىل جمموعرررة مدنوعرررة مرررن احصرررايت  (1)اإلنسررران، واحن مرررا  وررر  احل وم رررة

ال امررررة، منهررررا الصرررر وإل الدول ررررة واإلقل م ررررة، ونا سررررا  ةل ررررا  حقرررروق اإلنسرررران الداا ررررة ل مررررا 
 وال لما ، واحما سنيق  احدةدل، وبقا  ا احن ما  اإلقل م ة واإلنسان ة، واردمظ احدين،

و قرردجمل احفررو  السررام  يف هررلا الدقا ررا، إررة عررن قاررا إسررا ل اسرردخداجمل األسررلةة النا  ررة  -3
 دنررراول احوعرروم مرررن من ررو  قوسرررظ  لرررمن  إُ علرر  الدمدرررظ اقرروق اإلنسرررانق واحفررو  السرررام ،

ر اب ب رر  يف بن رر ا حصررول احرردن ني علرر  األسررلةة النا  ررة،  ررد ئ الطرراق والوسررا ن احخدلفررة الرر
لررر  علررر  احسررردو   بن ررر ا  ررراا  احررردن ني األسرررلةة النا  رررة وح رررازهتا هلرررا واسررردخدامها إ اهرررا، ُو
الدويل واإلقل م  والوطين، و نراق،، عنرد ا قدفرا ، ا ال رة قافرن احما سرا  وعنا راهاق و دردا 

 احفو  السام  الدقا ا ا ديت من ا سدنداجا  والدو  ا ق 

م دف  عل رو يتول راف حصرطلا ساألسرلةة النا  رةس  وجد ب ا ُّ و  -4
ق امصرطلا ساألسرلةة (2)

 وجررد ابفرراق علرر     النا  ررةس  لررمن مررنف مررن ساألسررلةة الصرر  لس وساألسررلةة ا ف فررةس، ول ررن
قنررروام األسرررلةة الرررر بنرررد ا نيررر  قني مرررن هرررابني الفتدرررني الفررراع دنيق وبرررايت يف بقا رررا اا ررر  ا ررر ا  

__________ 

و يت  مسررررا ا  مررررن مررررن مررررن إسرررربان ا، وقسرررر ال ا، وإسرررردون ا، وإمرررروايتو ، وقو ووررررواني، واررررا اوواني، والبةررررا ن،  (1)
واجلبررن األسررويت، و ومان ررا، والسررلفايتو ، ، واو ونرردني، وارر و، وباممانسرردان، وجاما  ررا، ااسررو او م نرراوال   ررا، و 

والسرررن ال، وسو سررراا، واانسرررا، والفلبرررني، ومولومب رررا، ومدولرررقا، ومصرررا، واح ررراي، واحمل رررة احدةررردل ل  طان رررا 
ا اللرررمال ة، ومو  لررر وئ، ون وز ننررردا، وهنررردو ائ، وال ونررران، والوحررردل احلررر مة ارررني الومرررا   ة النررردال  مررر  و 

ة لدةد د األسلةة الص  ل، وقمانة اح امل يف اجلبن األسويت، والاااطة النسرا  ة الدول رة للسرلا لدعا اح ا   الدول 
 واحلا ةق ومج ظ احسا ا  مداحة يف احوقظ اللب   حفوع ة حقوق اإلنسانق

ااوبومرررول م ااةرررة  رررنظ األسرررلةة النا  رررة  ويف 29/10 ن  سررردخدجمل هرررلا احصرررطلا يف قررراا  جملرررس حقررروق اإلنسرررا (2)
ما اهررا وا برررا   رررا اصررو ل وررر  ملررراوعة، اح مررن  بفاق رررة األمرررا احدةرردل ح ااةرررة اجلا رررة  وقجزا هررا وم وناهترررا ُو
احن مرة عرر  الوطن رة وابفاق ررة البلردان األما   ررة ح ااةررة  رنظ األسررلةة النا  رة والررلم ل واحدف راا  واحرروايت األمررا  

و  لررا  إىل ساألسررلةة الصرر  ل واألسررلةة ا ف فررةس يف واررا   قمررا ،  ُا  الصرلة وا بررا   ررا اطا قررة ورر  ملرراوعةق
منهررررا بقرررررا  ا ه ترررررا  األمرررررا احدةرررردل، مفا ررررر  ا ررررر ا  احل ررررروم ني اح ررررين ااألسرررررلةة الصررررر  ل، و ررررر وإل إقل م رررررة،  

 ما بفاقا  الر اعدمدهتا اجلماعة ا قدصايت ة لدول واي قاا ق ا واجلماعة اإلمنا  ة لل نوي األاا ق ق
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( اإل ررا ل األهررا إىل A/52/298)ان ررا الوا قررة  1997 ل رراجمل لةة الصرر  لاحل رروم ني اح ررين ااألسرر
نطاق ساألسلةة الص  لس وساألسلةة ا ف فرةسق وااإلعرااة إىل ُلر ، بدفرمن الصر وإل احد لقرة 
ااألسررررلةة النا  رررررة إ رررررا ا  إىل سحصرررررول احررررردن ني علرررر  األسرررررلةة النا  رررررةس، وسح رررررازل احررررردن ني 

وامدصرا اف رموعرة قم را ب ق رداف  عراجمل احدن ني ل سلةة النا  رةس ع رى ل سلةة النا  ةس، وسامدنإل
هررلا الدقا ررا،  لررمن  ويف مررن القواعررد الررر بدنرراول  رراا  األسررلةة النا  ررة وح ازهتررا واسرردخدامهاق

 مصطلا سو ول احدن نيس اح ونا  ال ناة، وه  اللاا  واحل ازل وا سدخداجملق 

 مسلمة اللارية على الت تع بمقوق اإلنسانأثر إساية استخدام ا -ثانياا  
من اح اوف جداف  قن األسلةة النا  ة ه  األيتال الا  س ة الر ب اب ب  را قا رال ال نرُّ  -5

( وقررد و ررُّ األمررني ال رراجمل األسررلةة النا  ررة الاررا سقسررلةة يتمررا  A/HRC/14/24/Add.7واجلا ررة )
واسدخداجمل األسلةة النا  ة قم ا اندلا اف من (ق A/54/2000من الوا قة  238 ل امنس )ان ا الفقا 

ق و وررررا بفررراو  اح ررردل مرررن منطقررررة إىل قمرررا ، بلررر  الدقررررد اا  (3)اسررردخداجمل قني سرررن  ةمرررا
ق (4)يف احا ة من مج ظ حا   القدن ب سدخدجمل ا هرا قسرلةة نا  رة 46 إىل 41 واحلد  ة إىل قن حن

بلررررررهد    حررررررا   القدرررررن يف قمرررررامنيف احا رررررة مرررررن  86 ووب سررررردخَدجمل األسرررررلةة النا  رررررة يف حنرررررر
 بلمررررل هررررله الدقررررد اا  يف احلسرررربان حررررا   ا ندةررررا  احاب بررررة السررررلةة نا  ررررة و  ق(5)نزاعررررا 

 ق (6)الوا ا  النامجة عن األسلةة النا  ة يف قمامن النزام قو
بسررردند بق  مرررا  ح رررا ال نرررُّ احاب رررب السرررلةة نا  رررة إىل م رررد   القدرررن  مرررا وم ررر اف  -6

بلرمن عرايتلف ال واقرب ور  القابلرة  سردخداجمل األسرلةة  و  حس لة يف إطرا  النزاعرا ،والوا ا  ا
النا  رررةق ولسرررد هرررله الف رررول، قجرررا  قمانرررة إعرررنن جن رررُّ الرررلن ال نرررُّ احسرررلا والدنم رررة ا ررراف 

 ررخض عررة ة اإل ررااا  ورر  القابلررة ااألسررلةة النا  ررة يف   754 000 مملصرر  ا ررو إىل وقررو 

__________ 

(3) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Study on Homicide (Vienna, 2013), 
pp. 15-16ق 

ق وبلررررر  بقرررررد اا  م درررررب األمرررررا احدةررررردل اح رررررين ااحخرررررد ا  واجلا رررررة إىل 16و 15 ناحاجرررررظ نفسرررررو، الصرررررفةدا (4)
نررررة إعررررنن جن ررررُّ الررررلن ال نررررُّ احسررررلا ، ا نمررررا بلرررر  بقررررد اا  قما2012 عرررراجمل واررررال يف 177 000 حرررردو 

، إىل حرردو  : مررن  ررخض مهررا2015 ،عررب  ال نررُّ احسررلا علرر  الصرر  د ال رراح والدنم ررة، يف الدقا ررا اح نررون 
 ق2012-2007 لواال سنو اف يف احدوسط منل الف   197 000 وحن

 ، الفصن ال اينقال ب  ال اح إعنن جن ُّ،  (5)
يت اسررة إعررنن جن ررُّ، يف  و  قجااهررا م دررب األمررا احدةرردل اح ررين ااحخررد ا  واجلا ررة،بدفرمن الد اسررة الررر    (6)

وحررده  ررهد  2012 عرراجمل حسرراااهتما، سقدررن احررا  نفسرروس اسررن  نررا نيق وبلرر  من مررة الصررةة ال اح ررة إىل قن
احلرررا   يف يف احا رررة مرررن هرررله  46 وحالرررة اندةرررا ، وقن األسرررلةة النا  رررة اسرررد خدم  يف حنررر 800 000 وحنررر

-www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlights-2014/rn44-firearmان ررررا  ا ررررا منرررراط  ال رررراملق

suicides.htmlُّ ق24 (،  فةة2014 ،، ومن مة الصةة ال اح ة، الوقا ة من ا ندةا : عاو ل عاح ة )جن 
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سلةة النا  ة عواقب قما  سلب ة وطو لة األجن وققن بوا قراف، بلرمن ق وبن ا عن األ(7)من عاجمل
الفا  و  احايتني، مالصدمة النفسر ة واإلجهرايت اللرل ن   رن قن   راين منهمرا اللرخض حر  لرو  

 فدرررل الررروع   دزا رررد    ق وااإلعرررااة إىل ُلررر ،(8)مررران اسررردخداجمل السرررن  النرررا ني للدهد رررد اقرررط
ق اقرررد ا نررر  إحرررد  الد اسرررا  قن األارررا ا قدصرررايتني (9)حسرررلااالد رررال ُّ ا قدصرررايت ة لل نرررُّ ا

يف احا ررة مررن  11 قو با ل ررون يتو  ، 9.46 و حدرروا  ال نررُّ علرر  ا قدصررايت ال رراح    قرردة  انةرر
ق وببررني هررله الدقررد اا  قن مررن  ررلن احلصررول علرر  األسررلةة النا  ررة (10)النررابا ال رراح  اإلمجررايل

  لةقا عا اف مب اف ا ال البلا اطاق لدلفةق واسدخدامها اصو ل و  قانون ة قن 

وقررررد سرررراعد  اح لومررررا  الررررر قرررردمدها الرررردول واجلهررررا  األمررررا   رررراحبة احصررررلةة،  -7
اسررد ااةف للرردعول إىل بقرردا مسررا ا  يف هررلا الدقا ررا، يف ب ز ررز اهررا األاررا احبا ررا وورر  احبا ررا 

هررله اح لومررا  قن األسررلةة النا  ررة  الررلني فلفررو األسررلةة النا  ررة علرر  حقرروق اإلنسررانق وبؤمررد
اقروق  ر  مرن حقروق اإلنسرانق  بؤيتني إىل جمموعة مب ل من األا رال الرر مرن احم رن قن  رس

وب رررر ز هررررله اح لومررررا  قنرررروام اجلا ررررة وال نررررُّ الررررر اسررررد خدم  ا هررررا األسررررلةة النا  ررررة، ومنهررررا 
، وا ودصرراي وورر ه مررن (12)لإلعاقررةا هررا اإل ررااا  احسررببة  عررا ، واإل ررااا  ا طرر ل،(11)القدررن

ق رررر ال ال نررررُّ اجلنسرررر ، والنهررررب، والسرررراقة، وا عدرررردا ، وا مدطرررراف، والد ررررل ب، والدلررررا د 
ق وقارررايت  ا رررا الررردول ارررلن م  رررا ال نرررُّ اإلجاامررر  يف إقل مهرررا (13)القسررراني، وال نرررُّ احنرررزيل

  اب رررب ااسررردخداجمل قسرررلةة نا  رررة
لل نرررُّ احقررر ن بقرررظ النسرررا  واألطفرررال عرررة ة  مرررا ق وم ررر اف (14)

