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اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت
أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﺎ.
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حتى يتسنى تنظيم التجارة الدولية يف األسلحة ،وجميع عمليات نقل األسلحة والـذخائر واملعـدات العـسكرية
التقليدية عىل املستوى الدويل) 2وهو ما ُيشار إليه الحقا ً بعبارة "عمليات نقل األسلحة التقليدية( عىل نحو أكثر
فاعلية ومسؤولية ،فإنه من الرضوري أن تتم هذه العمليات بما يتماىش مع االلتزامات القانونية الدولية للدول
املعنية ومع القوانني والسياسات املحلية الخاصة بتطبيق هذه االلتزامات .فبموجـب القـانون الـدويل لحقـوق
اإلنسان ،تقع عىل جميع الدول التزامات تنطبق عىل عمليات نقل األسلحة التقليدية ،وهي التزامات تنطبق عـىل
أية دولة لها والية عىل عملية نقل األسلحة التقليدية ،وتشمل التـصدير واالسـترياد ونقـاط العبـور والـشحن
والوساطة وإنتاج األسلحة التقليدية بموجب ترخيص.
وإذا كان من الواضح أن كثريا ً من الدول تقر بأن التزاماتها بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان تنطبق عىل
عمليات نقل األسلحة التقليدية 3،فمن الواجب أيضا ً إعطاء األولوية لتطبيق هذه االلتزامات عـىل نحـو صـارم
ومتسق .وتهدف هذه الوثيقة إىل مساعدة الدول واملنظمات اإلقليمية عىل تطبيق التزاماتهـا يف مجـال حقـوق
اإلنسان .وتعرض الوثيقة مبادئ توجيهية لتقييم ما إذا كانت إحدى عمليات نقل األسلحة املقرتحة تنطوي عىل
خطر استخدامها يف ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ،وتقدم عددا ً من العنارص التي ينبغي وضـعها
يف االعتبار عند إصدار حكم بهذا الصدد.

 .1اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
أ .ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
قبلت جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة باألهمية الجوهرية ملعايري حقوق اإلنسان وبرضورة تطبيقهـا عـىل
عدد كبري من أنشطة الدول ،بما يف ذلك عمليات نقل األسلحة والذخائر التقليدية .ويلزم ميثـاق األمـم املتحـدة
الدول األعضاء بتعزيز حقوق اإلنسان ً
كافة ،بما يف ذلك "أن يشيع يف العالم احرتام حقوق اإلنـسان والحريـات
األساسية بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين" 4.كما يلزم امليثاق الدول األعضاء "بأن يقوموا ،منفـردين
أو مشرتكني ،بما يجب عليهم من عمل" 5بالتعاون مع األمم املتحدة لتعزيز حقوق اإلنسان .وتعكس هذه البنود
من ميثاق األمم املتحدة التزاما ً إيجابيا ً من جميع الدول بالتعاون يف حمايـة وإعمـال حقـوق اإلنـسان داخـل
حدودها وخارجها.

ب .ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ُتعد كل دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة دولة طرفا ً يف واحدة أو أكثر من املعاهـدات العامليـة لحقـوق
اإلنسان .ومن هذه املعاهدات:
• "العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية"؛
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• "العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"؛
• "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"؛
• "اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة"؛
• ""اتفاقية حقوق الطفل"؛
• "االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي"؛
• االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد ُأرسهم"؛
• "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"؛
• "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي".
وتوجد يف الوقت الراهن أكثر من  100معاهدة دولية تتعلق بحماية حقوق اإلنـسان ]انظـر امللحـق يف نهايـة
الوثيقة ،وهو يضم كثريا ً من هذه املعاهدات[ .ومن خالل "ميثاق األمم املتحـدة" و"اإلعـالن العـاملي لحقـوق
اإلنسان" و"إعالن فيينا بشأن حقوق اإلنسان" لعام  1993وغريها من املواثيق العديدة ،التزمت جميع الـدول
األعضاء يف األمم املتحدة ،وعددها  192دولة ،بإعمال حقوق اإلنسان باعتبارها جزءا ً من القانون الدويل العام.
وتوفر املعايري املنصوص عليها يف تلك املعاهدات مبادئ يمكن االسرتشاد بها يف تقييم أية عملية لنقل األسـلحة
بناء عىل معيار حقوق اإلنسان .وال يوجد تراتب هرمي يف حقوق اإلنسان عىل املـستوى الـدويل :فقـد
التقليدية ً
يؤدي استخدام األسلحة التقليدية إىل ارتكاب انتهاكات جسيمة لعدد من معايري حقوق اإلنسان )انظر اإلطـار
 ،(1بما يف ذلك الحقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية وحقوق املرأة والطفـل وحقـوق
األقليات والسكان األصليني .وقد اكتسبت كثري من هذه الحقوق اإلنسانية وضع "القانون الدويل العريف" ،الذي
ينطبق عىل جميع الدول بغض النظر عما إذا كانت طرفا ً يف معاهدة بعينها.
وال يمكن أن يتحقق احرتام حقوق اإلنسان إذا ما قامت دولة ما بنقل أسلحة أو الرتخيص بنقلها إىل شخص أو
كيان مع علمها بأن هذه األسلحة قد ُتستخدم يف ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
اإلطار )(1
6

