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 مجلس حقوق اإلنسان
 الدورة الخامسة والثالثون

 ٢٠١٧ هحزيران/يوني ٢٣-٦
 األعمالمن جدول  ٣و ٢البندان 

لمقرروق اإلنسرران  التقريررر السررلوف ل اررو  اممررة ال تمرردة السررام 
 ال اوضية السامية واممين العام وتقارير

تعزيز وح اية ج يع حقوق اإلنسان، ال دنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجت اعية والثقافية، ب ا ف  ذلك المق ف  التل ية

 نقل امسلمة على الت تع بمقوق اإلنسان تأثير ع ليات  
  تقرير ماوضية اممة ال تمدة السامية لمقوق اإلنسان  

 موجز  
إىل مفوضببيا األمببت اة اببدم القبباميا  ٣٢/١٢طلببجم سلببو حاببوا ايفنقببان    ببرا    

اةشنيببببا حلاببببوا ايفنقببببان بن تشببببدع اال لبببباو  مببببا الببببدول وو ببببا   األمببببت اة اببببدم وا  ببببا  
األخرىع تاريراً عن تأثري عمليا  نال األسبلاا علبا ال م با قابوا ايفنقبانع وبن تادمبه إىل 
اجمللببو   رو تببه اةامقببا والوذثببمع وجلببز مببن بجببل تزويببد الببدول وا  ببا  اةشنيببا األخببرى 
اشناصر متكن ا من تاييت الشذ ا ام عمليا  نال األسلاا وابم  بانون حابوا ايفنقبان و بد 
تقرتشببد  ببا مببن بجببل تشزيببز ا  ببور اةباولببا ل ببووري اايببا وشالببا حلاببوا ايفنقببان  وي اببد    بباا 

  ال ارير اس جااا لالز الطلجم 
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 مقدمة -أوالا  
إىل مفوضبببيا األمبببت اة ابببدم القببباميا  ٣٢/١٢طلبببجم سلبببو حابببوا ايفنقبببان    بببرا    -١

األسبلاا علبا ال م با قابوا ايفنقبان مبن  حلاوا ايفنقان بن تشد تاريراً عن تبأثري عمليبا  نابل
بجبل تزويببد الببدول وا  با  اةشنيببا األخببرى اشناصببر متكن با مببن تايببيت الشذ با اببم عمليببا  ناببل 
األسلاا وام  انون حاوا ايفنقان و د تقرتشد  ا من بجل تشزيز ا  ور اةباولا ل ووري اايا 

   (١)وشالا حلاوا ايفنقان
 اريرع ال مقت اةفوضيا مقامها  من البدول األعابا ع واةنامبا  و  سياا إعدار ال -٢

واايفضباوا   (٢)الدوليا وايف ليمياع واةؤسقا  الوطنيا حلاوا ايفنقانع واةناما  غبري احلكوميبا
إىل اةشلوما  الوا رم من  ا  الكيانبا ع يقب ند ال اريبر إىل سموعبا م نوعبا مبن اةلبار  الشامباع 

آليبببا  حابببوا ايفنقبببان ال ااشبببا لتمبببت اة ابببدم وتابببا ير اةببب ا  وب بببل اة نبببا مببببا   جلبببز وثبببا   
   ومناما  اجمل ما اةدين 

و  ال اريببببرع تقببببلة اةفوضببببيا الاببببو  ادايببببا علببببا اشبببب  ا وانببببجم الر يقببببيا مببببن تببببأثري  -٣
ا عمليا  نال األسلااع مبا   جلز ا س خدا  احمل مل بو الفشلي لتسلاا اةناولاع علا ال م ب

قاوا ايفنقانع  ببل عبرا ايفطبا  الابانوين البدوق وايف ليمبي جة اللبلا  وتلبري اشبد جلبز إىل 
الشناصر اليت ميكن بن تقب خدم ا البدول وغري با مبن ا  با  اةشنيبا ل ايبيت الشذ با ابم عمليبا  
نابل األسببلاا وحاببوا ايفنقببانع مبببا   جلببز   سبياا عمليببا  تايببيت اةخبباطر   سببال حاببوا 

مبببن مشا بببدم ألبببا م األسبببلاا واللبببكو   ٧للمبببارم  نقبببانع البببيت ينبطبببي ا ضبببطذ   بببا وواببباً ايف
  ايف ليميا اة شلاا انال األسلاا 

 تأثير ع ليات نقل امسلمة على الت تع بمقوق اإلنسان -ثانياا  
و    (٣)تشريف مبببببارون  ٣٢/١٢  و النابببببل    الابببببرا  اسببببب  خدط  ملبببببطلاا  األسبببببلاا -٤

من الارا ع بعرب اجمللو عن االغ الال  ألن عمليا  نال األسلااع   سيما األسلاا  ١الفارم 
 غري اةلروعا بو تلز اليت   ختاا لل نايتع  د تاّوا الو م خطريم حاوا ايفنقان لتورار  

__________ 

  ٢9/١٠و ٢٦/١٦و ٢٤/٢5انار  را ا  سلو حاوا ايفنقان  (١)
و ر  مقببامها  مببن األ جن ببمع وبلبانيبباع والقببلفارو ع والقببويدع وسويقببراع وغواتيمببا ع و ولومبيبباع ومدغلببارع  (٢)

مقببامها  مببن ارنببام  األمببت اة اببدم ايفدببا يع ومش ببد  بيابباً واةملكببا الشرايببا القببشورياع ومو يلببيو   وو ر  
ومنامبا بمريكيبون مبن بجبل الدمياراطيبا  األمت اة ابدم لبابون نبز  القبذمع ومنامبا مكاوابا الشنب، اةقبل ع

وحاببوا ايفنقببان   الباببرينع ومنامببا الشفببو الدوليبباع واةنامببا الدوليببا اةشنيببا اببا نور األطفببالع وألمببا حاببوا 
(ع ومنامببا مرا بببا األسببلااع ووريبب  الباببون واةشلومببا  اة شلاببا االقببلت واألمببنع ومؤسقببا Conectasايفنقببان )

د الرومببباين حلابببوا ايفنقبببانع ومنامبببا الشببباة االمبببنع والد اسبببا ا س البببا يا لتسبببلاا بوميطبببا للبابببونع واةش ببب
اللبببطريمع وا بببار ب ا ايفنقبببان/مناما  ينبببد نو   يلفبببه اةرييا/منامبببا اةببببز للشببباةع الرااطبببا النقبببا يا الدوليبببا 

 بكي للمفوضيا للقلت واحلرياع و ريان  اتونينيو بزيفيدو  وس   ام مجيا اةقامها  علا اةو ا الل
تلبببمل األسبببلاا ال اليديبببا الاناابببل اليدويبببا واأللطبببا  اةز وعبببا يبببدويا اةابببارم لتوبببرار وللمر ببببا   وبسبببلاا إنفببباج  (٣)

الاببانون الببيت تطلبب  البباخريم الف ا بباع وعلببا سبببيل اةوببالع  اجوببا   مببا اللببطجم ومببا ي لببل  ببا مببن جخببا ر مببن 
قبببيل للبببدمو  واةاببباووا  اةطلابببا اببباةراطيدع وماببباووا  اللبببد  مجيبببا األنبببوا ع مببببا   جلبببز  ناابببل الطببباز اة
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اشبر ونال األسلاا واس خدا  األسلاا اةناولا احمل مل بو الفشلي  بد يكبون امبا بثبر مب -5
بو غري مباشرع وإجيايب بو سليبع علا ال م ا قاوا ايفنقان  ومبشب  إجيبايبع جيبوز للبدول حيبازم 
و/بو نلر بسلاا   سياا ا ضطذ  مبقؤولي  ا عن اايا األورار اةاضشم لو ياهتبا الاابا يا 

واألمبببنع  والر بببا ز البببوذن لتمبببت اة ابببدم )القبببلت  (٤)وإحبببذل بو إعبببارم إحبببذل القبببلت واألمبببن
وحاوا ايفنقانع وال نميا( مرتااطا ترااطا وثيااع ووجور القذ  واألمبن شبرمت متكيبه م بت ل شزيبز 

 حاوا ايفنقان وااي  ا  
ايببد بن ناببل األسببلاا ومببا يشاببجم جلببز مببن اسبب خدا  ي مببل بو وشلببي  ببد يكببون امببا  -٦

 ٣٢/١٢نقبان    برا   بثر سليب علا ال م ا قاوا ايفنقبان  و بد سبلت سلبو حابوا ايف بيااً 
ابببأن  نبببا  اةذيبببم مبببن البلبببر     لببب، بفبببا  الشببباة ابببن تبببؤثر وبببي ت ا ن  ا بببا  وال جببباوزا  
ببببر ا تكا ببببا اا سبببب خدا  الذمقببببؤول لتسببببلاا   اةطببببريم حلاببببوا ايفنقببببان الببببيت ت رتكببببجم بو ي يق 

وان لببببا  ا اةفببببرمت وبشببببا   اشبببب  الببببدول   مقببببامهاهتا    بببباا ال اريببببر إىل بن ألببببا م األسببببلاا 
   (5)واةنفلت يؤثران بثرا سلبيا مباشرا علا ال م ا قاوا ايفنقان

وحبّا  مك بجم شبؤون نبز  القبذم ااألمانبا الشامبا مبن بن النابل غبري اةقبؤول لتسببلاا  -٧
  (٧)ا  خطبريم علبا اايبا حابوا ايفنقبانو بو بمبر لبه تبداعي ع(٦)ميكن بن يزعز  بمبن منطابا مبا

ل األسببلاا وناببل األسبلاا غببري اةلبرو  بو غببري اةببنات   تبواور األسببلاا علببا و بد يقببا ت  ويب
وصبواا إىل بيبدة مبن يقب خدمو ا األسبلاا بو نطاا واسا ورودا ضوااةع ويفا ت خطر توجيبه 

بو ي ببببدرون ااسبببب خدام ا بو ي مببببل بن يقبببب خدمو ا   تكبببباب ان  ا ببببا  بو ألبببباوزا  حلاببببوا 
بثببر  بيابباً  رول ضببشيفا احلو مببا والاببد ا  األمنيببا  ببد يكببون لببه وناببل األسببلاا إىل  (8)ايفنقببان

وعبببذوم علبببا جلبببزع ينطبببوة نابببل   (9)نبببامي خطبببر  ويبببل مقبببا  تلبببز األسبببلااسبببليب   ضبببو  ت

                                                                                                                                               
احلر ببيع وبسببلاا الاببار الك راا يبباع وبسببلاا الطا ببا اةوج بباع و صببا  البنببارا والببرهع ومببداوا اةيببا ع وغري ببا 
مببن مر بببا  البب اكت   اللببطجم  وبنواعببا بخببرى مببن وسببا ل احلببرب ال اليديبباع موببل  اجوببا  الل ببجمع وبسببلاا 

وج ببباع واحلبببراب  واألسبببلاا غبببري ال اليديبببا  بببي تلبببز البببيت يابببر نال بببا مبوجبببجم مشا بببدم عبببد  ان لبببا  الطا بببا اة
سبببلاا البكرتيولوجيبببا حلابببر اسببب ادان وإن بببال وختبببزين األ ١9٧٢ع واتفا يبببا عبببا  ١9٦8األسببلاا النوويبببا لشبببا  

ن بال وختبزين واسب شمال حلابر اسب ادان وإ ١99٢وال كقينيا وتدمري تلز األسلااع واتفا يا عبا   )البيولوجيا(
األسلاا الكيميا يا وتدمري تلبز األسبلاا  ويلبمل  نابل  األسبلاا عمومبا تلبدير ا بو اسب ريار ا بو ايش با بو 

  تأجري ا بو إ راض ا قيث خترل من و يا و/بو سيطرم رولا إىل و يا و/بو سيطرم رولا بخرى 
   مقامهيت القلفارو  والقويد  بيااً انار  ( (٤)
   انار مقامها  األ جن م وبلبانيا وسويقرا  (5)
    aaamtrmm./gwrnw..w.wrugamraw..ngw..nu.www انار اللفاا ايفلكرتونيا (٦)