 ق (15)ااسدخداجمل األسلةة النا  ة

وقارراز  م لومررا  قمررا  ال واقررب احلسرراو ة النامجررة عررن إباحررة األسررلةة النا  ررة وإسررا ل  -8
، (16)اسررردخدامها علررر  نطررراق واسرررظ، وبلرررمن ب  ررر  مصررر  قاررراايت ارررن مصررر  جمدم رررا  ا املهرررا

بلرر  ظ األارراايت علرر  بسررل ا ، و (17)اررا وف وعرردجمل األمررن، وبفرراقا اجلرراا ا عرراجمل وإحرردا   رر و 
__________ 

 ,www.globalburdenofinjuries.org and A. Alvazzi del Frateق ان را ق فراف 73 ةإعرنن جن رُّ ال راح ،  رفة (7)

“a matter of survival: non-lethal firearm violence”, in Small Arms Survey 2012: Moving Targets 

(Geneva, 2012), pp. 78-105ق 
 ق  91 ةإعنن جن ُّ، ال ب  ال اح ،  فة (8)
 احاجظ نفسو، الفصن ا امسق (9)
(10) Institute for Economics and Peace, The Economic Cost of Violence Containment (2014)ق 
 اانساق (11)
 إسدون ا وا وق (12)
 قااسو او م ناإموايتو  و  (13)
 ا و وجاما  ا وهندو ائق (14)
 او وندنيق (15)
 إسدون اق (16)

 الفلبنيق (17)
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ممرررا برررؤيتني احل رررال ال وم رررة يف  رررن ا ررروف ومطرررا  ق(18)قنفسرررها يتااعررراف عرررن الرررنفس واحمدل رررا 
، واللرررر و  ا رررردجمل (19)ال نررررُّ احرررراببط ااألسررررلةة النا  ررررة إىل عواقررررب نفسرررر ة، مالصرررردمة النفسرررر ة

مررن نصررُّ جا رر  يف إحررد  الرردول قن قم ررا ق  ق وا ةنرر  يت اسررا  اسدقصررا  ة م دان ررة (20)األمررن
 ق (21)الس ان    لون يف موف من الد ا  لنعددا  عل   د  خض مسلا

وابفقرررر  يتول عد رررردل علرررر  قن الوا ررررا  واإل ررررااا  النامجررررة عررررن ال نررررُّ ُني الصررررلة  -9
ق وق    إىل قن األسلةة النا  ة هر  (22)ااألسلةة النا  ة قف ة    س ة من قفا ا حقوق اإلنسان

، وقن إباحرررة (23)ها ب اب رررب اندهامرررا  وبررراوزا  حقررروق اإلنسرررانساأليتال الا  سررر ةس الرررر اواسرررطد
ق و ق  الرردول قن ق رر ال ال نررُّ واجلا ررة احد جررة يف (24)األسررلةة النا  ررة ووااهتررا بلرر  ظ ال نررُّ
والسرررنمة  (25)  رررن اندهامرررا  للةررر  يف احل رررال واألمرررن مرررا القا مرررة، والفرررا  النررراجا عنهرررا، م ررر اف 

ق وقمةد  إحد  (27)، وحقوق قما (26)البدن ة، وللة  يف احلا ة واحل  يف احلما ة من الد ل ب
إحرررررد  الرررررردول قن إسررررررا ل اسرررررردخداجمل األسررررررلةة النا  رررررة بررررررؤاا علرررررر  احن ومررررررة ال املررررررة حلقرررررروق 

 ق (28)اإلنسان

ادلررمن  قمررا احلقرروق ا قدصررايت ة وا جدماع ررة وال قاا ررة الررر بدفررا  مررن األسررلةة النا  ررة -10
مسرردو  م  لرر    رر ، والفررمان ا جدمرراع ، واحلرر  يف  ويف ، والد لرر ا،(29)احلقرروق يف الصررةة

(ق ومثة E/CN.4/Sub.2/2003/29من الوا قة  13 لاحلا مة يف احل ال ال قاا ة للم دمظ )ان ا الفقا 
قلرررر  ق فرررراف مررررن قن  ررررؤيتني عرررردجمل األمررررن اسرررربب ال نررررُّ النرررراجا عررررن األسررررلةة النا  ررررة إىل نيررررول 

ررد يت (30) سررد ما  وإىل قاررا سررلا علرر  األ ررول اإلنداج ررة، مالسرر احة، وإىل بف رر  األسررالا ق وح 
__________ 

 والاااطة النسا  ة ال اح ة للسلا واحلا ة، اللن ال ام ونق ااسو او م نا (18)

 إسدون اق (19)

 او وندنيق (20)

 قااسو او م نا (21)

، او ونررررردني، اررررر و، جاما  رررررا، اجلبرررررن األسرررررويت، السرررررن ال، الفلبرررررني، مدولرررررقا، ااسرررررو او م نررررراإسررررردون ا، إمررررروايتو ،  (22)
اح ن ررة عنررظ اندهامررا  حقرروق اإلنسرران احاب بررة ااسررد مال مو  لرر وئ، هنرردو ائق ان ررا ق فرراف بقررا  ا احقررا ل ا ا ررة 

 E/CN.4/Sub.2/2002/39, E/CN.4/Sub.2/2003/29, E/CN.4/Sub.2/2004/37األسلةة الصر  ل واألسرلةة ا ف فرة )

and Add.1 and A/HRC/Sub.1/58/27)ق 
 ا وق (23)
 هندو ائق  (24)
 صا، اح اي؛ قمانة اح امل يف اجلبن األسويتق إموايتو ، البةا ن، او وندني، اجلبن األسويت، م (25)
 جاما  اق  (26)
 ا وق  (27)
 إسدون اق  (28)
 إسدون ا وا و والفلبني وهندو ائق  (29)
 هندو ائق  (30)
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ق وعررنول علرر  ُلرر ، قمةررد  الرردول قن إسررا ل (31)عرردجمل األمررن او ررفو قحررد قهررا قسررباي الفقررا
ررداان قاررااف ورر  مبا ررا ومسرردمااف علرر  الدمدررظ اررراحل  يف  اسرردخداجمل األسررلةة النا  ررة وبواااهررا قررد ا 

 ق(33)ند  ررة لل ررب  ا قدصررايتني الررلني بدةملررو قسررا احصررااني والقدلرر  (32)م  لرر    رر  مسرردو 
األاررررا البةرررر  ل سررررلةة النا  ررررة علرررر  األارررراايت واردم ررررا  اهررررو مررررن احل ررررا والد ق ررررد ا رررر   قمررررا

 بسددع  يت اسدو الن ا إل و من من و  حقوق اإلنسانق

 عاييره القانونية تلشية وصول ال دنيين إلى امسلمة اللارية وم -ثالثاا  
 دنرراول هررلا الفررام ا طرروا  احدخررلل يف إطررا  األمررا احدةرردل الررلن األسررلةة الصرر  ل،  -11

و قرردجمل إررةف عررن القررانون الرردويل حلقرروق اإلنسرران ُني الصررلة والندررا ا الررر بو ررل  إل هررا يف هررلا 
إل القطاع ررررة الصررررديت اتل ررررا  الدول ررررة واإلقل م ررررة حلقرررروق اإلنسرررران، وندررررا ا ا بفاقررررا  والصرررر و 

اإلقل م ررة، افررنف عررن الدلررا  ا  الوطن ررة احد لقررة اصررول احرردن ني علرر  األسررلةة النا  ررةق ومررن 
 لن إجياز الطاق والوسا ن احخدلفة احدب رة يف بن ر ا  راا  احردن ني األسرلةَة النا  رة وح رازهتا هلرا 

 ن احما سا  يف هلا ارالق واسدخدامها إ اها قن  ساعد ق فاف يف نيد د اح ا   احل مة وقاف

 تمديد السياق -ألف 
، اعدمرررد مرررؤ ا األمرررا احدةررردل اح رررين اا برررا  وررر  احلررراوم ااألسرررلةة 2001 عررراجمل يف -12

الصرر  ل واألسررلةة ا ف فررة يف مج ررظ جوانبررو اانررامَا عمررن قعرراي ا ررو عررن اررال  القلرر  إزا  بررااما 
اصرول   د لر  ا مراجانب الطلب، و  ويف ق(34)مااقبة ان األسلةة النا  ة ال ن مفاط واندلا ها

احرردن ني علرر  األسررلةة النا  ررة، ا ب ررز  احناقلررا  الدول ررة الررر يتا   حرر  اتن علرر  ا عرر اف 
اررلن جمررايت ح ررازل األسررلةة النا  ررة لرر س السرربب يف ال نررُّ؛ اررن إن اسرردخداجمل هررله األسررلةة علرر  

  رر  القلرر  الررلن  ونررا و  رر  القلرر  الررلااق ملرراوم هررو الررلني  ز رردها اد رراف  و  حنررو ورر  مسررؤول
اندلررا  األسررلةة النا  ررة يف ق رردني األارراايت ال ررايت ني بزا  ررد  الرروع  ااألعرراا  واحخرراطا اح ببررة علرر  
بوااا األسلةة النا  ة ال ن مفراط وارن مااقبرة، وبزا رد عرديت النزاعرا  يتامرن الردول، وال نرُّ يف 

، (35)سدخدجمل األسلةة النا  ة ا و او رفها األسرلةة احففرلةاألمامن ا ال ة من النزاعا  ح   ب  

__________ 

 مدولقاق  (31)
 او وندنيق  (32)
 او وندنيق  (33)
بقررردماف مبررر اف ا مرررا  د لررر  يف الوقررر  نفسرررو، قحررراز  اجلهرررويت احبلولرررة يتول ررراف يف سرررب ن وعرررظ اح رررا   والس اسرررا   (34)

ادةد رررد م رررا   حرررو يتني األسرررلةة يف جمرررا   نقرررن األسرررلةة وم ااةرررة برررداوهلا وررر  احلررراومق و   رررن ارررد  نفررراُ 
 قحد األم لة عل  ُل ق  2014 عاجمل م اهدل با ل األسلةة، الر بل ن عنمة ماج  ة، يف

ا ررة( مررن مج ررظ الوا ررا  النامجررة عررن األسررلةة النا  ررة يف اح 13 وبلرر  الدقررد اا  إىل قن نسرربة  رر  ل اقررط )حنرر (35)
 ، الفصن ال اينق ال ب  ال اح نيد  قانا  النزاعا ق ان ا إعنن جن ُّ، 
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ق ووالب ة مسدخدم  األسلةة النا  ة ها من احردن ني، وهرا ق فراف (36)ومصخصة مدما  األمن
قول مررن  سررقط مررن عررةا ا ال نررُّ القررا ا علرر  اسرردخداجمل هررله األسررلةةق وبلرر  يت اسررة بقد ا ررة 

مل رررون قط رررة  875 ون  نرررا ني، مرررن حنرررمل رررون قط رررة سررر 650 نإىل ق 2007 عررراجمل ق جا ررر  يف
 ق (37)موجويتل،  دل ها مدن ون

وحررررديت اا رررر  ا رررر ا  احل رررروم ني اح ررررين ااألسررررلةة الصرررر  ل، يف بقا رررراه، مسررررللة بن رررر ا  -13
حصول احدن ني عل  األسلةة الص  ل ااعدبا هرا اال رة األ  رة يف مواجهرة بردا  األسرلةة النا  رة 

احفقرررويتل  قو قن نيو رررن وجهرررة األسرررلةة النا  رررة احسررراوقة ممرررا  ن رررةقوررر  احلررراوم عررر  احلررردويت الوط
احملومة ألااايت من احصايت  الا  س ة لإلمدايت  له األسلةةق و سدلزجمل وقُّ نيو ن وجهة األسرلةة 
النا  ررررة بدب ررررظ عمل ررررة احل ررررازل القانون ررررة هلررررله األسررررلةة وبا هتررررا وعررررماَن ب ز ررررز مسررررا لة مال  هررررا 

دامها اطا قة مسؤولةق وبدوقُّ ا ال ة ا س اب   ا  الدول ة والوطن رة الاام رة القانون ني عن اسدخ
إىل م ااةرررة الد رررا ل وررر  احلررراوعة علررر  افررراُ برررداا  لددب رررظ األسرررلةة النا  رررة احملومرررة ل اررراايتق 
ولدةق   هلا اهلدف، قمد اا   ا  ا  احل روم ني قنرو بنب ر  ب ملرة برداا  مااقبرة ح رازل احردن ني 
ل سرررلةة النا  رررة علررر  احسررردو  الررروطين ارررةجاا ا  يتول رررة منسرررقة ح ااةرررة الدرررداول وررر  احلررراوم 