ً
جسيما؟
متى يصبح االنتهاك "

ينبغي تقييم الوضع يف كل حالة عىل حدة ،عىل أن تتوىل الدولة التي تجيز عملية النقل إجراء التقيـيم النهـائي.
وعند تحديد ما إذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان ُتعترب جسيمة ،يتعني الرجوع إىل ما سبق أن توصـلت إليـه
هيئات مختصة مستقلة ومنظمات غري حكومية وتقارير األمم املتحـدة ومـا إىل ذلـك بخـصوص االنتهاكـات
الجسيمة )انظر :مصادر املعلومات( .وربما تكون هذه املصادر قد خلصت إىل وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان
مما يدفع الدولة التي تقوم بعملية النقل إىل أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تلك االنتهاكات ُتعترب جسيمة .وهناك
اعتباران يمكن أن يساعدا عىل اتخاذ مثل هذا القرار ،وهما:
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 .1نطاق االنتهاكات :هل ُينتهك أحد حقوق اإلنسان عىل نطاق واسع أو بشكل مـنظم؟ وهـل هنـاك سـلوك
متواصل ينطوي عىل أنماط من انتهاكات ذلك الحق؟ فعندما تكون االنتهاكات واسـعة النطـاق أو منظمـة أو
كليهما ،فإن ذلك يدل عىل جسامتها.
 .2طبيعة االنتهاكات :هل يتعلق االنتهاك املتواصل بعدد كبري من حقـوق اإلنـسان ،مثـل الحقـوق املدنيـة
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية؟ إذا إن نطاق وطبيعة الحقوق التي تتعرض لالنتهاك يمكن أن
يحددا أيضا ً مدى شدة االنتهاكات.
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اإلطار )(2
ا   ق ا د وا  وا
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 .2اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
باإلضافة إىل ما يقع عىل الدول من التزامات أساسية بإعمال حقوق اإلنسان وتعزيزها بما يتماىش مع "ميثـاق
األمم املتحدة" وااللتزامات القانونية الناشئة عن املعاهدات ،فإن الدول تتحمل املسؤولية عن أفعـال العنـارص
التابعة لها )مثل ضباط الرشطة والجنود( 10.كما تتحمل الدول املسؤولية عن حماية األشخاص من أي سـلوك
ينطوي عىل انتهاكات تقوم به عنارص أو هيئات خاصة ،بما يف ذلك الرشكات ،بغض النظر عما إذا كانت هـذه
العنارص أو الهيئات تعمل تحت سيطرة الدولة .وتشمل هذه الحماية ممارسة "الحرص الواجب" ،بما يف ذلـك
اتخاذ إجراءات ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها عنارص أو هيئات خاصة وتحرم أي شخص يقيم يف
أرايض الدولة أو يخضع لواليتها من التمتع بحقوق اإلنسان.
وبمقتىض املبادئ العامة ملسؤولية الدول ،فإن الدولة تتحمل املسؤولية إذا عاونت أو ساعدت يف ارتكـاب أحـد
ً
دوليا ،بما يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان ،عىل أيدي دولة أخرى مع علمها بظروف هـذا
األفعال غري املرشوعة
الفعل غري املرشوع دوليا ً )انظر :اإلطار  .(2وقد تشمل هذه املساعدة تقديم مساعدات مادية ،مثل األسـلحة أو
11
الذخائر ،إىل دولة تستخدم هذه املساعدات يف ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
اإلطار )(3
املواد بخصوص مسؤولية الدول
"يجوز أن تتحمل الدولة املسؤولية إذا ...قدمت مساعدة مادية إىل دولة تـستخدم هـذه املـساعدة يف ارتكـاب
انتهاكات لحقوق اإلنسان .ويف هذا الصدد ،دعت الجمعية العامة لألمم املتحـدة الـدول األعـضاء يف عـدد مـن
الحاالت إىل الكف عن تقديم أسلحة أو غريها من املساعدات العسكرية إىل دول يثبـت أنهـا ترتكـب انتهاكـات
جسيمة لحقوق اإلنسان )تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية" ،تقرير اللجنة الثالثة املنبثقـة عـن الجمعيـة
العامة ،مرشوع القرار  ،17بتاريخ  14ديسمرب/كانون األول  ،1982الوثيقة رقم  ،A/37/745ص(50 .
)تعليق عىل مرشوع مواد بخصوص مسؤولية الدول ،املادة  ،16الفقرة  ،9ص(158 .