مقامها ارنام  األمت اة ادم ايفدا يع اةبارئ ال وجي يا اة شلاا انابل األسبلاا علبا اللبشيد البدوق  بيااً انار  (٧) 
ع وترتيببببجم ٢٠ع الفاببببرم ١99١ ببببانون األول/ريقببببم    ٦حببببا  اةببببؤ    ٤٦/٣٦  سببببياا  ببببرا  ا مشيببببا الشامببببا 

جبا ا سب خدا ع الشناصبر األوليباع واسنا  الأن ضوااة تلبدير األسبلاا ال اليديبا والقبلا وال كنولوجيبا  اةزرو 
 (   ١)١الفارم 

الباة اع مبد  اةبؤمتر  ٢الابرا   بياباً   وانابر ١١انار مشا دم ألا م األسلااع الفارم الوالوبا مبن الديباجبا واةبارم  (8)
ق الدوق احلارة والوذثم لللليجم األار وااذل األار الأن خطا عمل  ااعيا القنوا  ل نفيبا الابانون البدو 

 ايفنقاين  
ع علببا سبببيل اةوببالع منامببا الشفببو الدوليبباع  الشببراا  بيابباً اناببر مقببامها ارنببام  األمببت اة اببدم ايفدببا ي  واناببر  (9)

 ( ٢٠١٧ انون الواين/يناير   ٤غ  الطرر عن تقلي  ميليليا  احللد اللشيب  )
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 األسبببلاا إىل رول   تببببنات حلببببول اةبببدنيم علببببا األسببببلاا اللبببطريم واألسببببلاا اةفيفببببا ووابببباً 
سبببلاا بوبببرار   تكببباب بو تقببب يل ا تكببباب للمشبببايري الدوليبببا علبببا خطبببر بن يقببب خد   بببا  األ

   (١٠)ان  ا ا  وألاوزا  حلاوا ايفنقانع مول الشن، ا نقي والشن، ا نقاين
ا   لاريا وحاوا  - ال نميا ا ج ماعيا بيااً وعمليا  نال األسلاا ميكن بن تشر ل  -8

والاطاعبببا  ا ج ماعيبببا ايفنقبببان مبببن خبببذل  ويبببل بمبببوال الدولبببا اة لايبببا عبببن اللببباا وال شلبببيت 
األمبببت اة ابببدم الببباة  بببدر  و بببد ب بببر ا كلفبببا الفرصبببا البديلبببا  بببا  صببباغا ميوببباا  (١١)األخبببرى
منبه  بدر إحبذل القبلت واألمبن البدوليم وتوطيبدمها اأ بل  ويبل ةبوا ر الشباة البلبريا  ٢٦ اةارم

  وا   لاريا إىل ال قلي  
نبزا  وغبري حبا   النبزا    تكباب بو تيقبري وميكن بن ت ق خَد  األسلاا   حبا   ال -9

ا تكبباب بعمببال تن  ببز طا فببا واسببشا مببن حاببوا ايفنقببانع مببن حبب  اللببخ    احليببام واحلريببا 
واألمان إىل حاه   ال ار  من الرا وعد  اةاو  لل شايجم وغبري  مبن ضبروب اةشاملبا الااسبيا 

 ديببببد ااسبببب خدام ا ميكببببن بن ياببببوا واسبببب خدا  األسببببلاا بو ال   (١٢)بو الذإنقببببانيا بو اة ينببببا
   (١٣)إعمال احل    حريا ال شبري وتكوين ا مشيا  وال جما القلمي

و  يا لببببر األمببببر علببببا  تكلفببببا الفرصببببا البديلببببا   وبببباحلاوا ا   لبببباريا وا ج ماعيببببا  -١٠
وفبي سبيا ا  النزاعبا    (١٤)بن تاوا اابد   ببري جبرا  اسب خدا  األسبلاا بيااً والوااويا ميكن 

اةقببببلاا خلوصبببباع ميكببببن بن يببببؤرة  بببباا ا سبببب خدا  إىل ختريببببجم و/بو تببببدمري ا و/بو إغببببذا 
اايا بل األساسبيا اةدنيبا موبل اةبدا   واةق لبفيا  وبمبا ن الشمبل واألسبواا واةنباط  القبكنيا 

و    (١5)ا  األساسبببياواةبببباين واةوا بببا جا  األمهيبببا الدينيبببا والوااويببباع و بببالز إىل ا يبببا  اةبببدم
ر  اةدنيونع مبن وي ت اةلبررون راخليباً  والذجئبونع مبن اةقب ويا  األساسبيا  اةااالع ميكن بن ي 

الدنيا من الطاا  واللاا وال شليت واةأوى واللرر اللاي  زر علا جلز بن النزاعا  اةقلاا 
الفابببر وتقببفر    وبببري مبببن وبعمببال الشنببب، تببؤثر علبببا فبببو مفببرمت   بوابببر البلبببدان وتفببا ت حبببدم 

احلا   عبن طبوا ئ إنقبانيا ابا تبداعيا  خطبريم علبا ال م با اباحلاوا ا   لباريا وا ج ماعيبا 

__________ 

مفوا األمت اة ادم القامي حلابوا ايفنقبان عبن انار مقامها ارنام  األمت اة ادم ايفدا يع ملريا إىل تارير  (١٠)
(  ولذطبذ  A/HRC/32/21حاوا ايفنقان وتنايت شرا  اةدنيم األسلاا النا يبا وحيبازهتت واسب خدام ت ابا )

 بببببي م احبببببا   اللبببببفاا علبببببا اةشبببببايري الدوليبببببا احلاليببببباع انابببببر اةشبببببايري الدوليبببببا ل اديبببببد األسبببببلاا اللبببببطريمع و 
    www.smallarmsstandards.org/isacs/0330-en.pdf ايفلكرتونيا 

اناببر مقببامهيت األ جن ببم وارنببام  األمببت اة اببدم ايفدببا يع واروتو ببول مكاواببا صببنا األسببلاا النا يببا وبجزا  ببا  (١١)
ومكوناهتا والاخريم وايفألا   ا الو م غري ملروعا اةكمبل  تفا يبا األمبت اة ابدم ةكاوابا ا رميبا اةنامبا عب  

 بببببانون   8اةؤ خببببا  CFSP/2008/944طنيبببباع الفاببببرم األوىل مبببببن الديباجبببباع وو  بببببا اةو بببب، اةوحببببد للمجلبببببو الو 
اليت  در  واعد ملبرت ا  كبت مرا ببا صبار ا  ال كنولوجيبا واةشبدا  الشقبكرياع اةشيبا   ٢٠٠8األول/ريقم  
(ع A/59/119ز  القببببذم وال نميببببا )تاريببببر وريبببب  اةبببب ا  احلكببببوميم اةشببببه االلببببلا اببببم نبببب بيابببباً الوببببامن  اناببببر 

  ( ١ع اةرو  األولع الفارم A/63/494وإعذن جني، الأن الشن، اةقل  وال نميا )انار الوثياا  ١8 الفارم
   انار مقامها  بلبانيا والقلفارو  والقويد وغواتيما  و ولومبيا ومو يليو   (١٢)
 انار مقامها مناما الشفو الدوليا   (١٣)
   مقامهيت األ جن م ومناما الشفو الدوليا انار  (١٤)
 انار مقامهيت مناما الشفو الدوليا ومناما مرا با األسلاا   (١5)
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بن يبؤج  بعمبال الشنب، بو النزاعبا  الاا مبا و/بو يطيبل  بياباً األساسيا  ونابل األسبلاا ميكبن 
   (١٦)بمد اع ويؤثر االز علا حاوا ايفنقان

الشنب، اة لبل ااألسبلاا اةلبااون ااعا با  حبواجز ب ب     الوصبول ويواجه الناجون مبن  -١١
و بببد يشببباين النببباجون   (١٧)الفشلبببي إىل الشمالبببا والروبببا  وإعبببارم ا نبببدمال   اجمل مبببا و  احليبببام األسبببريا 

نفقببيا طويلببا األمببد من ببا الشا ببا  النفقببيا ا ج ماعيببا وتببا ر احلببارن وا   ئبباب والالبب   آثببا اً  بيابباً 
    (١8)والقلو  ا ن اا ة بو غري  من بشكال ال دمري الاايت وتشاطي اةخد ا  واةور
ع  بد تكبون وئبا  مشينبا مبن ٣٢/١٢وعلا الناو اةبم    را  سلو حابوا ايفنقبان  -١٢

وميكبببن بن ت قببب خَد    (١9)األوبببرار مشرضبببا البببفا خاصبببا  ن  بببا  حاو  بببا ن يجبببا نابببل األسبببلاا
مبببببا   جلببببز الشنبببب،  ع(٢٠)ا تكبببباب بعمببببال الشنبببب، ا نقبببباين يل األسببببلاا   ا تكبببباب بو تقبببب

ع بياباً ع يقب  در الرجبال والف يبان و غت بن الشن، ا نقاينع ومنبه الشنب، ا نقبي  (٢١)ا نقي
ا  حات اللجنا اةشنيبا االاابا  علبا و م وان النقا  والف يا    زلن يلكلن بغلجم ضاايا  

  األسبلاا ال اليديباع و  سبيما األسبلاا اللطيببرمع مبببا ال مييز ضد اةربمع ميكن بن يكبون  ن لبا
وبببببي جلبببببز األسلابببببا احملولببببببا مبببببن ال جببببببا م الاانونيببببباع بثبببر مباشببببببر بو غيبببببر مباشبببببر علبببا النقبببببا   

 ما جببا    بيابباً  ااايببببا للشنبببب، ا نقبباين اة لببل االنببببزاعا ع و ااايببببا للشنبببب، األسببرة و 
جلببببزع وببببان ان لببببا  األسببببلاا عببببارم وعببببذوم علببببا   (٢٢)ا   حر ببببا  اةااومببببابطببببرار واعلبببب بو
يكون لبه بثبر سبليب علبا  ايب  اةقباوام للمبربم وتبدعيت  وهتبا ال فاوضبيا راخبل األسبرم وتنال با  ما

علبا وصبول اةبربم إىل اةبوا ر واألعمبال  ضا اً  بن يؤثر تأثرياً  بيااً وميكن   (٢٣)وملا    ا القياسيا
   (٢٤)وور  الشمل واس خدام ا ااال جا يا 
__________ 

   انار مقامهيت الرااطا النقا يا الدوليا للقلت واحلريا وسويقرا  (١٦)
(١٧) Centre for Humanitarian Dialogue and Inter-Parliamentary Union, Missing Pieces: A Guide for 

Reducing Gun Violence through Parliamentary Action (2007), p. 63   
 مقامها األ جن م  بيااً اةرجا القاا   انار  (١8)
 مقامها  بلبانيا والقلفارو  وسويقرا  بيااً انار  (١9)

سموعببا  بوببرار علببا بسببا  نببو  ا ببنو وي ف ببت الشنبب، ا نقبباين علببا بنببه بة عمببل ضببا  موجببه ضببد بوببرار بو  ((٢٠
   مقامها سويقرا  بيااً األسرة وا ألا  االبلر  انار  لشن،ويلمل الشن، ا نقي وا

جنقبيا  تشليابا  بو مبراورا  يلمل الشن، ا نقي بة وشل جنقيع بو ياولا للالول علا وشل جنقيع بو ((٢١
غري مرغوب وي اع بو األوشال الراميا إىل ا ألبا  االنلبامت ا نقبي للطبري بو غري با مبن األوشبال اةوج با ضبد  باا 
النلبببامتع ااسببب خدا  ايف بببرا ع مبببن جانبببجم بة شبببخ  البببرر النابببر عبببن عذ  بببه االاببباياع و  بة مكبببان  

نقبببيع واحلمبببل الاقبببرةع وال شابببيت م شبببدرم ويلبببمل ا غ لبببابع وا ع بببدا  ا  وي خبببا الشنببب، ا نقبببي بشبببكا ً 
الاقببرةع وايفج بباا الاقببرةع والبطببا  الاقببرةع وا ألببا ع وا سبب شبار ا نقببيع واة ببان الاقببرةع وايفخلببا ع 
وال شرة الاقرة  انارع علا سبيل اةوالع ايفطا  ال اليلي واةفبا يمي للشنب، ا نقبي اةبرتبة االنزاعبا  الباة 