ق وقو   الفا ر  ارلن نيرديت الردول يف قوان نهرا الوطن رة نروم األسرلةة احسرمو  (38)ل سلةة النا  ة
 للمدن ني ا ازبو وال اوف الر   ن ا ها اسدخداجمل ُل  النوم مرن األسرلةة؛ وارلن بفرظ الردول
قوانني ولوا ا وإجاا ا  إيتا  ة مناسبة بد ا هلا نا سة  قااة ا الة عل  احل رازل القانون رة ل سرلةة 
الصرر  ل واألسررلةة ا ف فررة وعلرر  نقلهررا، مررن قجررن منررظ ا بررا  ورر  احلرراوم  ررا؛ واررلن بفررا  

األسرلةة  الدول ا ا جة من النزاعا  وبنف ل، يف ققاي وق  ن ن عمل اف،  اوطاف ل م ض مج رظ
 (قA/52/298من الوا قة  80 لالنا  ة احملومة ل ااايت احق مني يف إقل مها )ان ا الفقا 

__________ 

ا مررا  ررض ال نقررة اررني  رراما  األمررن ا ا ررة وقا ررة احلرر  يف احل ررال، ان ررا بقا ررا احقررا  ا ررا  اح ررين اررا    (36)
 (ق A/HRC/29/37/Add.1ب سفاف ) قو زلاةجاا ا  موج قو اإلعداجمل ما ا القفا 

من رني قط رة سرن   10 بل  الد اسة ا سدقصا  ة ل سرلةة الصر  ل إىل قن ال صرااا   دلر  مرن مل روين إىل (37)
من رني قط رة، وقن اجلماعرا  احسرلةة  3.7 مل ون قط ة إىل 1.7 ننا ني، وقن  اما  األمن ا ا ة  دل  م

 ,Research Notes: Armed Actors, No. 9مل رون قط رةق  1.8 مل رون قط رة إىل 1.1 نور  احل وم رة  دلر  مر

September 2011ق 
 وا ملو ااناما ال من من قني الدزاجمل ادن  ا مسللة ح رازل احردن ني ل سرلةة النا  رة علر  احسردو  الروطين،  ق   (38)

يف بنف رررل اانررراما ال مرررن احد لررر   ا ررا الررردول، يف ا جدمرررام ال الررر  للررردول الرررلني    قرررد مرررال مرررن سرررندني للن رررا
، قن مسرررللة ح رررازل احررردن ني ل سرررلةة الصررر  ل واألسرررلةة ا ف فرررة 2008 عررراجمل ااألسرررلةة الصررر  ل، اح قرررويت يف

 (قA/CONF.192/BMS/2008/3)ز( من الوا قة ا دام ة 28 لمهمة االنسبة لدنف ل ااناما ال من )ان ا الفقا 
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 القانون الدولا لمقوق اإلنسان -باي 
 االلتزامات ببذل العلاية الواجبة لم اية حقوق اإلنسان  

 وجب قانون حقوق اإلنسان عل  الدول ارلل ال نا رة الواجبرة حلما رة حقروق اإلنسران،  -14
و قدفررر  ُلررر  الدرررزاجمل الررردول عنرررظ األنلرررطة ا ا رررة الفرررا ل الرررر ب ررروق الدمدرررظ اقررروق اإلنسررران، 
ُمرا ، يف  وع اقبة ماب ب هاق وبرد  اإل را ل اوجرو مرا  إىل قن الل نرة اح ن رة اقروق اإلنسران 

( الرررلن طب  رررة ا لدزامرررا  القانون رررة الواق رررة علررر  عررراب  الررردول 2004)31  قرررااجمل ب ل قهرررا ال ررر
  ررن قن    األطررااف يف ال هررد الرردويل ا ررا  ارراحلقوق احدن ررة والس اسرر ة، قن بلرر  ا لدزامررا 

 اب بو ومنؤها مرن اندهامرا  للةقروق    نا إُا واا  الدولة احلما ة ل ااايت إ  ب ؤيتة  اال امن
م انررا   قو لة اال هررد اةسررب، وإمنررا ق فرراف مررن األا ررال الررر  قرروجمل  ررا ا رروا  مررن قارراايتاحلررمو 

ب رون هرله احلقروق قاالرة للدطب ر   مرا والر   ن قن ب وق الدمدظ ااحلقوق احلمولة اال هد اقد 
م انرا ق وق ررا   الل نررة ق فراف إىل قنررو قرد ب ررون هنراإل  رراوف   ررن  قو ارني ا رروا  مرن قارراايت

، قن  ررؤيتني إىل 2 لبقدفرر و احررايت مررا دخلررُّ عررن عررمان احلقرروق احلررمولة اال هررد، حسرربا هررا لل
اندهاإل بل  احلقوق من قهبن الدول األطااف ند  ة مساحها اا ب اي م ن هرله األا رال مرن قهبَرن 

عرن ارلل ال نا رة الواجبرة  قو فلفها عن افراُ الدرداا  احناسربة قو ال  انا  قو ا وا  من األااايت
جرر  الفررا  النرراجا عنهررا )ان ررا  قو حرردو  هررله األا ررال وح اقبررة ماب ب هررا والدةق رر  ا هررا حنررظ

 (قE/CN.4/1995/42 من الوا قة 102 لالفقا ق فاف 

امررر نف،  قدفررر  حررر  اللرررخض يف عررردجمل حامانرررو مرررن ح ابرررو ب سرررفاف الدزامررراف مرررن جانرررب  -15
عام الر قد بؤيتني إىل اندهراإل الدول األطااف اافاُ مطوا  م قولة للة لولة يتون حدو  األو 

ق وانا ف عل  ُل ،  قدف  هلا احل  ا لدزاجمل األم رد عنرظ ا ب راي ا روا  مرن (39)احل  يف احل ال
األارراايت واجلهررا  الفاعلررة ورر  احل وم ررة القدررَن يف  رراوف م  نررةق و قدفرر  هررلا احلرر  ق فرراف سررن 

عل  الدولة الدزاجمل اافراُ برداا  حنرظ  ق ومن مث،  قظ(40)قح اجمل قانون ة جنا  ة لايتم ا ب اي اجلاا ا
قارراايت ا  ررنها وقررا دها مررن األا ررال اجلنا  ررة  قو احخرراطا اح اواررة واحلق ق ررة اإدقررة ا ررال اررايت ا  نررو

ق وقني اررا عررا ا  ر د بررظ لدةد ررد م ونررا  ا لدررزاجمل ابررلل ال نا ررة (41)مررن جانررب قني طرراف االرر 
ارراحل  يف احل ررال  دفررمن ق فرراف، يف ةمررا األمررا، سنيق رر  اللرراوط الررر ب فررن   د لرر  ا مرراالواجبررة 

 ق(42)ال  ، ال ااس

__________ 

 ,Velásquez-Rodriguez v. Honduras, judgment of 29 July 1988اإلنسران،  حم مرة البلردان األما   رة حلقروق (39)
para. 172ق 

 قAkkoç v. Turkey, judgment of 10 October 2000, paras. 77-78اإ مة األو وا ة حلقوق اإلنسان،  (40)
 احاجظ نفسوق (41)
(42) Inter-American Court of Human Rights, Case of the “Street Children” (Villagrán-Morales et al.) v. 

Guatemala, judgment of 19 November 1999, para. 144ق 
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 التزامات الدول ببذل العلاية الواجبة، وحصول ال دنيين على امسلمة اللارية -2 
يت سررر  ه ترررا  وةل رررا  حقررروق اإلنسرررران الداا رررة ل مرررا احدةررردل، وحرررديت  اوعررررو ،  -16

ا ا ررة ل سررلةة النا  ررة علرر  حقرروق اإلنسرران، ألورراا  منهررا واررا  بب ررا  اسرردخداجمل ال  انررا  
 الدول االدزاماهتا ابلل ال نا ة الواجبةق 

 هيئات حقوق اإلنسان ال لشأة ب وجب ميثاق اممة ال تمدة  
ق ررا   ه تررا  حقرروق اإلنسرران احنلررلل عوجررب م  رراق األمررا احدةرردل إىل إحصررا ا   -17

ق وع ةنررر  الل نرررة (43)سرررنة احاعررر ة 16  سرررلةة النا  رررة يف اررر ل البد لررر  اصرررول احررردن ني علررر  األ
م لفر  اةعردايت يت اسرة  راملة   2002 عراجمل الفاع ة لد ز ز وقا ة حقوق اإلنسران مقرا ل ما رة يف

، (44)عن منظ اندهاما  حقروق اإلنسران احاب برة ااسرد مال األسرلةة الصر  ل واألسرلةة ا ف فرة
د لقررة عنررظ اندهامررا  حقرروق اإلنسرران احاب بررة ااسرردخداجمل قسررفا  عررن وعررظ ملرراوم احبررايت  اح

 ق2006/22 ااألسلةة الص  ل، الر اعدمدهتا الل نة الفاع ة وق اقدها اقاا ه
و دنرررراول ملرررراوم احبررررايت ، اصررررو ل منه  ررررة، الدزامررررا  الرررردول عنررررظ اندهامررررا  حقرررروق  -18

إىل بن ر ا حصرول اجلهرا   اإلنسان الرر باب بهرا جهرا  ما رةق وقمرد ملراوم احبرايت  احلاجرة
قمرد  ممرا  ا ا ة عل  األسلةة النا  ة مرن منطلر  حر  الفرايت يف احل رال واحلا رة وقمنرو اللخصر ،

احلاجررررة إىل ب ز رررررز حقرررروق اإلنسررررران اح فولررررة جلم رررررظ األ ررررخا  عنرررررظ ال نررررُّ احدوقرررررظ ا ب اا رررررو 
ل  عن طا   الدداا  احن مرة الرر برن ا  ح رازل اجلهرا  ا ا رة ااسد مال األسلةة الص  ل، ُو

ق وبلرمن قا مررة بررداا  منررظ ال نرُّ الررلني باب بررو اجلهررا  (45)ل سرلةَة الصرر  ل واسررد ماهلا إ اهررا
ا ا رة ااسردخداجمل األسررلةة الصر  ل، يف مجلرة قمررو ،  راوط ال مر ض الررر  نرظ ح رازل األسررلةة 

وراا  حمرديتل، وقصرا من قهبن ق خا  قد  س تون اسد ماهلا؛ واإلُن ا ازل األسلةة الص  ل أل
 اسد ماهلا عل  ال ا  اللني   م ص  من قجلو؛ وبد د الامض يتو  افق 

و طالررب ملرراوم احبررايت  احل ومررا  ق فرراف، قبررن إ رردا  الررامض، اررلن بلرر ط ا فرروم  -19
علرر  األقررن، مااعررال سررن مقررد جمل طلررب و، للدررد  ب علرر  ا سرردخداجمل السررل ا ل سررلةة الصرر  ل، 

 ال قل ررة، وال ررا  مررن ح ررازل السررن  النررا ني، وسرروااقو مررن األنلررطة اإلجاام ررةال مرر ض ول اقدررو 
قا رال ال نرُّ احنرزيلق و ردعو ملراوم احبرايت  الردول ق فراف  قو إسا ل اسد مال األسلةة النا  رة قو

إىل نا سة الاقااة علر  بصرن ظ األسرلةة الصر  ل؛ وبوسر ا األسرلةة النا  رة ا را  الد راف عل هرا 
بررداا  قمررا  لفررمان الدةق رر  مررظ األ ررخا   قو نقلهررا؛ وبنف ررل بررداا  بلررا   ة وبدبررظ حامررا 

نقلهررا اصررو ل ورر  قانون ررة،  قو ب د سررها قو ح ازهتررا قو احسررؤولني عررن بصررن ظ األسررلةة الصرر  ل
__________ 

، يف 2015و 2014  ُمرررررراه جملررررررس حقرررررروق اإلنسرررررران منررررررل ارررررر ل قا بررررررة جررررررداف، يف عررررررام مررررررا  لررررررمن ُلرررررر  (43)
   ق29/10و 26/16 وقاا  

(44) E/CN.4/Sub.2/2002/39, E/CN.4/Sub.2/2003/29, E/CN.4/Sub.2/2004/37/Add.1 and A/HRC/Sub.1/58/27ق 

وإىل  ،1997/28  مرن قراا  ارلرس ا قدصرايتني وا جدمراع 5 ل ل  ملاوم احبايت  يف هلا السر اق إىل الفقرا  (45)
 اللني اعدمده مؤ ا األما احدةدل الداسظ اح ين عنظ اجلا ة وم املة ارامنيق  9  القاا
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ولفرررمان مقاعررراهتا؛ وبررراا إسرررا ل اسررردخداجمل األسرررلةة الصررر  ل وح ازهترررا اصرررو ل وررر  قانون رررة، 
 ل نُّ احنزيلق وملل  باا قا ال ا

