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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية والثالثون

 من جدول األعمال 3البند 

 2016تموز/يوليه  1مجلس حقوق اإلنسان في قرار اعتمده   
 تأثير عمليات نقل األسلحة على حقوق اإلنسان -32/12  

 إن جملس حقوق اإلنسان،  
 مبيثاق األمم املتحدة وباإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  إذ يسرتشد 
أن لكل  رل ا احلل  حل احليلاة واحل يلم واألملن علل  شن لن، وأن ملن وإذ يؤكد من جديد  

حقللن التمتلللا بنجلللاي اجتملللاعي واوح قكلللن أن يتحقلل  ريلللن اإلعملللال الكامللل  للحقلللوق واحل يلللا  
 املن وص عليها حل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 

إىل ح  الدول حل الدراع الش عي عن أنفسلها وإىل واجبهلا ريملا يتعلل  بتع يل  وإذ يشري  
   إقليمها، ومحايم حقوق اإلنسان جلميا األر اا املوجواين ااخ

إىل العهللد الللدوح ابللاص بللاحلقوق ا قت للاايم وا جتماعيللم والثقاريللم، وإذ يشللري كلل ل   
والعهللد الللدوح ابللاص بللاحلقوق املدنيللم والسياقلليم، وارفاقيللم منللا ج قللم اإلبللااة اجلماعيللم واملعاقبللم 

، وب وروكوليهللللللللا اإل للللللللاري  1949آب/أغسلللللللل س  12عليهللللللللا، وارفاقيللللللللا  جنيلللللللل  املؤ خللللللللم 
، وغللللري ذللللل  مللللن  للللكوحل القللللانون الللللدوح حلقللللوق اإلنسللللان 1977ح ي ان/يونيللللن  8 املللللؤ خ 

 والقانون الدوح اإلنساين، وإعالن وب نامج عم  ريينا، 
، 2006آذا /ما س  15ال اا  حل  60/251إىل ق ا  اجلمعيم العامم  وإذ يشري أيضا   

، 2007ح ي ان/يونيلن  18امللؤ    5/101ومق  ه  5/2و 5/1وإىل ق ا  جملس حقوق اإلنسان 
 ، 2011آذا /ما س  25املؤ    16/21وق ا ه 

 ، 2013أيلول/قبتمرب  27املؤ    24/35إىل ق ا ه وإذ يشري  
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إىل أن جملللللللس حقلللللوق اإلنسلللللان و يلللللم رشلللللم  أملللللو ا  منهلللللا  وإذ يشلللللري، بوجلللللن خلللللاص، 
 ا   الع بدو  منتدى للحوا  بشأن القضايا املوا يعيم املتعلقم حبقوق اإلنسان كارم، 

بلللللأن انلللللاحل املاليللللل  ملللللن البشللللل  حل يتلللللل  أ لللللا  العلللللا   لللللن رلللللؤ   رللللليهم وإذ يسللللللم  
للللل اا ا قلللللتنداي ا نتهاكللللا  والتالللللاو ا  اب للللرية حلقلللللوق اإلنسلللللان اللللل  ا ر كبلللللا أو اللللل  يسخ

 الالمسؤول لألقلحم، 
بلللللأن قلللللانون حقلللللوق اإلنسلللللان والقلللللانون اللللللدوح اإلنسلللللاين عن للللل ان وإذ يسللللللم كللللل ل   

 متكامالن ويع   أحدمها اآلخ ، 
إىل املباائ واألحكاي املتعلقم بالقانون الدوح حلقوق اإلنسان والقانون اللدوح  وإذ يشري 

يا عل  اختلاذ إجل ا ا  مسلؤولم ملن جانلو اللدول، علل  النحلو اللوا ا حل اإلنسان ، وإىل التشا
والل  اخللا  (1)2013نيسلان/أب ي   2معاادة جتا ة األقلحم الل  اعتملد ا اجلمعيلم العاملم حل 

 ، وك ل  حل ال كوحل األخ ى ذا  ال لم، 2014كانون األول/ايسمرب   24حي  النفاذ حل 
ل كلللل  اجلهللللوا لضللللمان وقلللل   يللللا ا نتهاكللللا  أنللللن ينبذللللي بلللل وإذ يؤكللللد مللللن جديللللد  

والتاللللاو ا  وا حللللرتاي الكاملللل  للقللللانون الللللدوح حلقللللوق اإلنسللللان والقللللانون الللللدوح اإلنسللللاين حل 
 الن اعا  املسلحم وعند اقتتباب السلم، 

، مبللا (2)2030اعتملاا اجلمعيلم العامللم ب لم التنميلم املسلتدامم لعلاي وإذ يضلا حل اعتبلا ه  
مللللن أالللللدا  التنميلللللم املسللللتدامم، للحلللللد ملللللن رللللدرقا  األقللللللحم غلللللري  4-16حل ذللللل  الذايلللللم 