  مت اة ادم ةكاواا الشن، ا نقي   حا   النزا  مبار م األ ٢٠١١بعدته   عا  
اشبد  النزا  ومبا النزاعا  و  حا    ( اة شلاا اوضا اةربم   سياا منا نلوب٢٠١٣)٣٠ال وصيا الشاما   ت  (٢٢)

    ٣٢ان  ا  النزا ع الفارم 
 انار مقامها الرااطا النقا يا الدوليا للقلت واحلريا   (٢٣)
 South-Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small بيااً اةرجا القاا   وانار  (٢٤)

Arms and Light Weapons, Gender and SALW in South East Europe: Main Concerns and Policy 

Response (2016)   حاببوا ايفنقببان اةرتكبببا ااسبب شمال وال اريببر اةرحلببي للماببر م اةاصببا اةشنيببا مبنببا ان  ا ببا
   5٢-٤٦(ع الفارا  E/CN.4/Sub.2/2004/37األسلاا اللطريم واألسلاا اةفيفا )
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ويوجببد منببا وببرتم طويلببا وعببي االلببلا اببم ال جببا م الشاةيببا   األسببلاا ال اليديبباع مبببا    -١٣
طفببال   جلببز األسببلاا اللببطريم واألسببلاا اةفيفبباع وا ن  ا ببا  ا قببيما اةرتكبببا   حبب  األ

والشذ ببا اببم ان لببا  األسببلاا اللببطريم واألسببلاا اةفيفببا علببا نطبباا واسببا   (٢5)حببا   النبببزا 
و ببد بشببا  األمببم الشببا      (٢٦)بيابباً  وألنيببد األطفببال واسبب خدام ت   النزاعببا  مشرووببا جيببداً 

تارير  األخبري عبن األطفبال والنبزا  اةقبل  إىل بثبر النزاعبا  الاا مبا الكببري علبا األطفبالع مببا   
و بببببب ل ت و/بو تلببببببوي  ت  األطفببببببال واسبببببب خدام ت وإيبببببباا  ت واسبببببب طذات جنقببببببياً جلببببببز ألنيببببببد 

وج ببت اةمولببا اةببا  لتمببم الشببا   ومببؤخراً   (٢٧)وتلببريد تع و ببالز تببدمري مدا سبب ت ومنببازات
اةشنيا ااألطفال والنزا  اةقل  ا ن با  إىل بن الف يا  ما زلبن ي بأثرن علبا فبو مفبرمت االنزاعبا ع 

  داو ن اأوشببببال ا غ لبببباب وغببببري  مببببن بشببببكال الشنبببب، ا نقببببيع وألنيببببد ن مبببببا   جلببببز اسبببب
واسبب خدام ن   الاببوا  اةقببلاا   حببال تلببرر ن و ن يجببا ل شرضبب ن اةفببرمت لذألببا   وتواجببه 

جمبببا   بببد تقببب  در مبببن الشاببببا  البببيت تشبببوا حا بببن   ال شلبببيت ألن اا مزيبببداً  بياببباً الف يبببا  
  ايبببوهتن اقببببجم احلالبببا األمنيبببا و/بو اةقبببؤوليا  األسبببريا و ن يجبببا لبابببا  ن مدا سببب ن  ديبببداً 

  (٢8)ايفضاويا

 قياس أثر ع ليات نقل امسلمة على الت تع بمقوق اإلنسان -ثالثاا  
لاببد بتببام مجببا البيانببا   يببا  البببش  مببن عوا ببجم اسبب خدا  بنببوا  مشينببا مببن األسببلاا  -١٤

ا سبببببيل اةوببببالع تفيببببد الد اسببببا ومّكببببنع مببببا مببببرو  الو ببببتع مببببن  ديببببد بدببببامت واألا ببببا   وشلبببب
  اةا با مبن الوويبا  النامجبا عبن الشنب، اةقبل   بدن  ٧5ا س الا يا لتسلاا اللطريم ابأن 

  غبببري حببببا   النبببزا ع اينمببببا تلببببري ال ابببديرا  إىل بن مليببببوين شببببخ    غبببري حببببا   النببببزا  
ع   ببببّد  ٢٠١5و ٢٠١٠و  الفببببرتم مببببا اببببم عببببامي   (٢9)يشيلببببون ااصببببااا  مرتبطببببا ااألسببببلاا

وشبكلت   (٣٠)حالبا سبنوياً  5٣5٠٠٠  الشباة انابو م وسة عبدر الوويبا  الشنيفبا   مجيبا بفبا
   5٠واسب خدمت األسبلاا النا يبا     (٣١)  اةا ا من  اا الشدر ١٧الوويا  اةرتبطا االنزا  

__________ 

   9٢(ع الفارم A/68/267تارير اةمولا اةاصا لتمم الشا  اةشنيا ااألطفال والنزا  اةقل  ) (٢5)
 Child Soldiers International, Louder than Words: an Agenda for Action to بيااً اةرجا القاا   وانار  (٢٦)

End State Use of Child Soldiers (2012) and Christoph Steinmetz, Small Arms in the Hands of 

Children: German Arms Exports and Child Soldiers (Terre des Hommes, Kindernothilfe, Brot für 

die Welt and WorldVision Deutschland, 2017)   
ع علبببا سببببيل اةوبببالع بياببباً (  انابببر A/70/836-S/2016/360تاريبببر األمبببم الشبببا  عبببن األطفبببال والنبببزا  اةقبببل  ) (٢٧)

UNICEF, Hitting Rock Bottom: How 2016 Became the Worst Year for Syria’s Children (March 

2017 ) 
(ع الفابرا  A/HRC/34/44ال ارير القبنوة للممولبا اةاصبا لتمبم الشبا  اةشنيببا ااألطفبال والنببزا  اةقبل  )انار  (٢8)

9-١٤  
(٢9) AnnaAlvazzidelAmatterofnon-lethalfirearmin Small Arms Survey,”violence:survival“,Frate 

2012: Moving Targets (Cambridge University Press, 2012), pp. 79-105   
(٣٠) SmallArms Survey, “Monitoring trends in violent deaths”, ResearchNote.No 59 (September

2016), p. 2   
   اةرجا القاا   (٣١)
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وبوبار  ال ابديرا  البوا رم   (٣٢)  اةا ا مبن الوويبا  اةرتبطبا االنزاعبا  ٣٢اةا ا من جرا ت الا ل و
  حقببباب  بببّل الاببباايا  ابببأن األسبببلاا النا يبببا ٢٠١5  ر اسبببا  الشبببجم  الشببباةي للشنببب، اةقبببل  

ع ٢٠١٠-٢٠٠٧  اةا ا من مجيا الوويا  مبن جبرا  الشنب، خبذل الفبرتم  ٤٤.١اس خدمت   
 ووام   ١9٧ ٠٠٠عاةياً ينا ز  سنوياً  يشارل م وسطاً  ما
زع واسبب نارا إىل األقببان الببيت بجرهتببا منامببا مكاواببا الشنبب، اةقببل ع وعببذوم علببا جلبب -١5

الفبرتم    اةا ا   الوويا  وايفصااا  النامجا عن األسلاا اة فجبرم   ٤5سجلت زيارم انقبا 
وتقببببت األج ببزم اة فجببرم اةرأللببا   بشببد األضببرا ع تلي ببا   (٣٣)٢٠١5و ٢٠١١مببا اببم عببامي 

ا  واسببب خدمت األسبببلاا اة فجبببرم  بببو وتلبببز البببيت تطلببب  مبببن األ  األسبببلاا البببيت تطلببب  مبببن ا
   ٧٧وشبببكل اةبببدنيون   (٣٤)شخلببباً  ١88 ٣٢5سبببفر  عبببن ووبببام وإصبببااا حارثبببا ب 5٦٦  

  اةا ببا مبن  با  الوويبا  وايفصببااا   59اةا با مبن الوويبا  وايفصببااا  النامجبا عن باع و انبت 
  اةا با  ٢٣وشبكلت الشناصبر اةقبلاا نقببا   (٣5)ناألا عبن اسب خدا  األج بزم اة فجبرم اةرأللبا

مشلومببببا   بيابببباً ومجشببببت منامببببا مكاواببببا الشنبببب، اةقببببل    (٣٦)اة بايببببا مببببن الا لببببا وا رحببببا
ا االقبببكان   الفبببرتم مبببا ابببم اسببب خدا  األسبببلاا اة فجبببرم   اةنببباط  اال لبببا بو غبببري اال لببب عبببن
  اةا با مبن الا لبا وا رحبا   9١  و  اةناط  اال لاع شبكل اةبدنيون ٢٠١5و ٢٠١١ عامي

 واسب ناراً   (٣٧)  اةا ا من الا لا وا رحا   اةناط  غري اال لبا ٣٣و  اةااالع شكل اةدنيون 
لشناوريباع بوبار  ال ابا ير إىل احلملا الدوليا حلار األلطا  األ ضبيا وا  ب ذر اةنبا   للباخا ر ا

اخا ر الشناوريباع و بد حبدثت الطالبيبا الشامبا إصبااا نامجبا عبن الب ٤١٧او بو   ٢٠١5   عا 
وسببجلت إصببااا  نامجببا عببن  لفببا  البباخا ر   (٣8)من ببا خببذل  جمببا  االبباخا ر الشناوريببا

اةا بببببا مبببببن اةلببببباام      9٧الشناوريبببببا   مبببببا   يابببببل عبببببن دانيبببببا البببببدانع وشبببببكل اةبببببدنيون 
   (٣9)٢٠١5 عا 
عمليبا  نابل األسبلاا علبا ال م با قابوا  وتق ت تلز البيانا    إج ا  البوعي ابأثر -١٦

األسبلااع ومجيبا الن با  ع و بو ايفنقان  ايد بن البيانا  اة احا يدورم ويما ي شل  جبميبا بنبوا  
يبببول رون ايفةبببا  اللبببامل اببباألثر علبببا حابببوا ايفنقبببان  و  ابببد مبببن زيبببارم ا مبببا اةن جبببي مبببا 

الشديبببببدم البببببيت ميكبببببن بن يبببببؤثر  بببببا نال بببببا للمشلومبببببا  اة شلابببببا جبميبببببا بنبببببوا  األسبببببلاا والطبببببرا 
واسبب خدام ا علببا حاببوا ايفنقببان مجيش ببا  وسببور يقبباعد  قببم البيانببا     ايببا اةطبببار 

__________ 

(٣٢) SmallArmsFirearmsandviolentResearchNote No. 60 (October 2016) p. 1,”deaths“,Survey   
 مقامها مناما مكاواا الشن، اةقل  انار  (٣٣)
(٣٤) AOAV, Patterns of Harm: Five Years of AOAV Explosive Violence Data (2011-2015) (2 August 

2016). See also Graduate Institute of International and Development Studies and the United 

Nations Institute for Disarmament Research The International Community and IEDs: Building 

coordinated processes and responses (June 2015) ع ملببريين إىل تاببا ير واسبب ن اجا  م نوعببا ةنامببا
  مكاواا الشن، اةقل  

   مناما مكاواا الشن، اةقل ع بدامت الار   (٣5)
   اةرجا القاا   (٣٦)
  مقامها مناما مكاواا الشن، اةقل   بيااً انار  (٣٧)
   ٢(ع اللفاا ٢٠١٦) ٢٠١٦مرصد الاخا ر الشناوريا  (٣8)
   اةرجا القاا   (٣9)
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علببا تببدعيت و ببت الشذ ببا اببم عمليببا  ناببل األسببلاا وحاببوا ايفنقببانع وسيقبباعد جلببز علببا 
شا بدم ألبا م األسبلاا تشزيز اايا حاوا ايفنقانع اقبل من با إ شبار ومشاضبدم ال نفيبا الفشبال ة