، علرر  قن مسررللة قا ررة حقرروق 2006/22  و ررديت  الل نررة الفاع ررة ق فرراف، يف القرراا -20
اإلنسررران جيرررب قن ب رررون حمو  رررة عنرررد وعرررظ مز رررد مرررن احبرررايت  واح رررا   احد لقرررة ادررروااا األسرررلةة 

زاجمل الردول الص  ل واألسلةة ا ف فة، ونقلها وإسا ل اسرد ماهلاق وقمرد  الل نرة الفاع رة ق  رة الدر
ابلل ال نا ة الواجبة من قجن احلد من ال نُّ اللني باب برو اجلهرا  ا ا رة ااسردخداجمل األسرلةة 

يف ُلررر  ا لدرررزاجمل عنرررظ وقررروم األسرررلةة النا  رررة يف ق ررردني ق رررخا   ررراجةا قن  سررر توا  عرررا الصرر  ل،
 الررة،  اسرردخدامهاق ولدةق رر  هررلا اهلرردف،  رر    الل نررة الفاع ررة الرردول علرر  اعدمررايت بررداا  ا

ماعدمايت قوانني وس اسا ، اللن ح ازل األسلةة الص  ل واألسلةة ا ف فة ونقلها واسد ماهلا، 
 د ن حبايت  القانون الدويل حلقروق اإلنسران والقرانون الردويل اإلنسراينق و ر    الل نرة الفاع رة 

احل وم رة علر  ق فاف ه تا  األمرا احدةردل، ومرااقا حقروق اإلنسران يف اح ردان، واحن مرا  ور  
 اإلانغ نيد داف عن قني اندهاما  حلقوق اإلنسان ب اب ب ااسدخداجمل األسلةة النا  ةق

وناقلر  احقرا ل ا ا رة اح ن رة عسرللة ال نررُّ عرد احراقل وقسربااو وعواقبرو احوعروم ق فرراف  -21
للة ، بناولرر  احقررا ل ا ا ررة مسرر1996 عرراجمل ويف اررب ا الدفصرر ن يف سرر اق قا ررة حقرروق احرراقلق

لررر  يف يت اسرررة م اسررر  لدةد رررد إطرررا  بلرررا ظ  رررامن الرررلن  ح رررازل احررردن ني األسرررلةة النا  رررة، ُو
(ق وقو رر  احقررا ل ا ا ررة E/CN.4/1996/53/Add.2مررن الوا قررة  38 لال نررُّ احنررزيل )ان ررا الفقررا 

 57 لالن   د ا يف هلا الدلا ظ ح ا اللن اإلل ا  الدلقا   لامض األسلةة النا  ة )ان را الفقرا 
 (قE/CN.4/1999/68من الوا قة 

ويت س  احقا ل ا ا ة حا   واق  ة بسبب  ا ها األسلةة النا  ة يف حردو  اندهامرا   -22
، Corr.1و A/HRC/17/26/Add.5مررررن الوا قررررة  10 ليف بفاقمهررررا )ان ررررا الفقررررا  قو حلقرررروق اإلنسرررران

واسررررردخدامها )ان رررررا (، ومانررررر  ا هرررررا ح رررررازل األسرررررلةة A/HRC/20/16مرررررن الوا قرررررة  68 لوالفقرررررا 
مرررررررن الوا قرررررررة  10 ل( واندلرررررررا ها )ان رررررررا الفقررررررا E/CN.4/2005/72/Add.3مرررررررن الوا قررررررة  80 لالفقررررررا 

E/CN.4/2005/72/Add.3 ( مرررن ال وامرررن الرررر ول رررد  ال نرررُّ والدم  رررز اجلنسررراين واسرررددامدهما )ان رررا
  حررررني عانرررر  النسررررا  مررررن سعررررا  السررررن ويف (قA/HRC/29/27/Add.2مررررن الوا قررررة  30 لالفقررررا 

مرررررررن الوا قرررررررة  10 لالررررررر ن م رررررررايتاس ملررررررر ن مرررررررن ق ررررررر ال ال نرررررررُّ ارررررررني األاررررررراايت )ان رررررررا الفقرررررررا 
A/HRC/17/26/Add.5 وCorr.1 قسهم  سهولة احلصول علر  األسرلةة النا  رة اردو ها يف وقروم ،)

(ق A/HRC/4/34/Add.2مررن الوا قررة  79 إىل 77 نحررا   اندةررا  اررني اإلنررا  )ان ررا الفقرراا  مرر
ة ق فراف مسرللة األسرلةة النا  رة يف سر اق احما سرا  ال قاا رة األسرا ةق وقالر  ويت س  احقا ل ا ا 

 دا ب ق ُّ اجلمهو  و ن قرن   مل احقا ل ا ا ة، يف م ا  بدق قها يف م اها اللمو ل، إنو سما
دررل  يف اردمررظ، سررد ن  بسرر   إىل الدصرردني للصررو  السررلب ة الررر ب ررن مررن الاجررن ال ن ررُّ م ررا ف ا 

لنمط ة لللما البطن يف ال  ر  مرن اردم را  هر   رو ل الاجرن الرلني امرن مسدسرافق وإن الصو ل ا
مررن  108 لافراُ هررلا الاجرن مرر نف قعلر  قمررا ب برب عل ررو ندرا ا مطرر ل االنسربة للنسررا  )ان را الفقررا 
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(سق وق ررررا   مررررلل  إىل قن لررررب ا احما سررررا  األمررررا  عواقررررب  علرررر  E/CN.4/2002/83الوا قررررة 
 48 لعنقرة هلرا انروم اجلرنس )ان را الفقرا    اين، م ن اقااة األسرلةة، الرر ببردو ومرلنال نُّ اجلنس
 (قE/CN.4/1999/68/Add.2من الوا قة 

وقو ررر  احقرررا ل ا ا رررة، يف مج رررظ هرررله احلرررا  ، ادن ررر ا اسررردخداجمل األسرررلةة النا  رررة  -23
ال نررُّ علرر  امرراقلا مررن  بررداا  إاررا  إاررن  مررن  ررا ئ وبرراا إسررا ل اسرردخدامها، ااعدبا  ررا مررن

ال قايق وااإلعااة إىل ُل ،  نب   قن بلمن سبن إنصاف عةا ا ال نُّ احنزيل نيسنَي بداا  
لرر  افررمان وجررويت ن رراجمل مناسررب لدةرراني السررواا  مررن قجررن الوقرروف  مااقبررة األسررلةة النا  ررة، ُو

مااج رة يتو  رة  حل ازل السن ؛ وإجاا  ما عل  مج ظ ال نا ا ُا  الصلة الر نيديت قهل ة  خض
 ررزال  دررظ ااألهل ررة؛ ووعررظ س اسررا  واعررةة    إُا مرران احلررا ز عل هررا مررا للررامض  رردف بقا ررا

يف ُلر  إم ان ررة نرزم األسررلةة  عرا لنرزم األسرلةة النا  ررة عنرد الدردمن يف حررا   ال نرُّ احنررزيل،
 ة وعدجمل اإلانغ ا د قول إمطا  ادو  مصومة منزل ة؛ وباا الب ظ و  القانوين ل سلةة النا  

 (قA/HRC/17/26/Add.5عن ساقدها )الوا قة 
وقمرر اف، ط احرر ، يف إطررا  ا سررد اا  الرردو ني اللررامن، مسررللة حصررول احرردن ني علرر   -24

، A/HRC/30/12مرن الوا قرة  233-176 إىل 230-176 نالفقراا  مراألسلةة النا  رة )ان را 
(ق وقعاارر  الرردول عررن قلقهررا إزا  A/HRC/30/11مررن الوا قررة  43-125و 40-125 الفقررابنيو 

اافاُ بداا  عامة  الوا ا  واإل ااا  النامجة عن األسلةة النا  ة، وقو  ، عنول عل  ُل ،
 للقفررا  علرر  ال نررُّ احاب ررب ااسرردخداجمل سررن  نررا ني ولدنرراول مسررللة اندلررا  األسررلةة النا  ررة،

ل لرمن مج رظ مرن  سر    قو   اافراُ مطروا  حمرديتل، م رن بوسر ظ نطراق نيراني السرواا  ومما
إىل ح رازل سرن  نررا ني، ونيسرني اإل رااف علرر   راما  األمرن ا ا ررة، وبروا  عرمانا  ققررو  

 حلما ة سنمة األااايتق
 هيئات حقوق اإلنسان التابعة لألمة ال تمدة ال لشأة ب وجب معاهدات  

ألسررلةَة بناولرر  ه تررا  اح اهرردا  اررن  قفررا ا بد لرر  ااسرردخداجمل ال  انررا  ا ا ررة ا -25
النا  ررة، هرر : األاررا السررلا ل سررلةة النا  ررة علرر  حقرروق اإلنسرران؛ واحلاجررة إىل بن رر ا حصررول 
 احدن ني عل  األسلةة النا  ة؛ وم ا   حقوق اإلنسان احد لقة ا مل ا  نقن األسلةة النا  ةق 

 األاا السلا ل سلةة النا  ة عل  حقوق اإلنسان  
( الررلن حقرروق األطفررال 2006)9  قررا ب ل قهررا ال رراجمل ُمررا  جلنررة حقرروق الطفررن، يف -26

ُوني اإلعاقرررة، قن بررروااا األسرررلةة الصررر  ل واألسرررلةة ا ف فرررة وسرررهولة احلصرررول عل هرررا، سررربب 
   سررر  مرررن قسرررباي اإلعاقرررة، ون رررا  الل نرررة اح ن رررة اقررروق اإلنسررران، ااح رررن، يف سررر اق قا رررة 

  د لرر  ا مررا   ااسرردخداجمل األسررلةة النا  ررة األقل ررا  والنسررا  واألطفررال، يف قاررا ال نررُّ احابَ ررب
مررن الوا قررة  10 لاقررط ارراحل  يف احل ررال وإمنررا ارراحل  يف احسرراوال وعرردجمل الدم  ررز ق فرراف )ان ررا الفقررا 

CCPR/C/USA/CO/4 ق واررردو ها، قعااررر  الل نرررة اح ن رررة االقفرررا  علررر  الدم  رررز عرررد احررراقل، يف)
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حرا    ويف يف س اق منرظ نلروي النزاعرا ( اللن وعظ احاقل 2013)30  قابو  دها ال امة 
ورر   قو ا ررد اندهررا  النررزام، عررن قلقهررا ألن اندلررا  األسررلةة النا  ررة مرران لررو قاررا مبا ررا ومررا النررزام

مبا ررا علرر  النسررا  او ررفهن عررةا ا ال نررُّ اجلنسرراين احرراببط اررالنزام، وعررةا ا ال نررُّ احنررزيل، 
 احقاومةقااعن  يف حاما   قو وق فاف او فهن حمد ا 

 احلاجة إىل بن  ا حصول احدن ني عل  األسلةة النا  ة  
قمد  ه تا  اح اهدا  ق  ة الوقا ة واسةا  مفرمون ا لدرزاجمل ال راجمل ااحلرد مرن الفرا   -27

واحخرررراطا اإدقررررة ارررراألااايت ند  ررررة اندلررررا  األسررررلةة النا  ررررة وإم ان ررررة إسررررا ل اسرررردخدامهاق اقررررد 
اإلنسان، م نف، إىل قن ا لدزاجمل ادةق   احلما ة الف الة  سدلزجمل ق فاف  ملص  الل نة اح ن ة اقوق

جهرويتاف ل رربا ال نررُّ، بلرمن احفرر  يف سررن بلرا  ا  بلرر ط نيرراني السرواا  يف مج ررظ عمل ررا  
 (قCCPR/C/USA/CO/4من الوا قة  4 لنقن األسلةة النا  ة ا ا ة )ان ا الفقا 

ُمرررا  الل نرررة ق فررراف قن قا رررة حررر  الفررر -28  األمررران علررر   خصرررو، واررر  ويف ايت يف احلا رررةو
مررن ال هررد الرردويل ا ررا  ارراحلقوق احدن ررة والس اسرر ة، بلررمن إجرراا ا   9 لبررنض عل ررو احررايت مررا

ق (46)(CCPR/C/79/Add.50مررن الوا قررة  17 لحااقبرة مل  ررة احرردن ني ل سرلةة النا  ررة )ان ررا الفقرا 
للسرنمة  قو اايت من الدهد دا  احدوق رة للة رالو  ين هلا احل ا، يف بفس  الل نة، قن قا ة األا