 املش وعم، 
مللن أن عمليلا  نقلل  األقللحم، و  قلليما األقللحم غللري  يعل ب علن بللالق قلقلن -1 

املشللل وعم أو رلللل  الللل    ختضلللا لتنجللليم، قلللد رقلللوخر ب لللو ة خ لللرية حقلللوق األرللل اا اإلنسلللانيم 
لنسللا  واألافللال وكبللا  السللن واألشللناص ذوغ اإلعاقللم وغللريام مللن الف للا  قلليما حقللوق ا و 

 الضعيفم؛ 
أن عمليلللا  نقللل  األقللللحم اللل ه قكلللن أن الللد  رلللأ ريا  قللللبيا   يالحلللز  للل ع -2 

خ للريا  حل حقللوق النسللا  والفتيللا  اإلنسللانيم  للن قللد يتللأ  ن بشللك  غللري متناقللو نتياللم لتللوار  
ن ذللل  قلد ي يلد مللن يلاا   ا قلم العنلل  اجلنسلي والعنلل  رلل  األقللحم عللل  ن لاق واقلا، أل

 اجلنساين والعن   د األافال؛
اللللللدول كارلللللم علللللل  ا متنلللللاع علللللن نقللللل  األقللللللحم عنلللللدما رللللل ى، ورقلللللا  حيللللل   -3 

لإلجل ا ا  املن بقللم عللل  ال لعيد الللواا وا لت امللا  واملعللايري الدوليلم، أن الل ه األقلللحم حيتملل  

__________ 

  با .  67/234ق ا  اجلمعيم العامم  (1)
  .  70/1ق ا  اجلمعيم العامم  (2)
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ا ركللاب أو ريسللري ا ركللاب انتهاكللا  أو جتللاو ا  خ للرية للقللانون بد جللم كاريللم أن رسللتندي حل 
 الدوح حلقوق اإلنسان أو القانون الدوح اإلنساين؛ 

إىل مفو للليم األملللم املتحلللدة السلللاميم حلقلللوق اإلنسلللان أن رعلللد رق يللل ا ، ي للللو  -4 
ا  نقلل  بالتشللاو  مللا الللدول ووكللا   األمللم املتحللدة واجلهللا  املعنيللم األخلل ى، عللن رللأ ري عمليلل

األقلحم علل  التمتلا حبقلوق اإلنسلان، وأن رقدملن إىل جمللس حقلوق اإلنسلان حل او رلن ابامسلم 
والثال  ، وذل  من أج  ر ويد الدول واجلها  املعنيم األخ ى بعنا   متكنها من رقييم العالقلم 
يلل  بلل  عمليللا  نقلل  األقلللحم وبلل  قللانون حقللوق اإلنسللان واللل  قللد رسرتشللد  للا مللن أجلل  رع  

 اجلهوا املب ولم ال اميم إىل رورري محايم رعالم حلقوق اإلنسان؛ 
 يللللللا اإلجلللللل ا ا  ابا للللللم ذا  ال لللللللم، وجلللللللان التحقيلللللل  واي للللللا  يللللللدعو  -5 

 معاادا  حقوق اإلنسان أن رضا ا ا الق ا  حل اعتبا اا، حل إاا  و يم ك  منها؛ 
 يبقي املسألم قيد نج ه.  أنيق    -6 

43اجللسم   
2016/يولين متو  1  

أعضا  عن الت ويا. وكانا  10وامتناع  5مقاب    ورا   32]اعتمد بت ويا مسا  بأغلبيم 
 نتيام الت ويا كالتاح:

 املؤيدون: 
 ،إندونيسلللللليا ،اإلمللللللا ا  الع بيللللللم املتحللللللدة ،إكللللللوااو  ،إ يوبيللللللا ،ا اللللللاا ال وقللللللي

املتعلللللداة  -بوليفيلللللا )اوللللللم  ،بو ونلللللدغ ،بورسلللللوانا ،بنملللللا ،بلللللنذالاي  ،بلللللا اغواغ
 ،قويسل ا ،السللفااو  ،جنلوب أر يقيلا ، هو يلم كو يلا ،اجل ائل  ،روغو ،القوميا (

كللو    ،كوبللا  ،رييللا نللاي ،البوليفا يللم( -رنلل ويال ) هو يللم  ،الفلبلل  ،غانللا ،ال ل 
 اهلند ،نيارييا ،ناميبيا ،منذوليا ،ملدي  ،املكسي  ،كينيا  ،الكونذو ،ايفوا 

 املعا  ون: 
 اولندا ،املتحدة لربي انيا العجم  وآي لندا الشماليم اململكم ، رفيا ،سار ن ،أملانيا

 املمتنعون: 
 ،جو جيلللللا ، هو يلللللم مقلللللدونيا اليوغوقلللللالريم قلللللابقا   ،بلايكلللللا ،الربرذلللللال ،ألبانيلللللا
 اململكم الع بيم السعوايم[ ،املذ ب ،قريغي قتان ،ق   ،قلورينيا

    