  واللكو  ايف ليميا جا  الللا 
 ١٦ع وخباصبببا  بببدر ال نميبببا اةقببب داما ٢٠٣٠واع مبببار خطبببا ال نميبببا اةقببب داما لشبببا   -١٧

الأن القلت والشدالا واةؤسقا  الاويباع خطبوم  امبا فبو ا عبرتار اأمهيبا  ديبد األسبلاا مبن 
نقبان جا  اللبلا  ولنابل األسبلاا واسب خدام ا بجل  ايب  ال نميبا اةقب داما واايبا حابوا ايف

بوثبب   ع لكن مببا يرتبطببان ا تباطبباً ١٦الذحبب  صببلا اشببدر مببن الطايببا  اةشروضببا   إطببا  ااببدر 
ع اليت تا اي من الدول احلد اد جا  بريم من مجيا بشكال الشن، ومبا ي لبل ابه ١-١٦االطايا 

ع اليت تا اي من الدول احلد ااد   بري من ٤-١٦من مشد   الوويا     ل مكانع والطايا 
ا ال بدواا  غببري اةلبروعا لتمببوال واألسبلاا وتشزيببز اسبرترار األصببول اةقبرو ا وإعارهتببا ومكاوابب

سبب كون وسبببيلا  ٤-١٦وجيببرة وضبببا وإ ببرا  مؤشببرا  للطايببا   (٤٠)مجيببا بشببكال ا رميببا اةنامببا
م ما للايا  علا فو من جي جبما و ليل اةشلوما  اة شلاا ابأثر تبدو  األسبلاا غبري اةلبروعا 

  علا حاوا ايفنقان و ياس ا   الن ايا ما مرو  الو ت 
ا من جيببا  لرصببد عمليببا  ناببل األسببلاا ومجببا وج ببور اجمل مببا اةببدين   سبببيل وضبب -١8

  و بت بثبر األسبلاا علبا حابوا  بياباً اةشلوما  من بجل تنفيا مشا دم ألا م األسلاا تق ت 
ا م األسببلااع علببا سبببيل ايفنقببان  وت ببوخا برام مرا بببا اةخبباطر الببيت وضببش ا مرصببد مشا ببدم ألبب

ا فا واسشا من اةلار  الشاملا علا  صد ر اسا وتولي، وإتاحا اةشلوما  اةق اام من طاةوالع 
ان  ا ببا  حابببوا ايفنقبببان واةخببباطر اةرتبطبببا ااسبب خدا  األسبببلاا   سبببياا اةشا بببدم وايفابببذ  

ووضببشت  ببا  األرام للمقبباعدم علببا إ شببار سببلطا  الرتخببي  وتوجي  ببا  جببز  مببن   (٤١)عن ببا
ةبدين وج با  بخبرى   اس شراضب ا عمليا ال اييت الوطنياع ول كون مبوااا مو ر ةناما  اجمل مبا ا

   (٤٢)لفشاليا تنفيا اةشا دم

 اإلطار القانون   -رابعاا  
ع إىل اةبارئ واألحكا  اة شلابا االابانون ٣٢/١٢بشا  سلو حاوا ايفنقانع    را    -١9

الببدوق حلاببوا ايفنقببان والاببانون الببدوق ايفنقبباين واال لببجيا علببا اختبباج إجببرا ا  مقببؤولا مببن 
الببدولع علببا الناببو الببوا ر   مشا ببدم ألببا م األسببلاا و  اللببكو  األخببرى جا  صببلا  جانببجم 

ويشببرا  بباا الفببر  مبببارئ الشنايببا الواجبببا واةقببؤوليا عببن تاببد  الشببون بو اةقبباعدم   ا تكبباب 
  الاانون الدوق حلاوا ايفنقان والاانون الدوق الشا ع علا ال واقع  بل  وشل غري ملرو  رولياً 

ينا د ااخ لبا  األنامبا الدوليبا وايف ليميبا لنابل األسبلاا وال وجي با  اةادمبا مبن االليبا   بن
 الدوليا حلاوا ايفنقان  

__________ 

    ٧-١١والطايا  ٢-5ع و الز الطايا ٧-١٦إىل  5-١٦ومن  ٢-١٦انار الطايا   (٤٠)
(٤١) Control Arms, ATT Monitor Report 2016, pp. 52 ff   
 اةرجا القاا    (٤٢)
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 مبدأ العلاية الواجبة ومبدأ ال سؤولية عن تقدية العون أو ال ساعدة -ألف 
ّمبل -٢٠ البدول  ين  الاانون الدوق حلابوا ايفنقبان علبا مببدب الشنايبا الواجبباع الباة  بد   

مبوجبه اةقؤوليا عن عد  اختاج خطوا  مشاولا ةنا ان  ا ا  حابوا ايفنقبان وال جباوزا  البيت 
يرتكب ا األورار بو الكيانا  اةاصاع مبا   جلز اللر ا  وا ماعا  اةقبلاا مبن غبري البدولع 

   (٤٣)وال ااي  وي ا واةشا با علي ا وضمان ال شوي  عن ا
مببن ملببا يا مببوار  ١٦الببدوق الشببا  إمجبا ع وعلببا الناببو اةبببم   اةبارم ويبن  الاببانون  -٢١

علا بن  تكون الدولبا   نا الاانون الدوق الأن مقؤوليا الدول عن األوشال غري اةلروعا رولياً 
مبن جانبجم  با  األخبريم  اليت تشاون بو تقاعد رولا بخرى علا ا تكباب وشبل غبري ملبرو  روليباً 

إجا  )ب( وشلت تلز الدولا جلز و ي تشلت االارور احمليطا االفشبل غبري  ياً مقؤولا عن جلز رول
مببا  ومتلببياً   (٤٤)  )ب(  ببان  بباا الفشببل غببري ملببرو  روليبباً لببو ا تكب ببه تلببز الدولببااةلببرو  روليبباً 

 اا احلكتع وان الدولا اليت تنال بسلاا و ي تد   بن األسلاا سب شم بو تقباعد رولبا بخبرى 
  خطري للاانون الدوق حلاوا ايفنقان ميكن بن تكبون مقبؤولا عبن ال البري علا ا تكاب ان  ا

   اال الشنايا الواجبا ااختاج ال دااري الو ا يا الذزما  
و  ال شلي  علا ملا يا اةوار اة شلاا مبقؤوليا الدول عن األوشال غبري اةلبروعا روليباع  -٢٢

   (٤5)ل األسلاادوق صراحا   مقألا نانار   نا الاانون ال
 بد ت امبل رولبا مبا اةقبؤوليا إجا مبا سباعد  رولبا بخبرى علبا ال اايبل علبا  

جببزا ا  مفروضببا مببن  بببل سلببو األمببن ال ببااا لتمببت اة اببدم بو إجا مببا  ببدمت مشونببا 
ماريببا إىل رولببا تقبب خد  تلببز اةشونببا   تكبباب ان  ا ببا  حلاببوا ايفنقببان  و   بباا 

ا لتمببت اة اببدم االببدول األعاببا    عببدر مببن احلببا   اللببدرع ب ااببت ا مشيببا الشامبب
اا م نا  عن تو يد بسلاا وغري ا من بشكال اةقباعدم الشقبكريا إىل البدان ي ببم ب با 
ترتكجم ان  ا ا  جقيما حلاوا ايفنقان  وعندما يكون ا رعا  بن اةقاعدم اةادما 

 شلبب  قاببوا ايفنقببانع مببن رولببا مببا  ببد يقببر  لدولببا بخببرى ا تكبباب ألبباوزا  ويمببا ي
__________ 

( الببأن طبيشببا ا ل ببزا  ٢٠٠٤)٣١اناببرع علببا سبببيل اةوببالع اللجنببا اةشنيببا قاببوا ايفنقببانع ال شليبب  الشببا    ببت  (٤٣)
ع واللجنبببببا اةشنيبببببا اببببباحلاوا ا   لببببباريا 8الابببببانوين الشبببببا  اةفبببببروا علبببببا البببببدول األطبببببرار   الش بببببدع الفابببببرم 

     بعلبا مقبب وى مببن اللباا ميكببن الوغببهع( البأن احلبب٢٠٠٠)١٤وا ج ماعيبا والوااويبباع ال شليب  الشببا    ببت 
يكمبببا البلبببدان  بياببباً   انابببر ٣١( البببأن احلببب    اةيبببا ع الفابببرم ٢٠٠٢)١5ع وال شليببب  الشبببا    بببت 5١الفابببرم 

ع ١998متوز/يوليبببه  ٢9الابببرا  اللببار     ع ور يطيببز ضبببد  نببدو ا  - ويذسبببكيزاألمريكيببا حلابببوا ايفنقببانع 
تلبببرين  ١٠ع الابببرا  اللبببار    ب بببول ضبببد تر يبببااألو وايبببا حلابببوا ايفنقبببانع   واحملكمبببا ١٧٤و ١٧٢الفابببرتم 

  وال اريبببببر األوق للمابببببر م اةاصبببببا اةشنيبببببا مبنبببببا ان  ا بببببا  حابببببوا ٧8و ٧٧ع الفابببببرتم ٢٠٠٠األول/ب  بببببوار 
  ٤٣-٣٦(ع الفابرا  E/CN.4/Sub.2/2003/29ايفنقان اةرتكبا ااسب خدا  األسبلاا اللبطريم واألسبلاا اةفيفبا )

تلبرين األول/ب  بوار  ١8ع  برا  البأن اةابوليبا صبار    توغا  ضبد إيطاليباواحملكما األو وايا حلاوا ايفنقانع 
  وعذوم علا جلزع  ب  اللجنا اةشنيا قاوا ايفنقان   ملبرو  تشليا با الشبا  البأن احلب    احليبامع ١995

 دوق اةا  ااحلاوا اةدنيا والقياسيا من الش د ال ٦بن نال األسلاا  د يند ل ضمن نطاا اةارم 
تطبي  اتفا يا منبا جرميبا ايفابارم تبوب  مكانا الاانون الدوق الشر    ١٦ب د  يكما الشدل الدوليا بن اةارم  (٤٤)

ا ماعيا واةشا با علي ا )البوسبنا واارسبز ضبد صبرايا وا ببل األسبور(ع  برا  يكمبا الشبدل الدوليباع تابا ير عبا  
 )اايفنكليزيا(   ١٤٧ع الفارم ٤٣اللفاا  ع٢٠٠٧

حوليبا  نبا ع الأن مقؤوليا الدول عن األوشبال غبري اةلبروعا روليباً  ١٦من ال شلي  علا ملرو  اةارم  9الفارم  (٤5)
 من الن  ايفنكليزة   ٦٧اجمللد الواين )ا ز  الواين(ع اللفاا  ع٢٠٠١الاانون الدوقع 
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ويجبببجم ر اسبببا الابببرور اةشينبببا لكبببل حالبببا مبببن احلبببا   ر اسبببا م أنيبببا للببببت ويمبببا إجا  
 انبببت الدولبببا اةادمبببا للشبببونع ا ابببدمي ا جلبببز الشبببونع مد  بببا   تكببباب القبببلو  غبببري 

 اةلرو  رولياً وتنوة تيقري ا تكااه  

 نظة نقل امسلمة -باء 
عمليببا  ناببل األسببلاا مببن خببذل سموعببا م نوعببا مببن اختببا  الببدول خطببوا  ل ناببيت  -٢٣

اللكو  اةلزما وغري اةلزما علا اللشيدين الدوق وايف ليمي  وألشبل  با  اللبكو  مبن حابوا 
ايفنقببان بحببد ا ع بببا ا  الر يقببيا االنقبببا إىل الببدول عنببد تايببيت ملببروعيا عمليببا ي ملببا لناببل 

  األسلاا 

 معاهدة تجارة امسلمة  -١ 
مشا بببدم ألبببا م األسبببلاا  بببي بول صبببز روق ملبببز   انونبببا ي بببوخا علبببا وجبببه ال اديبببد  -٢٤

تناببيت ناببل األسببلاا ال اليديببا وبجزا  ببا ومكوناهتببا الر يقببيا وجخريهتا/جخا ر بباع وإرمببال حاببوا 
ايفنقبان اوصبف ا مشيبا ا ل اييبد عمليبا  النابل  با  اطبرا صبري   بو احلبد مبن اةشانبام البلببريا  