برروا ا األسررلةة النا  ررة  البدن ررة بلررمن واجررب الرردول قن نيمرر  سرر ااا مررن احخرراطا النامجررة عررن
ق واعد   ق فاف ال ديت ال ب  من األسلةة الصر  ل واألسرلةة ا ف فرة مطرااف علر  (47)اصو ل مفاطة

(ق CRC/C/OPAC/BIH/CO/1مررن الوا قررة  23 لقررا سرر ما األطفررال )ان ررا الف   سررنمة السرر ان،
سرراو ها القلرر  مررن ا بفررام  إُ ويت سرر  الل نررة اح ن ررة ارراحلقوق ا قدصررايت ة وا جدماع ررة وال قاا ررة،

لرر  يف  عرديت حررا   ا ندةررا  يف يتولررة م  نرة، مسررللة سررهولة احلصررول علر  األسررلةة النا  ررة، ُو
  ررن الووررو مررن الصررةة البدن ررة وال قل ررة يف  إطررا  نيل لهررا لنطرراق احلرر  يف الدمدررظ اررلعل  مسرردو 

ُلرر  البلرردق وقو رر  الل نررة اررلن بدخررل الدولررة إجرراا ا  لدق  ررد احلصررول علرر  األسررلةة النا  ررة 
 (قE/C.12/CHE/CO/2-3من الوا قة  19 ل)ان ا الفقا 

واسةررا  الل نررة اح ن ررة االقفررا  علرر  الدم  ررز عررد احرراقل بن رر ا ح ررازل احرردن ني ل سررلةة  -29
مررن ابفاق ررة القفررا  علرر  مج ررظ  2 لالنا  رة النررو  قدفرر  ا لدررزاجمل ابررلل ال نا ررة الواجبررة عوجررب احررايت

ق  ال الدم  ز عرد احراقلق ول ر  بفر  الدولرة االدزامهرا ابرلل ال نا رة الواجبرة، ح دهرا الل نرة علر  
سرررررن بلرررررا  ا  برررررن ا الررررر ن  رررررا جمل ح رررررازل األسرررررلةة الصررررر  ل وعلررررر  ارررررا  جرررررزا ا  علررررر  

(ق و ق  الل نرررة عررراو ل CEDAW/C/PAK/CO/4)يت( مرررن الوا قرررة 14 لمرررا  )ان رررا الفقرررا ا ندها 
بن رر ا بررا ل األسررلةة اصررو ل قو ررة وا الررة، إىل جانررب نا سررة احااقبررة احن مررة لدررداول األسررلةة 

لرر  حنرررظ  عررا ب رررون حمامررة، مررا الدقل د ررة، احوجررويتل ق ررنف والررر م رر اف  ا هررا األسررلةة الصرر  ل، ُو

__________ 

   )حا ة الفايت واألمان عل   خصو(ق19 ل( اللن احايت2014)35 امن الد ل   ال اجمل  ق 9 لا ان ا ق فاف الفق (46)

   احاجظ نفسوق (47)
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مررن  29 ليف بسرره ن ا ب ا ررا )الفقررا  قو ها يف ا ب رراي قعمررال ال نررُّ اجلنسرراين ا طرر لاسرردخدام
 (قCCPR/C/PHL/CO/4من الوا قة  14 لاحاجظ نفسو؛ ان ا ق فاف الفقا 

وعل  واا  ُل ،  اط  جلنة حقوق الطفن بداا  منظ اندلا  األسلةة النا  ة ارا لدزاجمل  -30
( ومررلل  حرر  الطفررن CCPR/C/PHL/CO/4مررن الوا قررة  14 لا اما ررة احلرر  يف احل ررال )ان ررا الفقرر

(ق CRC/C/OPAC/LKA/CO/1مرررررررن الوا قرررررررة  45و 44 يف السرررررررنمة واألمرررررررن )ان رررررررا الفقرررررررابني
وطاح  الل نة ق فاف مل لة األسلةة النا  ة يف س اق ح  الطفن يف الدةا  مرن مج رظ ق ر ال 

األسرلةة النواعهرا الارا ا ترا   س اق و ُّ ال اوف الر  سهن ا ها احلصول عل  ويف ال نُّق
( الرلن حر  الطفرن يف 2011)13  قاعا ل ااألطفال، قمد  الل نة جمديتاف، يف ب ل قها ال اجمل 

الدةرررا  مرررن مج رررظ ق ررر ال ال نرررُّ، قن مرررن واجرررب الررردول قن بفرررم ن مسرررللة قا رررة األطفرررال يف 
مرن الوقا رة ومراو اف االد رايف  بداا ها الدلرا   ة واإليتا  رة والد ل م رة يف مج رظ مااحرن الدردمن، ادا رةف 

 واندها ف اةعايتل اإليتمااق
و ق  جلنرررة مناهفرررة الد رررل ب ق فررراف عررراو ل افررراُ برررداا  وطن رررة حااقبرررة األسرررلةة النا  رررةق  -31

 وبناولرر  الل نررة احسررللة، الرر ن حمررديت، اررلن ن ررا  يف مسررللة بن رر ا مسرردخدم  األسررلةة النا  ررةق
 رراا  احوااقررة علرر  مررنا  مررض األسررلةة النا  ررة يف إحررد   سرر اق الن ررا يف احخالفررا  الررر ويف

الررردول، ح ررر    ررردةع  قن الرررامض م نةررر  اصرررو ل علررروا  ة وقن األسرررلةة النا  رررة الرررر   احلصرررول 
عل ها عوجب هله الامض اسد خدم  يف ا ب اي جاا ا حم و ل عوجب ابفاق ة مناهفرة الد رل ب 

احه نررة، قو رر  الل نررة اررلن بلررديت  قو النإنسرران ة قو  ةال قواررة القاسرر قو وورر ه مررن عرراوي اح املررة
 7 لالدولة إجاا اهتا اإليتا  ة الفاو  ة حااقبة اإل ردا  ال لروا   لرامض األسرلةة النا  رة )ان را الفقرا 

 سراو  الل نرة  وإُ (ق وقعاار  جلنرة حقروق الطفرن عرن  قني ناارنقCAT/C/GUY/CO/1من الوا قرة 
سررر ما إزا  النسررربة ال ال رررة مرررن األطفرررال  و  النا  رررة يف إحرررد  الررردول،القلررر  إزا  اندلرررا  األسرررلةة 

،  ق  (48)(CRC/C/OPAC/BGD/CO/1مررررن الوا قررررة  23 لاحلرررراملني هلررررله األسررررلةة )ان ررررا الفقررررا 
اد من افاُ مج رظ الدرداا  الفراو  ة الرر ب فرن عردجمل حصرول األطفرال علر  األسرلةة    الل نة قن

مرن  24 ل، ومن نزم سن  األطفال احلا ز ن االف ن ألسرلةة )الفقرا الص  ل و/قو األسلةة ا ف فة
 احاجظ نفسو(ق

ون ررااف  سرردماا  ا بفررام قعرردايت الوا ررا  واإل ررااا  النامجررة عررن اسرردخداجمل األسررلةة يف  -32
إحررررد  الرررردول، بو رررر  الل نررررة اح ن ررررة اقرررروق اإلنسرررران اررررلن بدخررررل هررررله الدولررررة مج ررررظ الدررررداا  

هرررا ارررلن بررروا ا احلما رررة الف ل رررة للةررر  يف احل رررال وارررلن ب ررربا مجرررا  ال نرررُّ الفررراو  ة لدفررر  االدزام
احسررلا، اطرراق منهررا موا ررلة سررن الدلررا  ا  الررر بلرر ط نيرراني السررواا  يف مج ررظ عمل ررا  نقررن 
األسررلةة النا  ررة ا ا ررة، لد نررب ح ررازل األسررلةة مررن قهبررن ق ررخا  ننرروعني مررن قررن السررن  

__________ 

مرن  75و 74 ا ما  ض احسللة ال امة احد لقة اا ندلرا  احفراط ل سرلةة الصر  ل الر ن عراجمل، ان را الفقرابني (48)
 قCRC/C/SDN/CO/34الوا قة 
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ومااج رررة قررروانني  ؛(49)لصرررا جمل للدلرررا  ا  اإل رررة ُا  الصرررلةعوجرررب القرررانون؛ وعرررمان اإلنفررراُ ا
سالررداام عررن الررنفس واحمدل ررا س  رردف إل ررا  احلصررانة الواسرر ة النطرراق وعررمان الدق ررد الصررا جمل 

مررن  10 عبرردقني الفرراو ل والدناسررب عنررد اسرردخداجمل القررول احم دررة يتااعرراف عررن الررنفس )ان ررا الفقررال
 (قCCPR/C/USA/CO/4الوا قة 
  جلنررررة حقرررروق الطفررررن عررررن بقررررد اها جلهررررويت الرررردول يف مجررررظ األسررررلةة الصرررر  ل وقعاارررر -33

)ق( و)ي( مررررررررن الوا قررررررررة 24 واألسررررررررلةة ا ف فررررررررة الررررررررر يف ق رررررررردني احرررررررردن ني )ان ررررررررا الفقررررررررابني
CRC/C/OPAC/BIH/CO/1 مرررررررررن الوا قرررررررررة 24 ل، والفقرررررررررا CRC/C/OPAC/MNE/CO/1 وعرررررررررن )

المطرررا  ولررراطا األسرررلةة النا  رررة، اهرررله الدرررداا  مرررن بقرررد اها ق فررراف للدرررداا  الاام رررة إىل الدوع رررة 
عنا ررا احااقبررة الف الررة ل سررلةة علرر  الصرر  د الرروطينق وقمررد  الل نررة اح ن ررة اقرروق اإلنسرران 

من الوا قرة  12 لا د اندها  النزام )ان ا، الفقا  ما األ  ة احلةة ل اما مجظ األسلةة يف حا  
CCPR/C/AGO/CO/1  قمرا  قرردمدها جلنررة حقروق الطفررن الرلن بررداا  احلررد (ق ومشلر  بو رر ا

من اندلا  ح ازل األسرلةة النا  رة مرن قهبرن األاراايت، الد راون علر  الصر  د ن الردويل واإلقل مر  يف 
ا هررا األسررلةة  عررا اررا ا األسررلةة الصرر  ل واألسررلةة ا ف فررة والرردخلض منهررا،جمررال احلررد مررن 

)ق( و)ي( مرررررررررررن الوا قرررررررررررة 24 الفقرررررررررررابني احوجرررررررررررويتل يف حررررررررررروزل السررررررررررر ان احررررررررررردن ني )ان رررررررررررا،
CRC/C/OPAC/BIH/CO/1 ق وعلرررر  سررررب ن الوقا ررررة، قو رررر  الل نررررة ق فرررراف، يف ب ل قهررررا ال رررراجمل)

 ( اللن  رةة ومنرا  احرااهقني يف سر اق ابفاق رة حقروق الطفرن، ارلن ففرظ الردول2003)4  قا
ُمرررا  األسرررلةة النا  رررة للمااقبرررة الصرررا مة يف سررر اق الوارررا  االدزامهرررا عنرررظ ال نررر ُّ ارررني األاررراايتق و

الل نررة ق فرراف قن قحررد سرربن نا سررة احااقبررة احل وم ررة الصررا مة  دم ررن يف اررا  عرروااط علرر  الب ررظ 
وررر  احلررراوم ل سرررلةة النا  رررة ب م لهرررا س اسرررة للةرررد مرررن الدررروااا وررر  الامسررر  ل سرررلةة النا  رررة 

مرررن  45و 44 ابنيوالفقرر ،CRC/C/SLV/CO/3-4مررن الوا قررة  32 لوالرردخلض منهررا )ان ررا الفقررا 
 (قCRC/C/OPAC/LKA/CO/1الوا قة 
ويف سررر اق يت اسرررة اح لومرررا  احقدمرررة مرررن إحرررد  الررردول الرررلن عررردجمل اندلرررا  األسرررلةة  -34

الصررر  ل، قعااررر  الل نرررة اح ن رررة اقررروق اإلنسررران عرررن قسرررفها ل ررردجمل مفا رررة الب انرررا  اإلحصرررا  ة 
 ل، والدةق قرررا  واإاممرررا  الرررر احقدمرررة عرررن عرررديت اجلررراا ا احاب برررة ااسررردخداجمل األسرررلةة الصررر 

ق جاَ  ، واجلزا ا  احوق ة عل  احسؤولني عن بل  اجلاا ا، والدداا  احدخرلل حلما رة سر ااا مرن 
حالة ان داجمل األمن النامجة عرن األسرلةة الصر  لق وقو ر  الل نرة ارلن بلرد يت الدولرة برداا  مجرظ 