أ .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺧﻼل اﻟﻨﺰاﻋﺎت
تقع عىل عاتق الدول ،خالل النزاعات املسلحة ،التزامات محددة بموجب القانون اإلنساني الدويل ،بمـا يف ذلـك
التزام عام "بأن تحرتم وتكفل احرتام" قواعد القانون اإلنساني الدويل 12.ويهدف القـانون اإلنـساني الـدويل،
ضمن ما يهدف ،إىل حماية املدنيني ومن ال يشاركون يف األعمال الحربية )أي الجرحى واملـرىض واألرسى مـن
املقاتلني( ،فضالً عن وضع قواعد منظمة للسلوك خالل النزاع املسلح .ومن بني االنتهاكات الجـسيمة للقـانون
اإلنساني الدويل "االنتهاكات الجسيمة" التـي حـددتها اتفاقيـات جنيـف األربـع لعـام  1949والربوتوكـول
االختياري األول امللحق بها ،والتي تنطبق عىل النزاعات الدولية املسلحة .كمـا يـنص "نظـام رومـا األسـايس
للمحكمة الجنائية الدولية" عىل انتهاكات أخرى جسيمة للقانون اإلنساني الدويل تنطبق عىل النزاعات الدوليـة
13
وغري الدولية التي تسفر عن مسؤولية جنائية فردية ،أو بعبارة أخرى جرائم حرب.
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وينبغي عىل الدول ،عند دراسة قرار للرتخيص بنقل أسلحة تقليدية ،أن تـدرس باملثـل مـدى احـرتام الـدول
املستلمة للقانون اإلنساني الدويل ،ويجب عليها أال تجيز نقل األسلحة إذا كـان مـن الواضـح أن ثمـة خطـرا ً
14
جوهريا ً يف أن ُتستخدم هذه األسلحة يف ارتكاب انتهاكات جسيمة لذلك القانون.
كما ينطبق القانون الدويل لحقوق اإلنسان خالل فرتات النزاع املسلح ،وال ُيـستعاض عنـه بتطبيـق القـانون
اإلنساني الدويل .فكال الفرعني من فروع القانون ُيطبقان يف الوقت نفسه ،ويف بعض األحيـان يمكـن تطبيـق
ً
مبارشة يف أوضاع النزاعات املسلحة 15.وقد أكدت محكمة العدل الدولية أن قانون حقوق
قانون حقوق اإلنسان
اإلنسان ،بما يف ذلك األحكام املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة ،ينطبـق يف الظـروف التـي
ينطبق فيها القانون اإلنساني الدويل 16.كما أكدت "اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان" أنه يف ظروف النزاع املسلح
فإن "كال فرعي القانون يكمالن بعضهما البعض ،وال ينطبق أحدهما حرصيا ً" 17.ومن ثم ،يتعني عىل القرارات
املتعلقة بنقل األسلحة التقليدية ،والسيما إىل دول ضالعة يف نزاع مسلح ،أال تقترص عىل دراسـة مـدى احـرتام
الدولة املستلمة للقانون اإلنساني الدويل ،بل أن تدرس أيضا ً ما إذا كانت هناك مخاطر جوهريـة يف أن عمليـة
النقل سوف تؤدي إىل استخدام األسلحة يف ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.

ب .اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
هناك صلة أيضا ً بني القانون الجنائي الدويل وقرارات الدول بخصوص نقل األسـلحة .فجميـع الـدول ملزمـة
بحظر تقديم أسلحة تقليدية إىل أي شخص أو جهة مع العلم بأنها قـد تـساعد يف ارتكـاب جـرائم دوليـة أو
الرشوع يف ارتكابها.
ويحدد "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية" املسؤولية الجنائية يف حالـة إقـدام أي شـخص عـىل
تقديم العون أو التحريض أو املساعدة بأي شكل آخر لغرض تيـسري ارتكـاب هـذه الجريمـة أو الـرشوع يف
ارتكابها ،بما يف ذلك توفري وسائل ارتكابها 18.وقد يؤدي تقديم أسلحة ُتستخدم يف ارتكاب إحدى الجرائم التي
تشملها والية "املحكمة الجنائية الدولية" إىل نشوء مسؤولية جنائية فردية.
وبموجب "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية" ،تشمل الجرائم الدوليـة الجـرائم ضـد اإلنـسانية،
وجرائم الحرب ،وجريمة اإلبادة الجماعية ،وجريمة العدوان .وقد ُيعد أحد االنتهاكات ،مثـل انتهـاك الحـق يف
الحياة أو انتهاك حظر التعذيب ،بمثابة جريمة ضد اإلنسانية إذا ما ُ
ارتكب يف سياق اعتداء واسـع النطـاق أو
منظم .وهناك أفعال أخرى يمكن أن تشكل أساسا ً لتوافر أركان الجريمة ضد اإلنـسانية ،ومنهـا عـىل سـبيل
19
املثال :القتل العمد ،واالستعباد ،والسجن ،ونقل السكان بصورة تعسفية ،والعنف الجنيس ،واإلخفاء القرسي.