اما للمشا دم جشل با احبرتا  واايبا حابوا ايفنقبان شبرطا بساسبيا  لمبا تشلب  ومن اةلا   اا
األمر ا اديد ما إجا  ان ينبطي اللرو    عمليا مارتحبا لنابل األسبلاا  و  ريباجبا اةشا بدمع 
ب بر  األطبرار اةو شببا اأنبه  تبد   الشوا ببجم األمنيبا وا ج ماعيبا وا   لبباريا وايفنقبانيا لذألببا  

و  وغببببري اةببببنات ااألسببببلاا ال اليديببببا  وبشببببا   إىل بن  اةببببدنيمع و  سببببيما النقببببا  غببببري اةلببببر 
دون االثببا  القبلبيا النامجببا عببن األشببخا  البباين يكاابفبالع يلببكلون الشالبيبا الشامببا مبن واألط

النزاعببا  اةقببلاا والشنبب، اةقببل    وعببذوم علببا جلببزع ت اببمن اةشا ببدم صببراحا   ريباج  ببا 
عليه االفشل   ميواا األمت اة ادم واة مول    ب بل  ويبل ةبوا ر الشباة البلبريا  اةبدب اةنلو 

وا   لباريا إىل ال قبلي  ع وتشببرتر مبن   ابأن زيببارم ايفنفباا علبا األسببلاا  بول مقبا  اةببوا ر 
  من ايفنفاا علا الاطا  اللاي وال شليمي وغريمها من الاطاعا  ا ج ماعيا 

ألببببببا م األسببببببلاا  وتك قببببببي  األحكببببببا  الر يقببببببيا ةشا ببببببدم 8و ٧و ٦وتلببببببكل اةببببببوار  -٢5
ع  يومبا من األمهيا ما جييز للدول اةو شا بو اةلد ا بن تشلن ب ا س طبا ما مؤ  اً  ٧و ٦ اةارتان

بة عمليببا لنابل بسببلااي تاليديبا إجا  انببت  مطلاباً  ( حاببراً ٣)٦يببدب نفبباج اةشا بدم  و اببر اةبارم 
عنببد إعطببا  ايفجن االناببلع بن  ببا  األسببلاا س  قبب خد    ا تكبباب إاببارم  الدولببا الطببرر تشلببتع

بو  جما   ١9٤9  مجاعيا بو جرا ت ضد ايفنقانيا بو  الفا  جقيما  تفا يا  جني، لشا  
موج ا ضد ب دار مدنيا بو ضد مدنيم ي م شون ااحلمايا ا لز اللفا بو جرا ت حبرب بخبرى 

ناببل األسببلاا  بيابباً تفا ببا  الدوليببا الببيت تشببد طروببا وي ببا  ومينببا علببا الناببو الببوا ر تشريفببه   ا 
 الاة ين  ز حارا يفرضه سلو األمن بو ال زاما  روليا بخرى  

ع جيبجم علبا الدولبا اةلبد مع مبا ٦وإجا  ان ال لدير اةارتم غبري يابو  مبوجبجم اةبارم  -٢٦
تقب ت األسبلاا   إحبذل القبذ   متييزيا   اح مبال  بن جلزع بن تاّيت  اطرياا موضوعيا وغري 

واألمببببن بو تاوضبببب ماع وإمكانيببببا اسبببب خدام ا   ا تكبببباب بو تيقببببري ا تكبببباب جببببرا ت ملبببببمولا 
اا تفا يبببا  الدوليبببا اة لبببلا اايف  ببباب وا رميبببا اةنامبببا عببب  الوطنيبببا بو ان  بببا  خطبببري للابببانون 

( صبراحا علبا ٤)٧وتبن  اةبارم (  ٧الدوق حلاوا ايفنقان بو الاانون البدوق ايفنقباين )اةبارم 
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بن مببن واجببجم الدولببا اةلببد م بن تاببا   اع با  ببا خطببر اح مببال اسبب خدا  األصببنار اةلببد م 
  تكبباب بعمببال عنبب، جنقبباين خطببريم بو بعمببال عنبب، خطببريم   حبب  النقببا  واألطفببالع بو 

اا ال اليديبا تيقري ا تكا ا  لاا ختابا  برا ا  ال لبدير اة خبام البأن بة عمليبا تلبدير لتسبل
وبجزا  ا ومكوناهتا بو الاخريم/الاخا ر البيت تلبمل ا مشا بدم ألبا م األسبلاا ل ايبيت ةخباطر  باا 

 ال لدير   سال حاوا ايفنقان 
و  يببدر نبب  مشا ببدم ألببا م األسببلاا األوشببال الببيت تلببكل  ان  ا ببا جقببيماً للاببانون  -٢٧

شبببايري األ وبببر اسببب خداما   تايبببيت جقببباما البببدوق حلابببوا ايفنقبببان   و   ببباا اللبببدرع وبببان اة
ان  ا ا  حاوا ايفنقانع  ما ي ا  من اا سا آليبا  األمبت اة ابدم حلابوا ايفنقبان وغري با 
مببببن اايئببببا  الدوليببببا وايف ليميببببا اةخ لبببباع تلببببمل طبيشببببا احلبببب  اةن  ببببزع وطبيشببببا ا ن  ببببا  بو 

   (٤٦)جمهع وبثر ا ن  ا ع وصن، الااياح
مببن مشا ببدم ألببا م األسببلااع ت خببا الدولببا اةقبب و رم  ال ببدااري الذزمببا  8رم للمببا وووابباً  -٢8

لبببا اةناسببببا وجا  اللبببلاع عنبببد الطلبببجمع عمبببذ ااوانين بببا الوطنيببباع للدو  لابببمان تبببووري اةشلومبببا  
  ]الدولبا الطبرر اةلبد م    إجبرا  تاييم با للمخباطر   سبال اةلدِّ م  در مقاعدم الطرر 

حابببوا ايفنقبببان  وإجا  ب  الدولبببا الطبببرر اةلبببدِّ مع اشبببد إجبببرا   ببباا ال ايبببيت والنابببر   تبببدااري 
ال خفيبب، اة ببوورمع بن  نببا  خطببرا  بببريا قببدون بة مببن  ببا  الن ببا   القببلبياع وجببجم علي ببا ب  

(  تلبجا  الدولبا اةلبد م علبا إعبارم تايبيت ٧)٧بن اةبارم  بياباً تأجن اال لدير  وجيد  االا ر 
 ايفجن إجا  حللت     علا مشلوما  جديدم  

 الصكوك اإلقلي ية للقل امسلمة -٢ 
البببيت  بببدر  واعبببد ملبببرت ا تبببنات مرا ببببا  CFSP/2008/944تبببن  و  بببا اةو ببب، اةلبببرت   -٢9

ا علببببا ال ببببزا  الببببدول األعاببببا    ا  ببببار األو ويب صببببار ا  ال كنولوجيببببا وال ج يببببزا  الشقببببكري
ا ايببيت طلبببا  تببراخي  ال لببدير اا سبب نار إىل دانيببا مشببايري  ويا اببي اةشيببا  الوبباين مببن الببدول 

 احرتا  حاوا ايفنقان   الد اةالد وين  علا ما يلي 
واشبببد تايببببيت مو بببب، البلبببد اة لاببببي مببببن اةببببارئ جا  اللببببلا اةكرسببببا مبوجببببجم  

و  الدوليبببا حلابببوا ايفنقبببانع جيبببجم علبببا البببدول األعابببا   )ب(  وببب  تبببراخي  اللبببك
ال لدير إجا  ان  نا  خطر واض  ابأن تقب خد  ال كنولوجيبا بو ال ج يبزا  الشقبكريا 
اةلببببببد م للامببببببا الببببببداخلي  )ب( تببببببوخي احليطببببببا واحلببببببا  الببببببفا خاصببببببا   إصببببببدا  

لطبيشبببا ال كنولوجيبببا بو الرتاخبببي ع علبببا بسبببا  وبببرارى احلبببا   ومبببا إيبببذ  ا ع ببببا  

__________ 

(٤٦) Geneva Academy of International humanitarian Law andHuman,Rights “What amounts to ‘a

seriousviolationofinternationalhumanrightsAnanalysisofpracticeandexpertopinionfor?’law

thepurposesofthe2013ArmsTradeيبث (ع ح٢٠١٤)آب/بغقبطو  ٦وجز األ بارميي   بت ع اةب”Treaty
يباببببث اةؤلفببببون مواضببببيا من ببببا مشاملببببا  اةطببببو م    اةذحاببببا  اة اميببببا ايئببببا  مشا ببببدا  األمببببت اة اببببدم 

مببببن رليببببل اةقبببب شمل الببببأن اةو بببب، اةوحببببد للمجلببببو  ٦-٢-٣الفببببر   بيابببباً (  اناببببر ٣٠-٢٧)اللببببفاا  
2008/944/CFSP  يبببزا  الشقبببكريا ع الببباة يبببدر  واعبببد ملبببرت ا تبببنات مرا ببببا صبببار ا  ال كنولوجيبببا وال ج

-http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10858-2015(ع م ام   اللفاا اللببكيا  ٢٠٠9)

INIT/en/pdf    

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10858-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10858-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10858-2015-INIT/en/pdf
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ال ج يزا  الشقكرياع لفا دم البلدان اليت ثبت وي ا حبدون ان  ا با  جقبيما حلابوا 
  ايفنقان 

( مبببببن اتفا يبببببا ا ماعبببببا ا   لببببباريا لبببببدول غبببببرب بوريايبببببا اة شلابببببا ٣)٦وتبببببن  اةبببببارم  -٣٠
( علبا عبد  ٢٠٠٦ااألسلاا اللطريم واألسلاا اةفيفا وجخا ر با واةبوار األخبرى جا  اللبلا )

    لطبببرا خبببرا الابببانون البببدوق  ايفجن االنابببل  إجا  انبببت األسبببلاا موج بببا فبببو اسببب خدام ا
 ايفنقاين بو ان  ا  حاوا وحريا  ايفنقان واللشوب بو لطرا الاما  

وت وخا اتفا يا وسة بوريايا ةرا با األسلاا اللطريم واألسلاا اةفيفا وجخا ر ا ومجيا  -٣١
اليت ميكن بن تق خد    صنش ا وإصذح ا وتر يب اع اليت رخلت حيبز النفباج الاطا واةكونا  

ع مبن ابم بغراضب اع  مكاوابا الشنب، اةقبل  وختفيب، اةشانبام البلبريا ٢٠١٧آجا /مبا    8  
اليت خيلف ا   وسبة بوريايبا ا ألبا  غبري اةلبرو  ااألسبلاا اللبطريم واألسبلاا اةفيفبا   وتبن  

  ا تفا يا علبا بن تبرو  اايئبا الوطنيبا اةخ لبا ايفجن انابل تلبز األسبلاا ( من  ا5)5اةارم 
قبان  إجا  انت س ق خد  بو ميكن بن تق خد    تكاب ان  ا ا  للاانون الدوق حلابوا ايفن

   (٤٧)بو الاانون الدوق ايفنقاين 

 التوجيهات ذات الصلة الصادرة عن آليات حقوق اإلنسان -جية 
مببببن توصببببي  ا  ٢9الفاببببرم  اللجنببببا اةشنيببببا االاابببا  علببببا ال مييببببز ضببببد اةبببربم  بشبببا    -٣٢

( الأن وضا اةربم   سياا منا نلوب النزاعا  و  حا   النزا  وما اشد ٢٠١٣)٣٠ الشاما
ان  ببا  النببزا ع إىل بن تناببيت األسببلاا الاببوة والفشببالع اايفضبباوا إىل الر ااببا اةناسبببا علببا تببداول 