نيرد مرن حالرة ان رداجمل األمرن يف إقل مهرا، وارلن األسلةة الص  ل احوجويتل يف حوزل الس ان وارلن 
بن ا يف ب ز ز بلا  اهتا من قجن م ااةة ح ازل واسدخداجمل األسلةة الص  ل اصو ل ور  قانون رة 

من يتولرة قمرا  قن بواا هرا  (ق وطلب  الل نةCCPR/C/AGO/CO/1من الوا قة  12 ل)ان ا الفقا 
 طرروا  احدخررلل حلما ررة حقرروق اإلنسرران ع لومررا  عررن عررديت عررةا ا ال نررُّ احسررلا  ررا، وعررن ا
 (قCCPR/C/USA/Q/4من الوا قة  9 لمن احخاطا احاببطة ااندلا  األسلةة النا  ة )ان ا الفقا 

__________ 

 )ب د ن لوبن غ(ق 1996 ل اجمل السن  عل  ماب ا ال نُّ احنزيل،م نف، قانون ح ا قن  (49)
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 م ا   حقوق اإلنسان يف س اق عمل ا  نقن األسلةة النا  ة   
األسررلةة وعرر   ه تررا  اح اهرردا  ق فرراف م ررا   حلقرروق اإلنسرران يف سرر اق عمل ررا  نقررن  -35

ا  ور  احلراوم وور  احرن ا ااألسرلةة النا  رة ا رداف  رس  النا  ة، والل  ب  ف هله اهل تا  الن لنب 
حقروق اإلنسررانق اقررد قو ر  جلنررة حقرروق الطفررن، مر نف، ادطب رر  م ررا   مسردمدل مررن ابفاق ررة حقرروق 

امررة مند مررة عررن بصررد ا الطفررن يف نقررن األسررلةة النا  ررةق وبلررمن هررله اح ررا    رراط بقرردا بقررا  ا ع
 لررا مون، يف  قو األسررلةة النا  ررة؛ وح ررا بصررد اها إىل الرردان مررن اح رراوف قن األطفررال  ررا موا ا هررا،

؛ وبطب رر  اح ررا   (50)(CRC/C/OPAC/UKR/CO/1مررن الوا قررة  26و 25 نررزام مسررلا )ان ررا الفقررابني
)احاجرررظ نفسرررو(؛ وإيتمررراا ال امررة حلقررروق اإلنسررران؛ وبق رر ا قارررا بصرررد ا األسررلةة علررر  حقررروق الطفررن 

مررررن الوا قررررة  24 لمن ررررو  حلقرررروق اإلنسرررران يف الدررررداا  احدخررررلل حنررررظ ا بررررا  ااألسررررلةة )ان ررررا الفقررررا 
CRC/C/OPAC/BGD/CO/1 ؛ وا لدررررزاجمل ااإلطررررا  الرررردويل ح ااةررررة  ررررنظ األسررررلةة النا  ررررة وقجزا هررررا)

م هتررررررا وا بررررررا   ررررررا مج  رررررراف اصررررررو ل ورررررر  ملرررررراوعة )ان ررررررا مررررررن الوا قررررررة  32 لالفقررررررا  وم وناهتررررررا ُو
CRC/C/OPAC/EGY/CO/1  ؛ وبراا األنلررطة ورر  احلراوعة احد لقررة اصررنظ األسرلةة النا  ررة وا بررا)

 ق(51)ا ها )احاجظ نفسو(
 الهيئات اإلقلي ية ال علية بمقوق اإلنسان -3 

 بناولرررر  جلنررررة البلرررردان األما   ررررة حلقرررروق اإلنسرررران، يف بقا اهررررا احواعرررر    عررررن األمررررن -36
، ح   قدم  الل نة نبلل عن الوعظ (52)وعنقدو اقوق اإلنسان، مسللَة بوااا األسلةة النا  ة

واق حرررر  بو رررر ا  هترررردف إىل مسرررراعدل الرررردول األعفررررا  يف بنف ررررل الدزاماهتررررا احد لقررررة اقرررروق 
 اإلنسان يف هلا ارالق وق را   الل نرة إىل قن األعردايت ال بر ل مرن األسرلةة النا  رة احوجرويتل يف

واألطفرال واحرااهقني والسر ان  حوزل األااايت قد قسهم  يف ال نُّ الرلني   اب رب يف حر  النسرا 
األ رررل ني واأل رررخا  احنةرررد  ن مرررن ق رررن قاا قررر ق وحواجهرررة بلررر  احلرررامن اح قررردل، قو ررر  
الل نة ااعدمايت بداا  ا الة نيقر  احلما رة مرن قا رال األطرااف ا ا رة الرر هترديت احلر  يف احل رال، 

ُل  االدصدني لل وامن الر بد ا نلو  وبزا د السلوإل ال ن ُّ يف اردمظ، واا ة برداا  مااقبرة و 
األسرررلةة النا  رررة احوجرررويتل يف حررروزل األاررراايت واحلرررد مرررن قعررردايتهاق و دطلرررب ق فررراف ا لدرررزاجمل  اما رررة 

__________ 

 ,CRC/C/OPAC/MNE/CO/1, para. 25; CRC/C/OPAC/BEL/CO/1 ان ا ق فاف يف هلا الصرديت الوارا   الدال رة: (50)

para. 20-21; CRC/C/OPAC/KGZ/CO/1, paras. 8-9; CRC/C/OPAC/MDA/CO/1, paras. 14-15; 

CRC/C/OPAC/USA/CO/2, para. 41; CRC/C/OPAC/EGY/CO/1, para. 32; CRC/C/OPAC/BLR/CO/1, 

4; 1 .CRC/C/OPAC/CAN/CO/1, para9; 1 .21; CRC/C/OPAC/MKD/CO/1, para-02 .paras

CRC/C/OPAC/AUS/CO/1, para. 28; CRC/C/OPAC/BIH/CO/1, para. 24; CRC/C/OPAC/KOR/CO/1, 

paras. 21, 22; CRC/C/ITA/CO/3-4, para. 72; CRC/C/OPAC/TUN/CO/1, paras. 17-18; 

CRC/C/OPAC/CZE/CO/1, para. 19; and CRC/C/OPAC/GRC/CO/1, para. 18ق 
 ,CRC/C/OPAC/BLR/CO/1, paras. 20-21; CRC/C/OPAC/MKD/CO/1 ان ررااف ق فرراف يف هررلا الصررديت الواررا   الدال ررة: (51)

para. 19; and CRC/C/OPAC/BIH/CO/1, para. 24ق 
(52) Inter-American Commission on Human Rights, Report on Citizen Security and Human Rights, 

OEA/Ser.L/V/II, Doc. 57, 31 December 2009, para. 218ق 
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ل سررلةة  عرراجمل سرر ما اةنلررا  سرر ن و  حقرروق اإلنسرران بن رر ا قنلررطة  رراما  األمررن ا ا ررة،
احوجرررويتل اررروزل هرررله اللررراما  وا ررر اط اعدمرررايت مرررو ف  هرررله اللررراما  مرررن جانرررب الومرررا   
احل وم ة احخدصة لب ان قهل دها للد  ني ول اقدها البدن ة والنفس ة وحصوهلا عل  الدد  ب النزجمل 

 أليتا  هله األنوام من احهاجمل )  س ما يف اسدخداجمل األسلةة النا  ة(ق 

 قات والصكوك اإلقلي ية التا تلشة حصول ال دنيين على امسلمة اللاريةاالتاا -جية 
و عرررظ عرررديت مبررر  مرررن ا بفاقرررا  والصررر وإل اإلقل م رررة، احلزمرررة ووررر  احلزمرررة، لدن ررر ا  ررراا   -37

احدن ني األسلةة النا  ة وح ازهتا هلا واسردخدامها إ اهراق وقرد و عر   النصرو  الدال رة يف قاا ق را: 
الرررلن احوقرررُّ األاا قررر  احوحرررد مرررن اندلرررا  األسرررلةة الصررر  ل واألسرررلةة ا ف فرررة إعرررنن اامرررامو 

(؛ وال وبومرررول احد لررر  عااقبرررة األسرررلةة النا  رررة 2000وبرررداوهلا وا برررا   رررا اصرررو ل وررر  ملررراوعة )
( 2001والرررلم ل وو هرررا مرررن احررروايت ُا  الصرررلة يف منطقرررة اجلماعرررة اإلمنا  رررة لل نررروي األاا قررر  )

اجلماعرررة ا قدصررررايت ة لررردول وررراي قاا ق ررررا احد لقرررة ااألسرررلةة الصرررر  ل واألسرررلةة ا ف فررررة  وابفاق رررة
ما اهررررا وو هررررا مررررن احرررروايت ُا  الصررررلة ) (؛ وااوبومررررول نرررر وس حنررررظ األسررررلةة الصرررر  ل 2001ُو

 واألسلةة ا ف فة ومااقبدها واحلد منها يف منطقرة البةر ا  ال ر   والقران األاا قر  والردول ارراو ل
ما اهرا ومج رظ القطرظ 2004) (؛ وابفاق ة وسط قاا ق ا حااقبة األسلةة الص  ل واألسلةة ا ف فة ُو

 (ق 2010واح ونا  الر   ن قن ب سدخدجمل يف  نظ هله األسلةة وبصل ةها وبام بها )
ويف األمرررا  دني، و عررر   مطرررة األنرررد ز حنرررظ ا برررا  وررر  احلررراوم ااألسرررلةة الصررر  ل  -38

(ق واعدمرد ا نيرايت األو وس 2003ة ا ف فة من مج ظ جوانبو وح ااةدو والقفرا  عل رو )واألسلة
(، والدوج رو اح رد ل 1991احد ل  االاقااة عل  ح ازل األسلةة وامدنمهرا ) EEC/91/477 والدوج 

منطقررة جنرروي اإرر ط اهلررايت ، و عررظ اإلطررا  القررانوين لررنهاا ملرر إل للاقااررة  ويف قEC/2008/51 ولرر
احنرراط  الرررر بفدقرررا إىل إطرررا   ويف (ق2000علرر  األسرررلةة، اح ررراوف ق فرراف ااسرررا إطرررا  نرررايتني )

ج  لردعا وبوج رو اجلهرويت الوطن رة الاام رة  قانوين مل إل اللن األسلةة النا  ة، و عظ بلرا ظ منرُو
ن إىل بن ررر ا قمرررو  منهرررا ح رررازل احررردن ني ل سرررلةة النا  رررةق وجيرررد  الدنو رررو يف هرررلا الصرررديت االقرررانو 

ج  ا رررا  ااألسرررلةة والرررلما ا واحدف ررراا  واحررروايت ا طرررال ) (، والقرررانون 2000ال ررراس النمرررُو
ج  لاااطة الدول احسدقلة اللن األسلةة )   ق(53)(1997النمُو

و  ن ا انا  ال ا  احد جة يف يت باجة هله ا بفاقا  والص وإل اإلقل م ة يتل نف مف داف  -39
 قررروجمل عل رررو بن ررر ا حصرررول احررردن ني علررر  األسرررلةة النا  رررةق افررر  لب ررران األسرررائ احنطقررر  الرررلني 

،  ؤمررد جملررس اجلماعررا  األو وا ررة قن مررن  ررلن القواعررد الرروا يتل يف EEC/91/477 ويت باجررة الدوج رر
الدوج ررو قن نيقرر  ال قررة احدبايتلررة يف جمررال قا رررة سررنمة األ ررخا ق وبلرر  اجلماعررة ا قدصرررايت ة 

، إىل برااما األسرلةة الصر  ل واألسرلةة ا ف فرة واندلرا ها علر  لدول واي قاا ق ا، يف ابفاق دهرا
ااوبومرول نر وس، بنراول وز ا   ويف حنو مفاط  زعرزم ا سردقاا ، ااعدبرا ه سر اق الدن ر ا اإلقل مر ق

ما ج ررة الررردول احلرررا همة موعرروم  اررراه السررر ان يف احنطقررة يتون اإلقل م رررة وحقهرررا يف ال ررر ، يف 
__________ 

 قwww.iacis.ru/upload/iblock/ceb/057.pdfان ا  (53)
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 األسررلةة النا  ررة واسرردخدامها قررا احوق رون مبرردقف قساسرر اف، هررو قن ح رازلإطررا  نررايتني، ق ويف سرنجملق
يت باجرة ابفاق رة وسرط قاا ق را،  لر   ويف امد از  ملاوط ااحلاجة احاسة إىل مفالة السنمة ال امرةق