يديببا اةوجببورمع و ببي بسببلاا غببري ملببروعا   غالببجم األحيببانع مبببا وي ببا األسببلاا األسببلاا ال ال
اللببطريمع جببز  مببن ا  ببور الراميببا إىل منببا النزاعببا  ومجيببا بشببكال الشنبب، علببا فببو مببا تا اببيه 
اتفا يبببا الاابببا  علبببا مجيبببا بشبببكال ال مييبببز ضبببد اةبببربم  واببباا الطبببراع بوصبببت اللجنبببا البببدول 

ا نقانيا لشمليا  النال الدوق لتسبلااع وخباصبا األسبلاا اللبطريم  األطرار اال لدة لآلثا 
ا مشا بببببدم ألبببببا م األسبببببلاا وغبببببري اةلبببببروعاع ااختببببباج عبببببدم إجبببببرا ا  مبببببن اين بببببا ال لبببببدي  علببببب

  (٤8)وتنفيا ا
ع ما و ئت  نا الااا  علا ال مييز ضبد اةبربم توبري ٣٠ومنا اع مار ال وصيا الشاما   ت  -٣٣

ما البلدان اةلد م  و د بوصت الدول األطرار اأمو  من ا  )ب(  صد بثبر  مقألا نال األسلاا
إسا م اس شمال األسلاا اللبطريم واألسبلاا اةفيفبا وا ألبا  غبري اةلبرو   با علبا النقبا ع مببن 
وبي ن النقبا  البذيت يشلبن   منباط  النببزا ع وضبمان بن تابو  اللبر ا  اةن جبا لتسبلاا ارصببد 

__________ 

 ببب  ااةوبببل حابببوا ايفنقبببان مبببن ا ع ببببا ا  احلا بببا    بببرا ا  اللبببكو  غبببري اةلزمبببا ال اليببباع البببيت تش بياببباً اناببر  (٤٧)
ال لببدير  اةبببارئ ال وجي يببا لرتتيببجم واسببنا  اة شلاببا اأحقببن اةما سببا  ل لببدير األسببلاا اللببطريم و األسببلاا 

(  والبببببنات النموججيبببببا ةنامبببببا البلبببببدان األمريكيبببببا ةرا ببببببا  اسبببببرم األسبببببلاا النا يبببببا وبجزا  بببببا ٢٠٠٢اةفيفبببببا )
(  مدونبببببا سبببببلو  الببببدان بمريكبببببا الوسبببببطا الببببأن نابببببل األسبببببلاا ١)5(ع اةببببارم ٢٠٠٣وناهتببببا والببببباخريم )ومك

  واةببارئ ال وجي يبا ألوابل اةما سبا  ١(ع اةبارم ٢٠٠5والاخا ر واة فجرا  وغري با مبن اةبوار جا  اللبلا )
 (   ٢٠٠5سلاا اةفيفا )اة شلاا ا نفيا إعذن نريويب واروتو ول نريويب الأن األسلاا اللطريم واأل

 )ل( 9ع الفارم CEDAW/C/ERI/CO/5الوثياا  بيااً انار  (٤8)



A/HRC/35/8 

13 GE.17-07081 

)ب( ضبمان إجبرا    (٤9)  عبن جلبزلاا   بعمال الشن، ضد اةبربم وايفابذاس شمال  ا  األس
تاييمببا  شبباملا وشببفاوا ألثببر صببار ا  األسببلاا علببا حاببوا اةببربم  بببل اةواواببا علببا تببراخي  
ال لبببديرع و  سبببيما إىل البلبببدان البببيت ميكبببن بن ت قببب خد  وي بببا األسبببلاا البببو م مباشبببرم بو غبببري 

ا سبرتاتيجي مبا )ل( رمب  اشبد جنقباين   احلبوا    (5٠)والف يا رم  ن  ا  حاوا النقا  مباش
 )ر( ضببمان بن ت ابمن ال لببريشا  ا ديبدم ل نابيت تلببدير األسبلاا مناببو اً   (5١)البلبدان اة لايبا

)ه( إجببببرا  تاييمببببا  ر يابببببا وشببببفاوا للمخبببباطر علبببببا فببببو يراعبببببي   (5٢)وع يبببببداً   ويبببباً  جنقببببانياً 
   (5٣)دم ألا م األسلااةشا  ووااً نياع ا ع با ا  ا نقا

يفمكانيبا تببأثري عمليبا  نابل األسبلاا علببا  خاصباً  وبولبت  نبا حابوا الطفببل ا  مامباً  -٣٤
حابببوا الطفبببل  و   ببباا اللبببدرع  بببدمت إىل البببدول األطبببرار سلقبببلا مبببن ال وصبببيا  ا بببديرم 
االا رع و ي  )ب( مواصلا وتشزيز ا  ور الراميا إىل تاد  تاا ير من امبا عبن صبار ا  األسبلاا 

مببا  عببن اةقبب خدمم الن ببا يم اببا  ونلببر اةشلومببا  اة شلاببا  بباع واختبباج خطببوا  يفر ال مشلو 
اللببار ا    ال اببا ير اة احببا للشمببو   )ب( ضببمان ب ببب   ببد  مببن اللببفاويا ويمببا ي شلبب  انابببل 
األسبببلاا  )ل( سبببن تلبببريشا  حلابببر ايبببا األسبببلاا بو هتريب بببا و/بو تلبببدير ا و/بو عبو  بببا إىل 

و ايفشبرا    عمليبا    اليبا  الدان ي شرر بن األطفال ي شرضون بو  د ي شرضون وي با لل جنيبد ب
النار   ال ما  اةقاعدم من اةناما  ايف ليميا والدوليا من بجل تطبي  اةشايري الوا رم    ()ر

مدونا  واعد القلو  جا  الللا البأن صبار ا  األسبلااع وإجبرا   ليبل شبامل ألثبر صبار ا  
ذ  ايفعذميببا الببأن  بباطر األسببلاا علببا األطفببال  )ه( مواصببلا إج ببا  الببوعي اواسببطا احلمبب

ختزين األسلاا  )و( اختاج تدااري لامان اطذ  اةقؤولم عبن مرا ببا ايبا األسبلاا بو تلبدير ا 
بو عبو بببا علبببا ال وتو بببول ا خ يبببا ة  تفا يبببا حابببوا الطفبببل اة شلببب  ابيبببا األطفبببال واسببب طذل 

ل عمليبا  اختباج الابرا ا  جا  األطفال   البطا  و  اةوار ايفااحيا واسرتشار ت اأحكامه خبذ
   (5٤)ل لدي  علا مشا دم ألا م األسلااالللا  )ز( النار   ال لدي  بو ال شجيل اا

وبوصبت اللجنببا اةشنيبا ابباحلاوا ا   لباريا وا ج ماعيببا والوااويبا مببؤخرا إحبدى الببدول  -٣5
األسبلاا و وب  األطرار ااجرا  عمليا  تاييت شاملا للمخاطر  ببل مبن  الرتاخبي  للبار ا  

__________ 

  ١٧ع الفارم CEDAW/C/CHE/CO/4-5الوثياا انار  (٤9)
ع CEDAW/C/DEU/CO/7-8الوثياببببببا  بيابببببباً )ب(  اناببببببر ٤٦ع الفاببببببرم CEDAW/C/NLD/CO/6اناببببببر الوثياببببببا  (5٠)

  ٢8 الفارم
   ٢٣ع الفارم CEDAW/C/FRA/CO/7-8انار الوثياا  (5١)
   )م( ٢٧ع الفارم CEDAW/C/SWE/CO/8-9انار الوثياا  (5٢)
   ٢٣ع الفارم CEDAW/C/FRA/CO/7-8انار الوثياا  (5٣)
 ع٢٤ع الفابببببببببببببببببببببببرم CRC/C/OPAC/NLD/CO/1وع 5٤ع الفابببببببببببببببببببببببرم CRC/C/SWE/CO/5انابببببببببببببببببببببببر الوثبببببببببببببببببببببببا    (5٤)

 عCRC/C/DEU/CO/3-4ع و٢٤ع الفاببببببرم CRC/C/OPAC/TKM/CO/1ع و٣٤ع الفابببببرم CRC/C/OPAC/BRA/CO/1و
  والوثبببببببا   ٢٦ع الفابببببببرم CRC/C/OPAC/UKR/CO/1وع ٣٤ع الفابببببببرم CRC/C/OPAC/CHN/CO/1ع و٧٧الفابببببببرم 

ع ١5ع الفاببببببببببببببببببببببببببببببببببببرم  CRC/C/OPAC/MDA/CO/1ع و٢5ع الفاببببببببببببببببببببببببببببببببببببرم CRC/C/OPAC/MNE/CO/1و
ع ٣٣(ع الفاببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرم CRC/C/OPAC/GBR/CO/1و ع١8ع الفاببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرم CRC/C/OPAC/TUN/CO/1و
ع ٢١ع الفاببببرم CRC/C/OPAC/BEL/CO/1الوثياببببا  بيابببباً   واناببببر ٣٤ع الفاببببرم CRC/C/OPAC/USA/CO/1و

حيببث بوصببت  نببا حاببوا الطفببل الدولببا الطببرر اببأن تراجببا  انو ببا احمللببي الببأن ألببا م األسببلاا اللببطريم اطيببا 
عامبا ملبا  ا مباشبرم   بعمبال  ١8بشبخا  رون إلطا  بة ألا م   اةوار احلرايبا مبا البلبدان البيت يلبا   وي با 

   الا الع إما  أورار   الاوا  اةقلاا الوطنيا بو  أعاا    مجاعا  مقلاا من غري الدول 
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مبببن   بببا  الرتاخبببي  بو تشليا بببا   احلبببا   البببيت ي مبببل بن ت قببب خد  وي بببا األسبببلاا  ن  بببا  
   (55)حاوا ايفنقانع مبا   جلز احلاوا ا   لاريا وا ج ماعيا والوااويا

ع ويمببا ي شلبب  اببالنزا    وبوصببا اةاببر  اةببا  اةشببه قاببوا ايفنقببان للملببررين راخليبباً  -٣٦
يببا الشرايببا القببو ياع اببأن ي خببا اجمل مببا الببدوق وا  ببا  الفاعلببا   سببال الشمببل ايفنقبباين ا م و  

وا  ا  اةافا تدااري ةواج ا زيارم عقكرم النزا  وما ين   عن جلز من تلبرر عبن طريب  تاييبد 
ع خللت  نا ال اايب  الدوليبا اةقب الا بيااً و  سياا جلز النزا    (5٦)عمليا  نال األسلاا

 اةشنيا اا م و يا الشرايا القو يا إىل ال اق  
برى يببأ  بطبببرار النبببزا  إىل البببو  مقببب ويا  جديبببدم مبببن الاقبببوم والوحلبببياع  

ويشيبب  ازريببار عمليببا  تو يببد األسببلاا آوبباا ال وصببل إىل  عزز ببا ازريببار تببوور األسببلاا 
يميباًع وترتتبجم عليبه تقويا سياسيا للنزا ع ويقا ت   تكاثر الشناصر اةقلاا وطنياً وإ ل

  (5٧)عوا جم وخيما   صفور اةدنيم
وبوصببت اللجنببا اببأن ياببا اجمل مببا الببدوق حببداً ل لببشيد النببزا  ا اييببد عمليببا   

نال األسلااع و  سيما   ضو  اةطر ا لبي اة موبل   اسب خدا  األسبلاا   تكباب 
   (58)نون الدوق ايفنقاينان  ا ا  خطريم للاانون الدوق حلاوا ايفنقان بو الاا

و بدمت الببدولع خببذل عمليبا ا سبب شراا الببدو ة اللباملع عببدرا مببن ال وصببيا  جا   -٣٧
اللبببلاع مببببا   جلبببز ضبببمان البببدول عبببد  تبببداول األسبببلاا مبببا اةنببباط  البببيت متبببا   نلبببر ا نبببور 

ي مببل األطفببال  واسبب شراا ال لببريشا  ووببرا حاببر علببا ايببا وناببل األسببلاا إىل البلببدان الببيت 
وي ببا ألنيببد األطفببال بو اسبب خدام ت   بعمببال الا ببال  وال لببدي  علببا مشا ببدم ألببا م األسببلاا 
وتنفيا ا  وتشزيز ا  ور الراميبا إىل ال لبدي  علبا اةشا بدم  بدر تشزيبز اةشبايري الدوليبا اةلبرت ا 

ونبباع واةقببامها   ل ناببيت ال جببا م الدوليببا   األسببلاا ال اليديببا والبباخريم والاطببا والشناصببر اةك
و ببد  بلببت سبببا مببن   (59)القببلت واألمببنع وتالببي  اةشانببام ايفنقببانياع وتشزيببز ال شبباون واللببفاويا

  ا  ال وصيا  وبحية علما ااثن م  

علاصررررر تقيررررية العالقررررة بررررين ع ليررررات نقررررل امسررررلمة والقررررانون الرررردول   -خامساا  
 لمقوق اإلنسان

كيفيبببا البببيت ميكبببن  بببا للبببدول وا  بببا  اةشنيبببا ي ابببمن  ببباا الفبببر  ا رتاحبببا  البببأن ال -٣8
األخببرى تايببيت الشذ ببا اببم عمليببا  ناببل األسببلاا و ببانون حاببوا ايفنقببان اطيببا توجي  ببا فببو 

__________ 

  )ل( ١٢ع الفارم E/C.12/GBR/CO/6انار الوثياا  (55)
  )ب( ٧8ع الفارم A/67/931انار  (5٦)
   ( ١5٧ع الفارم A/HRC/23/58ا اا م و يا الشرايا القو يا )تارير  نا ال ااي  الدوليا اةق الا اةشني (5٧)
   )ر( ١٦٤اةرجا نفقهع الفارم  (58)
(59) A/HRC/15/6ع وA/HRC/15/11ع وA/HRC/18/3ع وA/HRC/26/3ع وA/HRC/30/9ع وA/HRC/30/11 ع

   A/HRC/33/15ع وA/HRC/32/13ع وA/HRC/30/16و
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وعلبا وجبه اةلبو ع ميكبن بن   (٦٠)تشزيز ا  بور الراميبا إىل تبووري اايبا وشالبا حلابوا ايفنقبان
ال حاوا ايفنقان اليت جيجم إجرا  ا   تلكل ا  رتاحا  بسا  عمليا  تاييت اةخاطر   س
 بياباً مشا بدم ألبا م األسبلاا  وميكبن  ٧إطا  اللكو  ايف ليميا لنابل األسبلاا ومبا ابا اةبارم 

 8بن توور إطبا ا لطلببا  اةشلومبا  اةادمبا مبن البدول اةلبد م إىل البدول اة لايبا مبوجبجم اةبارم 
نم والقياسببا  وايفجببرا ا  ال نفيايببا الوطنيببا مببن اةشا ببدم  وميكببن بن يقبباعد إرماج ببا   الاببوا

   فالببا تطبيبب  م قبب  ةشببايري حاببوا ايفنقببان   مجيببا الاببرا ا  اة شلاببا الببار ا  األسببلااع 
     اسبب خدا  ا  رتاحببا  مقبب ابذً  بيابباً و بالز    قببم اةقببا لا واللببفاويا  وميكببن الناببر 
ثر عمليا  نال األسلاا علا ال م با قابوا سياا وضا سموعا من اةؤشرا  ل اديد و يا  ب

  ايفنقان 
وصبببنفت ا  رتاحبببا  ضبببمن ثبببذن وئبببا    يقبببياع  بببي  ال بببزا  الدولبببا اة لايبببا اام وبببال  -٣9

وتنفيبببا ا ل زامببببا  الدوليببببا حلاببببوا ايفنقببببان و بببد هتا علببببا جلببببزع واحرتام ببببا حاببببوا ايفنقببببانع 
لببببدوق حلاببببوا داما ي فبببب  مببببا الاببببانون او ببببد هتا علببببا مرا بببببا اسبببب خدا  األسببببلاا اةناولببببا اسبببب خ

يأخا ا   ا ع با  بة تاييت للمخاطر   سال ايفنقان  وويما يلي ب ت الشناصر اليت ينبطي بن 
حابببوا ايفنقبببان وإن  بببان ينبطبببي بن يابببل مف وحبببا  سببب يشاب عناصبببر بخبببرى جا  صبببلا ليابببل 

 ل طو  األوضا    موا باً 
تنفيببا ال زاماهتببا مبوجببجم  ببانون حاببوا ايفنقببان تش ببد الدولببا اة لايببا اام وببال و  )ب( 

  و د هتا علا جلز 
 ال لدي  علا اللكو  الدوليا و/بو ايف ليميا حلاوا ايفنقان   '١'
لللببكو  الدوليببا  وجببور إطببا   ببانوين وطببه يببوور اايببا حاببوا ايفنقببان ووابباً  '٢'

 و/بو ايف ليميا اليت  ي طرر وي ا  
وجببور تلببريشا  وتببدااري بخببرى لل لببدة للشنبب، ضببد اةببربم والشنبب، ا نقبباين  '٣'

 والشن، ضد األطفال  
وجببور سببلطا  اببا يا   لببا ومقبب الا ونزي ببا و يئببا  مقبب الا لرصببد حاببوا  '٤'

 ايفنقانع مبا   جلز اةؤسقا الوطنيا حلاوا ايفنقان 
الابببانون  لتبببد يجم الابببوا  اةقبببلاا   سبببال الابببانون البببدوق ايفنقببباين وإرمبببا  '5'

 ايفنقاين   الشايدم واألرلا وال شليما  الشقكريا  الدوق 
تد يجم بورار اللرطا وغري ت من موظفي إنفاج الاانون   سال الاانون البدوق  '٦'

حلابوا ايفنقبان   األرلبا وال شليمبا   حلاوا ايفنقان وإرمبال الابانون البدوق
 وايفجرا ا  ال نفيايا اة شلاا اانفاج الاانون  

__________ 

انارع   مجلا بمو ع مقامها  مناما الشفو الدولياع واةناما الدوليا اةشنيا ااابايا األطفبال اجملنبدينع ومنامبا  (٦٠)
مرا با األسلااع ووري  األقبان واةشلومبا  اة شلابا االقبذ  واألمبنع ومؤسقبا بوميطبا للبابونع ومنامبا الشباة 

اجملموعببا القارسببا مببن بروا  تنفيببا مشا ببدم ألببا م  بيابباً واناببر االمببنع والرااطببا النقببا يا الدوليببا للقببلت واحلريببا  
األسببلاا الببيت بعببد ا مك ببجم شببؤون نببز  القببذم ال ببااا لتمانببا الشامببا  ومنامببا الشفببو الدوليبباع  يفيببا تطبيبب  

(  واللجنببا الدوليببا لللببليجم األاببرع  ببرا ا  ناببل ٢٠٠8مشببايري حاببوا ايفنقببان علببا  ببرا ا  ناببل األسببلاا )
 ( ٢٠١٦رليل عملي ) -تطبي  مشايري الاانون الدوق ايفنقاين والاانون الدوق حلاوا ايفنقان األسلاا  
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ال شببباون مبببا االليبببا  الدوليبببا وايف ليميبببا حلابببوا ايفنقبببان واالليبببا  الاابببا يا  '٧'
 الدولياع مبا   جلز احملكما ا نا يا الدوليا 

 احرتا  حاوا ايفنقان   الدولا اة لايا  )ب( 
سبببجل ا اةاضبببي واحلاضبببر   سبببال احبببرتا  الابببانون البببدوق حلابببوا ايفنقبببانع  '١'

يا و/بو عمليا  إنفاج الاانون اليت تق خد  سيما خذل الشمليا  الشقكر   
 وي ا األسلاا  

سببجل ا اةاضببي واحلاضببر   سببال الشنبب، ا نقبباين والشنبب، ضببد اةببربمع مبببا    '٢'
جلز بعمال الشن، اةرتكبا بو اةيقرم ااس خدا  نبو  األسبلاا موضبو  النابل 

 اةارتم 
نيبببد األطفبببال سبببجل ا اةاضبببي واحلاضبببر   سبببال الشنببب، ضبببد األطفبببال و/بو أل '٣'

   ماعبا  اةقبلاا مبن غبري البدولع مبباواس خدام ت   الاوا  اةقبلاا بو ا 
 جلز األوشال اةرتكبا بو اةيقرم ااس خدا  نو  األسلاا موضو  النال اةارتم 

سجل ا اةاضي واحلاضر ويما ي شل  اوجور دبة م بت ومقب مر بو بدبامت م مبا  '٤'
 ا  بورار بو مجاعا ع مبا وي ا األ ليا  ومق مرم من ال مييز بو ا ضط ار أل

عندما تكون  د ا تكببت ان  ا با  بو ألباوزا  خطبريم حلابوا ايفنقبان علبا  '5'
ايفنقببببان اةن  كببببا ونطا  بببباع وحجببببت مببببدى األعببببوا  األخببببريمع طبيشببببا حاببببوا 

ا ن  ا بببببا  بو ال جببببباوزا  وبثر ببببباع ونبببببو  الابببببااياع وإىل بة حبببببد تلبببببكل 
 ناشئا  بو بداطاً  دطاً ا ن  ا ا  بو ال جاوزا  

سجل ا اةاضي واحلاضبر ويمبا ي شلب  ا بدااري إ با  ان  ا با  وألباوزا  حابوا  '٦'
ايفنقببببانع وضببببمان اةقببببا لا عببببن ا ن  ا ببببا ع ومنببببا تكرا  بببباع وتببببووري سبببببل 

 ان لار وشالا للااايا 
للابانون البدوق  وواباً  د م الدولا اة لايا علا مرا با اس خدا  األسلاا اةناولبا  )ل( 

 حلاوا ايفنقان 
ال لببدي  علببا اللببكو  الدوليببا و/بو ايف ليميببا لناببل األسببلااع مبببا   جلببز  '١'

 مشا دم ألا م األسلاا 
وجبببور نابببا  وطبببه وشبببال وتلبببريشا  وإجبببرا ا  وطنيبببا وشالبببا ةرا ببببا األسبببلاا  '٢'

ناببا  ت فبب  واةشببايري الدوليببا وايف ليميببا لناببل األسببلااع موببل الشناصببر الر يقببيا ل
من مشا دم ألبا م  ١٤إىل  8ومن  5 األسلاا اةنلو  علي ا   اةوارمرا با 

األسبلااع وتلببمل حاببر نابل األسببلاا الببيت ميكبن اسبب خدام ا   ا تكبباب بو 
تيقري ان  ا ا  وألاوزا  الاانون الدوق حلاوا ايفنقانع مبا   جلز الشنب، 

 ضد اةربم والشن، ا نقاين والشن، ضد األطفال 
دى تناسببجم نببو  و ميببا األسببلاا موضببو  ال لببدير اةاببرتم مببا ا سبب خدا  مبب '٣'

  اةزما الاة ج رته الدولا اة لايا 
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جيببببجم بن يقبببب ند إىل ر   سببببال حاببببوا ايفنقببببان وشبببباً ع ولكببببي يكببببون تايببببيت اةخبببباط -٤٠
 عمليا  موضوعيا ومن جيا وغري متييزيا و االا لل اا   مبا مشلومبا  ر يابا وموثبوا  با  و بد
ي شببم تببواور سموعببا واسببشا مببن اةلببار  لبنببا  و ببت شببامل ةببا يببرتبة اال لببدير اةاببرتم مببن  بباطر 
مباشببرم وطويلببا األمببد   سببال حاببوا ايفنقببان  واايفضبباوا إىل اةشلومببا  الببيت ميكببن طلب ببا مببن 

فيبدم من مشا دم ألبا م األسبلااع  بد تلبمل ملبار  اةشلومبا  اة 8الدولا اة لايا مبوججم اةارم 
 من بجل تطبي  مشايري حاوا ايفنقان    را ا  نال األسلاا وثا   من ا  ا  ال اليا  

 يئببببا  األمببببت اة اببببدم اةشنيببببا قاببببوا ايفنقببببانع مبببببا   جلببببز سلببببو حاببببوا  )ب( 
ايفنقبببان وآليبببا ا سببب شراا البببدو ة اللبببامل ال ااشبببا لبببه واةكلفبببم او يبببا    إطبببا  ايفجبببرا ا  