احوق ون عل هرا إىل قمرو  منهرا ابفاق رة القفرا  علر  مج رظ ق ر ال الدم  رز عرد احراقل، وإىل قراا ا  
من اللن األطفرال والنرزام احسرلاق وبؤمرد هرله اإل را ا  براااط مااقبرة األسرلةة النا  رة جملس األ

 وحقوق اإلنسان وبدعا النها اللني ققابو ه تا  اح اهدا ق 
  د لرر  ا مرراو  لررُّ نيل ررن مقرراَ ن هلررله الصرر وإل اح  ا  ررة عررن وجررويت عنا ررا ملرر مة  -40

: اللاط احد ا يف اللروا ا الوطن رة الرلني  رنض ادن  ا حصول احدن ني عل  األسلةة النا  ة، ه 
علرر  ال ررراوف الرررر جيررروز ا هرررا للمررردن ني  رراا  األسرررلةة النا  رررة وح ازهترررا واسررردخدامها؛ واللررراط 

ح ازهترا  قو احد ل  افا  جزا ا  عل  اجلاا ا الر بنطوني عل  إسا ل اسدخداجمل األسرلةة النا  رة
دول األعفررا  يف ارررا   الررر  ن مهررا الصرر  ُو اصررو ل ورر  قانون ررة؛ والد رراون الرردويل اررني الرر

الصلةق وني ا مج ظ الص وإل، ااسد نا  إعنن اامامو ومطة األند ز، حصول احدن ني يتون ق رويت 
عل  األسلةة النا  ة، يف حني قن ااوبومول اجلماعة اإلمنا  ة لل نوي األاا ق ، وابفاق ة اجلماعة 

مرول نر وس، وابفاق رة وسرط قاا ق را، ني را حصرول احردن ني ا قدصايت ة لدول واي قاا ق را، وااوبو 
 نصُّ اتل ةق قو عل  األسلةة النا  ة اتل ة

وبررنض مج ررظ الصرر وإل، ااسررد نا  إعررنن اامررامو ومطررة األنررد ز، علرر  ال نا ررا اح  ا  ررة  -41
مها الدال رررة: إنلرررا  ن ررراجمل برررام ض  رررن ا  ررراا  احررردن ني ل سرررلةة النا  رررة وح رررازهتا هلرررا واسررردخدا

إ اهرررا؛ وحفرررال السررر ن ؛ وبوسررر ا األسرررلةة النا  رررة وب قبهرررا؛ واللررروا ا الرررر بق رررد حررر  مالررر  
ح ازبرررررو؛ ومااقبرررررة ال امررررر ض  قو عرررررن اسررررردخدامو قو السرررررن  النرررررا ني يف الدخلررررر  عرررررن سرررررنحو

وبرردق قهاق وبطالررب ابفاق ررة اجلماعررة ا قدصررايت ة لرردول ورراي قاا ق ررا وابفاق ررة وسررط قاا ق ررا الرردول 
اد  ني احلد األعل  ل ديت األسلةة الر جيوز بلرملها  مصرة مرن الرامضق ومرن األم لرة األعفا  

علرر  احما سررا  احبد ررال البررا زل، برردعو ابفاق ررة وسررط قاا ق ررا إىل إنلررا  قاعرردل ا انررا  إل  ون ررة 
علررر  احسررردو  يتون اإلقل مررر  بسررراعد يف الدةقررر  مرررن  رررنح ة  مرررض ح رررازل األسرررلةة النا  رررة 

 امها وا با   ا احمنوحة للمدن ني عل  الص  د الوطينقوقلها واسدخد
يتولة اوعظ قواعد قو ة بن ا  اا   46 ،وبلزجمل هله الص وإل اإلقل م ة األاا ق ة، جمدم ةف  -42

، EEC/91/477 الدوج ررو األو وس قمررا احرردن ني ل سررلةة النا  ررة وح ررازهتا هلررا واسرردخدامها إ اهرراق
حااقبرة األسرلةة النا  رة، يف حرني قن إطرا  نرايتني ومطرة األنرد ز  يتولة اوعظ إطرا  قروني 27 جملا لز 
الررردافق وبسررراعد اح رررا    84يتولرررةق وب طررر  هرررله الصررر وإل، جمدم رررةف، ق ا رررة ققرررال ا و 11 ن لزمرررا

احل مة اني األقال ا ل س يف بوع ا عنا ا قافن احما سا  اةسب، ان إاا بسها ق فراف يف 
  د ل  اما ة حقوق اإلنسانق ما يف ُل  عا رال،باس خ اح ا   الدن ا يف هلا ا

ووعرر   ةل ررة بنسرر   األعمررال احد لقررة ااألسررلةة الصرر  ل، الررر قنلررلها األمررني ال رراجمل،  -43
بوج هررا  الررلن بررداا  احااقبررة احناسرربة، اسرردنايتاف إىل اح ررا   احررلمو ل قعررنه، واحبررايت  الدوج ه ررة 

ج ررة الررر ق عررد  علرر  الصرر  د ن اإلقل مرر  ويتون اإلقل مرر ق ألافررن احما سررا ، واللرروا ا النم ُو
من اح ا   الدول ة حااقبة األسلةة الص  ل،  I03-30 دوبدفمن اح ا  ، عل  النةو احد ا يف البن
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وهرو البنررد احد لرر  ارراللوا ا الوطن ررة الررر بررن ا حصررول احرردن ني علرر  األسررلةة الصرر  ل واألسررلةة 
 ق(54)ملة اللن  اا  األسلةة النا  ة وح ازهتا واسدخدامهاا ف فة، بوج ها   ا

 التشريعات الوطلية السارية على حصول ال دنيين على امسلمة اللارية -دال 
بدفرررمن ال د ررررد مرررن مسررررا ا  الررردول يف هررررلا الدقا رررا إ ررررا ا  مفصرررلة إىل الدلررررا  ا   -44

الوطن رة القا مررة وإىل الدررداا  واحبررايت ا  األمررا  احدخرلل لفررمان احرر اجمل وقا ررة حقرروق اإلنسرران يف 
سرر اق حصررول احرردن ني علرر  األسررلةة النا  ررةق واررني  نيل ررن هررله احسررا ا  قن لررد  مج ررظ الرردول 

واسردخدامها إ اهرا، و ورا ُلر  هلرا بلا  ا  بد ل  الاا  احدن ني األسلةة النا  ة وح رازهتا اح ن ة 
بدفاو  يت جة الدن  ا بفاوباف مبر افق واسردهدف الرنها الا  سر  احدبرظ يف اللروا ا الوطن رة نيق ر  بروازن 

ا عررمان قا ررة سر م و  ارني الدملرر  احلراوم ل سررلةة النا  رة ومصرراو السررنمة والصرةة ال ررام دني،
حقررروق اإلنسرررانق وبدررر ا اللررروا ا الوطن رررة عمومررراف حصرررول احررردن ني علررر  األسرررلةة النا  رررة ألوررراا  

ألوررراا  مهن رررة،  قو حمرردويتل، منهرررا الرررداام عرررن الررنفس، و  اعرررة الاما رررة، والصررر د ألورراا  اح  لرررة
 علم ةق وق با   ة قو والز اعة، واحلااجة، وإيتا ل األنوام الب ولوج ة، وألسباي اقاا ة

ا ح  اتن نيل ن منه   وقا ا عل  األيتلة ألاا مااقبة األسلةة النا  ة، -45 س ما    ومل جي 
 مرررن ح ررر  عنقرررة هرررله احااقبرررة اررردو  ال نرررُّ احررراببط ااألسرررلةة النا  رررة )سررروا  ال نرررُّ احم ررر 

احدةرردل اح ررين ، الررر قجااهررا م دررب األمررا الد اسررة ال اح ررة جلرراا ا القدررنورر  احم رر (ق وببررني  قجمل
ااحخد ا  واجلا ة، قن الدلا  ا  الرر بق رد بروااا األسرلةة النا  رة واألسرلةة الب فرا  واحلصرول 
عل هررا واسرردخدامها علرر  الصررر  د الرروطين ن فررل  يف عرردل الررردان وحققرر  يت جررا  مدفاوبررة مرررن 

ا الد اسرا  ق وبدر (55)يف احلد من ا ب ا ا قو الن ا  يف منظ حدو  جاا ا قدن  له األسلةة،
الر ق جا   عل  احسدو  الروطين ا را الفهرا لن را  الدرداا  الدن  م رة الاام رة إىل بق  رد اندلرا  
احل  رررة ا ا رررة ل سرررلةة النا  رررة وقارررا هرررله الدرررداا  علررر  احلرررد مرررن الوا رررا  وال نرررُّ احررراببطني 

دان األو وا ررة قن ق وا نرر  البةررو  الررر ق جا رر  يف عررديت مررن البلرر(56)ااسرردخداجمل األسررلةة النا  ررة
__________ 

 قwww.smallarmsstandards.org/isacs/0330-en.pdfان ا  (54)

(55) UNODC, Global Study, p.18ق 
(56) European Commission, Evaluation of the Firearms Directive, final report, 2014 and N. Duquet and M. 

Van Alstein, Firearms and Violent Deaths in Europe (Brussels, Flemish Peace Institute, 2015) ق
 N. Duquet and M. Van Alstein, Gunولنطرنم علر  الد اسرا  الرر ق جا ر  علر  الصر  د الروطين، ان را

Control in Belgium: A Review of Effects of the 2006 Weapons Law (Brussels, Flemish Peace Institute, 

2015); Government of Canada, “Firearms, accidental deaths, suicides and violent crime: an updated 

review of the literature with special reference to the Canadian situation”; working document, September 

1998, chap. 8, available from www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/wd98_4-dt98_4/p8.html; 

People’s Assembly (South Africa), Infographic: evaluating the impact of firearm regulation on gun-

homicides, 2014, available from www.pa.org.za/blog/infographic-evaluating-impact-firearm-regulation-

g; D. Cerqueira and J. M. P. de Mello, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (Brazil), 

Department of Economics, “Evaluating a national anti-firearm law and estimating the causal effect of 

guns on crime”, available from www.econ.puc-rio.br/pdf/td607.pdf.ق 
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اخنفرا  م رد   جراا ا القدرن ااألسرلةة النا  رة  ررنا عرن وجرويت مسردو  م رني مرن ا  ببراط اررني 
ُمرررا  جلنرررة البلررردان  ويف ق(57) لررر  األسرررلةة النا  رررة وجررراا ا القدرررن  رررله األسرررلةة األمرررا  دني، 

ُّ ال رال األ عر ة األما   ة حلقوق اإلنسان يف بقا اها قن سقجنا الد ا ي يف منرظ اجلا رة يف نصر
 مز  قساساف عل  م اجلة ال وامن الر ب ن ال نُّ مل لة مد ا ل عل  احسدو  اإل ق ومشلر  

ق ومرظ ُلر ، برد  (58)هله اجلهويت بداا  هتدف إىل ققق بن  ا احل ازل ا ا رة ل سرلةة النا  رةس
  ا  بد لررر  منح رررة قن األمرررا قرررد  دطلرررب قمرررل عوامرررن قمرررا  يف احلسررربان، منهرررا اعدمرررايت بلرررا 

ع موعررة مررن الدررداا  األمررا  يف جمررال القررانون اجلنررا   والد لرر ا والرر اما ا جدماع ررة، جنبرراف إىل 
 جنب مظ الدلا  ا  ا ا ة ااألسلةة النا  ةق

ويف إطا  إعدايت هلا الدقا ا، قردم  ا را الردول بق  مراف ُاب راف لدلرا  اهتا اإل رة احد لقرة  -46
  م ُّ بسها هله الدلا  ا  يف قا ة حقوق اإلنسانق وق ا   والب ة ااألسلةة النا  ة، وا ن

البلدان الرر قجاار  عرن بلر  األسرتلة إىل قن بن ر ا حصرول احردن ني علر  األسرلةة النا  رة قيت  
 (60)، وعررزز قا ررة حرر  اللررخض يف احل ررال واألمررن(59)إىل احلررد مررن جرراا ا القدررن  ررله األسررلةة

علرر  ُلرر ، ابفقرر  ة ا  ال د ررد مررن الرردول علرر  قن إنلررا  إطررا   ق وعررنولف (61)والسررنمة البدن ررة
 قانوين حااقبة ح ازل األسلةة النا  ة قد ساعد يف منظ ا ندهاما  ُا  الصلة ااألسلةة النا  ةق

ومررن اررني الرردول الررر قرردم  قم لررة حمررديتل علرر  الدق رر ا الررلاد، ق ررا   احمل ررة احدةرردل  -47
لمال ة إىل قنو قد بابب عل  اللوا ا الصا مة الر بن ا األسرلةة النا  رة ال ة الندال  طان ا ال  م  و 
حالرررررة وارررررال اقرررررط ند  رررررة جررررراا ا اسرررررد خدم  ا هرررررا األسرررررلةة النا  رررررة يف  29يف البلرررررد حررررردو   

ق وق ررررا   قسرررر ال ا إىل بسرررر  ن اخنفررررا  بررررد جي  ومسرررردما يف اسرررردخداجمل 2014-2013 لالفرررر  
ملف  عن قن ااناجماف ح وم اف إلعايتل  راا  األسرلةة النا  رة   األسلةة النا  ة، وإىل قن البةو  قد

يف احا ررةق وق ررا   هنرردو ائ إىل قن  74 ةقيت  إىل مفررا حررا   ا ندةررا   ررله األسررلةة انسررب
حااقبة األسلةة النا  ة قرد  2013 عاجمل إىل 2000 عاجمل اللوا ا الدن  م ة الر اعدمدهتا يف الف ل من

جاما  ا، بفرمن  الدلرا  ا  الوطن رة إطرا اف مهمراف لوعرظ وبنف رل م را    ويف حقق  ندا ا إجياا ةق
 وإطا  لدن  ا ح ازل احدن ني ل سلةة النا  ة واسدخدامها إ اها ونقلها هلا وفلصها منهاق

وب دمررد ا ال رررة مااقبرررة األسرررلةة النا  ررة ق فررراف علررر  ةل رررة اإلنفرراُ القا مرررةق ومرررن مث، برررا   -48
ة اللوا ا الدن  م ة الوطن ة وقااها  دوقفان عل  نلا م لوما  عامة عرن حمدرو  مدولقا قن ا ال 

اجلبررررن األسررررويت، قسررررهم   ويف الدلررررا  ا  احد لقررررة ااألسررررلةة النا  ررررة وحمدررررو  قررررن  الدوع ررررةق
األنلرررطة الرررر ق جنرررز  يف جمرررال إنفررراُ القرررانون ومرررلل  نيرررد   السررر ن  اإلل  ون رررة يف ب ز رررز  

 ا ارال احلسائقمفا ل األيتا  يف هل
__________ 

(57) UNODC, Global Study, p. 69ق 
(58) Inter-American Commission on Human Rights, Report on Citizen Securityق 
 ال   ا واو وندني ومو  ل وئق (59)
 إموايتو  واو وندنيق (60)
 ق  ااسو او م نا (61)
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مظ عن إسا ل اسردخداجمل األسرلةة  -49 ويف هلا الصديت، قجاا  الدول ق فاف الن الب انا  ب 
ق (64)وإمررا يف إطررا  ن رراجمل ال دالررة اجلنا  ررة (63)، إمررا عررن طا رر  سرر ن ل سررلةة النا  ررة(62)النا  ررة

ل ورررر  ، وإلقرررراا  جررررزا ا  علرررر  احل رررراز (65)وب سررردخدجمل هررررله الب انررررا  لا ررررد عمل ررررة مررررنا الرررامض
؛ وب سرردخدجمل هررله الب انررا  ق فرراف لب رران  (66)  ررد اباهررا  م ررد   اجلا ررة قو احلرراوعة، وح ااررة

 (68) له ا باها  يف احلد من ال نُّ احسرلا (67)م ُّ بس  د ا س اب   ا  الوطن ة واإل ة
 ق(70)ل م ، وملل  ألواا  الد اون الدويل واإلق(69)والقفا  عل و، وألواا  الدةق   واحقاعال

ويف سرررررررر اق اإل ررررررررا ل إىل األارررررررررا اإلجيرررررررراس الررررررررلني نيدارررررررررو الدررررررررداا  الصررررررررا مة حااقبرررررررررة  -50
النا  ررررررة، ق ررررررا   ا رررررررا الرررررردول إىل قن الدةررررررد ا  عررررررر  الوطن ررررررة، م ررررررن برررررررداقا   األسررررررلةة
الصرررررر  ل واألسررررررلةة ا ف فررررررة عرررررر  احلرررررردويت وعمل ررررررا  اللرررررراا  ورررررر  القانون ررررررة مررررررن  األسررررررلةة
ق ومرررن الدةرررد ا  األمرررا  (72)، ب ررروق اجلهرررويت الوطن رررة(71)بلرررهد نزاعرررا ارررراو ل الرررر  البلررردان
نيد رردها مب  ررا  األسررلةة النا  ررة عر  اإلن نرر  والد نولوج ررا  اجلد رردل )ان ررا الرروا قدني    الرر

A/CONF.192/BMS/2014/1 وA/CONF.192/BMS/2014/2  ق وق  ررررر  إىل قن هرررررله الدةرررررد ا)
 ق(73)منسقةع  الوطن ة بدطلب إجاا ا  يتول ة 

 االستلتاجات والتوصيات -رابعاا  
تشررررير ال علومررررات الررررواردة مررررن الرررردول والجهررررات ام ررررر  صرررراحبة ال صررررلمة،  -51

ومالحشات هيئات وآليرات حقروق اإلنسران، إلرى وجرود تررابح برين حصرول ال ردنيين علرى 
، فررا ذلررك امسررلمة التررا يررتة المصررول عليهررا بنريقررة  يررر قانونيررة ب ررا امسررلمة اللاريررة،

تشرررهد نزاعرررات   ال فرررا ذلرررك فرررا اممرررا ن الترررا ب رررا ومسرررتويات العلرررف وانعررردام اممرررن،
إصررابات بدنيررة  يررر قاتلررة،  وفررا ويتسرربب العلررف القررا ة علررى امسررلمة اللاريررة فررا الوفرراة،

__________ 

 ، وجاما  ا، واجلبن األسويت، و ومان ا، والفلبني، واحمل ة احدةدلقااسو او م نا (62)
 ومولومب اقاا اوواني وا و  (63)
 إسدون ا، وسو ساا، واحمل ة احدةدل، ومو  ل وئق (64)
 مو  ل وئق (65)
 ن وز لنداق (66)
 مدولقا واحمل ة احدةدل ون وز لنداق (67)
 قااسو او م نا (68)
 السلفايتو  والفلبني وهندو ائق (69)
 اجلبن األسويتق (70)
 قااسو او م نا (71)
 قااسو او م نا (72)
 احمل ة احدةدلق (73)
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فررا  عررام وصرردمات ناسررية ترر دف فررا الكثيررر مررن امحيرران إلررى عجررز حرراد وإلررى انخاررا 
علرى اإلصرابات ذات الصرلة بامسرلمة اللاريرة تكراليف اإلحساس بالسالمة العامة  وتترتب 

تت ثررري فرررا العرررالو النبرررا، و ررردمات الصرررمة العقليرررة، والعدالرررة الجلا يرررة  وتوجرررد روابرررح 
مبالرة أيضاا بين حصول ال دنيين على امسلمة اللارية والعلف الرذف ي رار س علرى اللسراي 

 والعلف ال لزلا بصورة أعة  
لررف ال رررتبح بامسررلمة اللاريررة وانعرردام اممررن مخرراطر ولررذلك، يشرركي  رري مررن الع -52

مبالرة على المقوق فا المياة واممن والسالمة البدنية، وي سران أيضراا برالمقوق ام رر  
 ال دنيرررة والسياسرررية واالجت اعيرررة واالقتصرررادية والثقافيرررة،  رررالمقوق فرررا الصرررمة والتعلرررية

فرررا ال شرررار ة فرررا الميررراة  الضررر ان االجت ررراعا، والمرررق وفرررا مسرررتو  معيشرررا ال رررق وفرررا
مرررن الوثيقرررة  16 ة، والاقرررر A/54/2000مرررن الوثيقرررة  239و 238 نالثقافيرررة ظانشرررر الاقررررتي

E/CN.4/Sub.2/2002/39يترتب على إساية اسرتخدام امسرلمة اللاريرة مرن  ما (  وباللشر إلى
ضرررر ممت رري وأثررر مرردمر علررى الت تررع بمقرروق اإلنسرران، تلباررا مراجعررة السياسررات العامررة 

 ال تعلقة بمصول ال دنيين على امسلمة اللارية وصيا تها من ملشور حقوق اإلنسان  
الخاصرة الضرارة، ويُلزم قانون حقوق اإلنسان الدول بم اية السكان مرن امنشرنة  -53

ضوي امثرر الضرار للعلرف ال ررتبح بامسرلمة  وفا وباعت اد أطر تلشي ية وم سسية ملاسبة 
اللاريررة علررى مج وعررة مررن حقرروق اإلنسرران، يكرررر ال اررو  السرراما الرردعوة التررا أطلقتهررا 
اممرررة ال تمررردة وااليرررات اإلقلي يرررة لمقررروق اإلنسررران برررأن ترررلشة الررردول ع ليرررات لرررراي 

سررلمة اللاريررة وحيررامتهة لهررا واسررتخدامهة إياهررا  وباإلضررافة إلررى اتخرراذ ترردابير ال رردنيين لأل
وقا ية، يجرب علرى الردول أن تتريح لضرمايا العلرف الرذف يُرتكرب بواسرنة امسرلمة اللاريرة 
إجرررايات فعالررة للم ايررة والتعررويل، مررن ج لتهررا حصررولهة علررى الرعايررة الصررمية ال لاسرربة 

لرة للبقراي علرى قيرد الميراة وإلعرادة التأهيري  ويجررب لضر ان ت رتعهة بأفضري الاررم ال  ك
علررى الرردول، تمديررداا، أن ترروفر الم ايررة لللسرراي وامطاررال الررذين يتررأذ ون بوجرر   ررام مررن 

  ير قانونية  أم امثر الضار لميامة امسلمة اللارية، سواي أ انت حيامتها قانونية
وك الدوليرررة واإلقلي يرررة واسرررتلاداا إلرررى م ارسرررات الررردول وإلرررى االتااقرررات والصرررك -54

وآليات حقوق اإلنسان، ي كن تمديد التدابير التالية التا مرن لرأنها أن تسرهة فرا ح ايرة 
 حقوق اإلنسان:

اعت رراد قرروانين ولرروا ح تلشي يررة وإجرررايات إداريررة مال  ررة تكارري م ارسررة  )ق( 
والشرر ات  مراقبة فعالة على الميامة القانونية لألسلمة اللارية من جانب ج يرع املرخام

الخاضرررعين للواليرررة القضرررا ية للدولرررة، وذلرررك عرررن طريرررق الترررر ي ، والتسرررجيي، والرصرررد، 
 والتدقيق، والتدريب اإللزاما؛
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 إنشرررراي نشررررام تررررر ي  يرسررررا معررررايير واضررررمة بشررررأن السرررروابق الجلا يررررة، )ي( 
ظررروا الصررمة العقليررة، بهرردا الميلولررة دون حيررامة  أو اموامررر الزجريررة ذات الصررلة، أو
 سلمة اللارية من قلبي ألخام يُرجَّح أن يسي وا استخدامها؛ام

فررر  عقوبررات وجأو جررزايات إداريررة ملاسرربة علررى الجرررا ة التررا تلنرروف  )ا( 
حيامتها بصرورة  يرر قانونيرة، والبيرع  يرر ال شررو   أو على إساية استخدام امسلمة اللارية

 بذلك لهذه امسلمة، واللقي الدولا لألسلمة اللارية دون إذن 
ويجب أن يخضع للقيراس والرصرد واإلبرالط بنريقرة ملهجيرة العلرُف الرذف يُرتكرب  -55

فيهررا امسررلمة  ب ررا يك ررن ورايه مررن انتشررار  لهررذه امسررلمة، ومررا بواسررنة امسررلمة اللاريررة
الوقت الذف تقع في  ال س ولية امساسية عن ذلك على عراتق  وفا اللارية  ير ال شروعة 

اممرررة ال تمررردة والهيئرررات وااليرررات اإلقلي يرررة وأفرررراد ال جت رررع  سرررلنات الررردول، تررر دف
ال رردنا، ب ررن فرريهة ال رردافعون عررن حقرروق اإلنسرران، دوراا مه رراا فررا هررذا الصرردد  ويلباررا 
للرردول أن تتخررذ أسررلوباا ملهجيرراا فررا رصررد انتها ررات وتجرراومات حقرروق اإلنسرران ال رتكبررة 

فرا ذلرك  ب را اإلبرالط علهرا، وفرا ارتكابهرا، التا يسَّرت هذه امسلمةُ  أو بامسلمة اللارية
رصررد أثررر حيررامة ال رردنيين لألسررلمة اللاريررة علررى حقرروق اإلنسرران واإلبررالط علرر   وتشرركي 

 نتا ج وتوصيات آليات اممة ال تمدة قاعدة مايدة فا هذا الصدد 
    