شا بببدا  حابببوا ايفنقبببانع و بببان ال اايببب  واشوبببا  تالبببي احلابببا   ال ااشبببا اةاصببباع و يئبببا  م
 لتمت اة ادم 

 مفّوضيا األمت اة ادم القاميا حلاوا ايفنقان  )ب( 
بج بببببزم األمبببببت اة ابببببدم األخبببببرى جا  اللبببببلا )موبببببل سلبببببو األمبببببن( واراس بببببا  )ل( 

ألمبببت اة ابببدم الشليبببا للبببؤون وصبببناريا ا )مببببا وي بببا ارنبببام  األمبببت اة ابببدم ايفدبببا يع ومفوضبببيا ا
الذجئمع ومناما األمت اة ابدم للطفولبا(ع ويكمبا الشبدل الدوليباع واحملبا ت واايئبا  الاابا يا 

 اةخللا 
 احملكما ا نا يا الدوليا  )ر( 
  اايئا  ايف ليميا حلاوا ايفنقان )ه( 
 بمانا مشا دم ألا م األسلاا  )و( 
لدوليبا والوطنيباع ومشا بد البابونع وسمشبا  الفكبر اةناما  غري احلكوميا ا )ز( 

 جا  اة م   الاانون الدوق حلاوا ايفنقان والاانون الدوق ايفنقاين وألا م األسلاا 
 البشوا  الدالوماسيا الوطنيا  )م( 
اةؤسقببببا  الوطنيببببا حلاببببوا ايفنقببببانع وملببببار  الشايببببدم واألرلببببا وال شليمببببا   )مت( 

 ايا الشقكريا للدولا اة ل
 وسا ة ايفعذ  الدوليا والوطنيا   )ة( 

وينبطبببي بن ألبببرى مجيبببا عمليبببا  تابببيت اةخببباطر   سبببال حابببوا ايفنقبببان علبببا بسبببا   -٤١
وببرارى احلببا  ع مببا مراعببام البشببد ا نقبباين   عمليببا  ناببل األسببلاا وا سبب خدا  احمل مببل بو 

يبابث   إطبا   سبجل الدولبا اة لايبا  تطلشيباً  الفشلي لتسلاا اةناولا  وينبطي بن ت ابمن  جباً 
اةاضببي واحلاضببر   سببال حاببوا ايفنقببان واةخبباطر اة و شببا ويمببا خيبب  مقبب وى ال م ببا جبميببا 

األثبببر احمل مبببل  لطبببول الشمبببر  بياببباً حابببوا ايفنقبببان  وسبببيأخا ال ايبببيت ال طلشبببي اشبببم ا ع ببببا  
لاا ينبطي بن يراعي  اا ال ايبيت  )ب( رميومبا األسبلاا   (٦١)خزيه ةشات ال ج يزا  الشقكريا ال 

موضبببببو  إجن ال لبببببدير ألن األسبببببلاا غالبببببباً مبببببا تبببببدو  ب وبببببر مبببببن األنامبببببا القياسبببببيا وميكبببببن 
اس خدام ا   اةبدى الطويبل اطبرا غبري مالبورم بو غبري م و شبا  )ب( األدبامت الدو يبا البيت  بد 

__________ 

(٦١) Control Arms, ATT Monitor Report 2016, p. 62   
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  وان  ا ببا  بو ألبباوزا  حلاببوا ايفنقببانع تلببري إىل عببورم اةخبباطر اللببديدم قببدون اضببطرااا
  )ل( بة بحببدان بو ظببرور  بد تببؤرةع حبب  وإن اببد  حب  إجا  ببان الوضببا  ببد اسب ار مببؤخراً 
   (٦٢)انع إىل تد و  حالا حاوا ايفنقانغري جا  صلا اان  ا ا  حاوا ايفنق

 االستلتاجات والتوصيات -سادساا  
امسلمة ال لقولة ال مت ل أو الاعلر  قد يكون لع ليات نقل امسلمة واستخدام  -٤٢

أثررر مبا ررر أو ميررر مبا ررر، وويجرراب  أو سررلب ، علررى الت تررع بررالمقوق ال دنيررة والسياسررية 
واالقتصادية واالجت اعية والثقافية. ف ن جهة، يجوز للدول حيازة و/أو نشر امسرلمة فر  

لقضرايية ووحرالل أو سياق االضطالع ب سؤوليتها عرن ح ايرة امفرراد الخاضرعين لوالياتهرا ا
وعادة وحالل السلة واممن الدوليين. ومن جهة أخرى، ي كن أن يتسبب انتشار امسرلمة 
وتمويلهررا، وع ليررات نقررل امسررلمة ميررر ال شررروعة أو ميررر ال لظ ررة، وع ليررات نقلهررا ولررى 
دول ال يلظة فيها بالقدر الكاف  حصول ال ردنيين علرى امسرلمة واسرتخدامها أو احت رال 

امها الالحق، ف  تقويض السلة واممن الوطليين واإلقلي يرين والعرال يين وأن يسرهة استخد
فررر  انتها رررات وتجررراوزات خطيررررة لمقررروق اإلنسررران. وتتعرررر  حقررروق ف رررات ممرررددة مرررن 
امفررراد، ب ررن فرريهة اللسرراء وامطاررال، بصرراة خاصررة لالنتها ررات والتجرراوزات نتيجررة للقررل 

  امسلمة واستخدامها.
ان الج ع ال لهج  لل علومرات ال تعلقرة بلقرل واسرتخدام ج يرع أنرواع ويلبغ  ض  -٤٣

امسلمة وتأثيرها على حقوق اإلنسان ج يعها. ومن ال ايد ف  هراا الصردد تصرليف أنرواع 
للا رررات السررربع ال مرررددة فررر  سرررجل اممرررة ال تمررردة ل سرررلمة التقليديرررة.  امسرررلمة وفقررراا 

عالقررة بررين ع ليررات نقررل امسررلمة وسرريتيج ج ررع تلررك ال علومررات تكرروين فهررة أفضررل لل
  وحقوق اإلنسان، وي كن أن ير د اتخاذ وجراءات فعالة لتعزيز ح اية حقوق اإلنسان.

مررن أهرردات التل يررة ال سررتدامة  4-١6وستشرر ل سرربل ج ررع ال علومررات الغايررة  -٤٤
أن تلتررزم الرردول بتقرردية  أيضرراا ومؤ ررها. ومررن أجررل تكرروين فهرة  ررامل، سرريكون مررن ال هرة 

ملتظ ة وعللية بخصوص قراراتهرا ال تعلقرة بترراخيق نقرل امسرلمة وع ليرات اللقرل  تقارير
الاعلية. وباإلضافة ولى ذلك، ي كن آلليات اممة ال تمدة ال ختصة االضطالع بع ليرات 
رصد ووبالغ ملتظ رة بشرأن  يايرة ترأثير ع ليرات اللقرل واالسرتخدام علرى حقروق اإلنسران، 

  د ال لاسبة للقيام بالك.ويلبغ  أن توفَّر لها ال وار 
ويسررراهة ال جت رررع ال ررردن  فررر  فهرررة ترررأثير ع ليرررات نقرررل امسرررلمة علرررى حقررروق  -٤5

يبررالها لوضررع ملهجيررات لرصررد وج ررع وتمليررل ووتاحررة   اإلنسرران، بطرررق ملهررا الجهررود الترر
ال علومات ال تعلقة بع ليات نقرل امسرلمة. ويرؤدف  رالك دورا مه را فر  تشرجيع امتثرال 

ن الدول  الاف يلظة ع ليات نقرل امسرلمة، بطررق ملهرا تسرليو الضروء علرى الدول القانو 
ع ليات اللقل الت   ان لها تأثير ضار على حقوق اإلنسان وبمث سبل ال ساءلة. ويلبغر  
  أن يواصل ال جت ع ال دن  بال الجهود ف  هاا ال ض ار، بدعة من ال جت ع الدول .

__________ 

 انار مقامها مناما الشاة االمن   (٦٢)
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يررات نقررل امسررلمة، ب ررا فرر  ذلررك معاهرردة وال عاهرردات الدوليررة الترر  تررلظة ع ل -٤٦
تجررارة امسررلمة والصرركوك اإلقلي يررة ال تعلقررة بلقررل امسررلمة، تجعررل مررن حقرروق اإلنسرران 

ف  القرارات ال تعلقة ب ا وذا  ان يلبغ  اإلذن بع لية نقل ل سرلمة. ويلبغر   رييسياا  اعتباراا 
ال ضرر  فرر  بررال  ررل الجهررود، ب ررا فرر  ذلررك مررن جانررب الرردول و يانررات اممررة ال تمرردة 
وال جت ررع ال رردن ، مررن أجررل تعزيررز االنضرر ام ولررى ال عاهرردة والصرركوك اإلقلي يررة ال تعلقررة 

 بلقل امسلمة و/أو التصديق عليها. 
مواصررلة الجهررود الراميررة ولررى ضرر ان امتثررال هرران الصرركوك والقررانون  أيضرراا ويلبغرر   -٤٧

الرردول  الواجررب التطبيررق، ب ررا فرر  ذلررك القررانون الرردول  لمقرروق اإلنسرران، وبخاصررة مبرردأ 
العلايررة الواجبرررة ومبررردأ ال سررؤولية عرررن تقررردية العررون أو ال سررراعدة فررر  ارتكررا  فعرررل ميرررر 

مرن التوصريات  ممة ال تمدة ال علية بمقوق اإلنسان عدداا . وقدمت آليات امشروع دولياا 
الهامة بشأن سربل التصردف مثرر ع ليرات نقرل امسرلمة واسرتخدامها الالحرق علرى حقروق 

  اإلنسان. ويلبغ  للدول متابعة هان التوصيات وتلاياها.
ت وقد اقترحت ف  هاا التقرير بعض العلاصر بشأن  ياية تقيية العالقة بين ع ليا -٤8

نقرررل امسرررلمة وحقررروق اإلنسررران مرررن أجرررل تعزيرررز الجهرررود الراميرررة ولرررى تررروفير ح ايرررة فعالرررة 
فرر  تلايررا  أيضرراا لمقرروق اإلنسرران. وهرران االقتراحررات ي كلهررا فرر  ج لررة أمررور أن تسرراعد 

االلتزامات ب وجرب معاهردة تجرارة امسرلمة والصركوك اإلقلي يرة ال تعلقرة بلقرل امسرلمة، 
حقررروق اإلنسررران باسررت رار وتمسرررن ال سرراءلة والشررراافية فررر   وأن تكاررل مراعررراة اعتبررارات

قرررررارات الرررردول بشررررأن تررررراخيق نقررررل امسررررلمة. وي كررررن أن تر ررررد وضررررع مج وعررررة مررررن 
  ال ؤ رات لتمديد وقياس أثر ع ليات نقل امسلمة على الت تع بمقوق اإلنسان.

ولررى وليكررون تقيررية ال خرراطر فرر  مجررال حقرروق اإلنسرران فعرراالا، يجررب أن يسررتلد  -٤9
ع ليررات موضرروعية وملهجيررة وميررر ت ييزيررة وقابلررة للتمقررق لج ررع معلومررات دقيقررة وموثرروق 
بها. ويلبغ  أن يجررف التقيرية علرى أسراس فررادى المراالت وأن يراعر  مراعراة  املرة البعرد 

تعزيرررز الاعاليرررة عرررن طريرررق تبرررادل  أيضررراا الجلسررران  فررر  ع ليرررات نقرررل امسرررلمة. وي كرررن 
   ال  ارسات الجيدة.

ولل ضرر  فرر  تعزيررز الاعاليررة، يلبغرر  أن تكاررل الرردول قرردرة هي ررات نظررام ال راقبررة  -5٠
الوطلية، و الك الهي ات المكومية امخرى ال شار ة ف  ع ليات صلع القرارات ال تعلقة 
بلقل امسلمة، على وجراء ع ليات تقيية لل خاطر ف  مجال حقوق اإلنسان، بسبل ملهرا 

  ولى موظايها. وضافة خبراء ف  حقوق اإلنسان

    