 .3ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ُيعد وضع نظام للتجارة يف األسلحة التقليدية يتسم بقدر أكرب من املسؤولية أحد األهـداف األساسـية لتطبيـق
القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بنقل األسلحة .وحتـى يتـسنى تحقيـق هـذا
الهدف ،يجب أن تستند عملية تشكيل قرار بشأن أية عملية مقرتحة لتقل األسلحة عىل مبدأين هما:
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أ .منع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؛
ب .النزاهة واملوضوعية يف اتخاذ القرار.

أ .ﻣﻘﺎرﺑﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ
حتى يتسنى وضع نظام للتجارة يف األسلحة والذخائر التقليدية يتسم بقدر أكرب من املسؤولية ،ينبغي يف املقام
األول النظر للقرارات املتعلقة بإجازة نقل األسلحة التي تستند إىل االلتزامات الدولية يف مجال حقوق اإلنـسان
باعتبارها وسيلة ملنع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان .ومن ثم ،ينبغي أن تتم عملية اتخاذ القرار يف إطار من
"النهج الوقائي" .ويهدف هذا النهج إىل منع عمليات نقل األسلحة إذا توفرت معلومات موثوقة يمكن الركـون
لها تشري إىل وجود خطر جوهري يف أن تلجأ مجموعة معينة ،مثل قوات األمن ،إىل اسـتخدام تلـك األسـلحة يف
ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان .ويف حالة توفر مثل هذه املعلومات عن وجود خطرجـوهري ،فمـن
املفرتض أن يتم حظر عملية نقل األسلحة إىل أن يتسنى منع الخطر املتمثل يف ارتكاب مزيـد مـن االنتهاكـات
الجسيمة باستخدام تلك األسلحة.
ومن خالل إعمال هذا املفهوم ،يصبح تطبيق القانون الدويل لحقوق اإلنـسان عـىل القـرارات املتعلقـة بنقـل
ً
وسيلة ملنع عمليات نقل األسلحة بشكل غري مسؤول عىل املستوى الدويل ،ولضمان اسـتخدام املعـدات
األسلحة
العسكرية واألمنية والرشطية ،والبنود ذات الصلة املشمولة بقائمة املراقبة ،بشكل يتماىش مع املعايري الدولية.
ويختلف هذا النهج عن النهج "العقابي" يف وضع ضوابط للسيطرة عىل نقل األسلحة ،والذي يحد مـن عمليـة
اتخاذ القرار بحيث تقترص عىل عدم نقل أية أسلحة إىل الدول التي ُتعترب "ذات سجالت سيئة يف مجال حقـوق
اإلنسان" بشكل غري محدد .وقد يعجز هذا النهج عن أن يأخذ بعـني االعتبـار عـىل نحـو كامـل االحتياجـات
العسكرية واألمنية والرشطية املرشوعة إلحدى الدول من أجل حماية سكانها بما يتماىش مع املعـايري الدوليـة
لسيادة القانون .كما ﱢ
يقوض هذا النهج إمكان خلق فرص للحوار البناء بني الدول املصدرة واملستوردة يمكـن
من خالله مناقشة وتطبيق تدابري وقائية وعالجية باعتبارها رشطا ً للقرارات املتعلقة بعمليات نقـل األسـلحة،
وهي العمليات التي لن تنطوي عندئذ عىل خطر اسـتخدام األسـلحة يف ارتكـاب انتهاكـات جـسيمة لحقـوق
اإلنسان .وقد تشمل التدابري التي ُيتفق عليهاً ،
مثال ،تعزيز نظم املحاسبة والتـدريب بالنـسبة ألفـراد الـرشطة
والجيش بحيث تتماىش مع وثيقة "مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املـوظفني
املكلفني بإنفاذ القانون" الصادرة عن األمم املتحدة .ويتسق هذا النهج مع املمارسات الحالية للدول والتـدابري
العالجية التي فرضتها محاكم دولية.
اإلطار )(4
مثال عىل التدابري الوقائية والعالجية
"وباملثل ،أشارت املحكمة إىل أنه لكي يتسنى ضمان الحق يف الحياة والسالمة عىل نحو كاف ،فمن الواجـب أن
يتلقى أفراد قوات األمن تدريبا ً كافيا ً ...ومن ثم ،يجب عىل الدولة أن تضع وتطبق ،خالل فرتة زمنيـة معقولـة،
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ً
موجهة لعنارص قوة الرشطة ،بشأن املعايري الدولية التي تنطبـق عـىل املـسائل
برامج لتعليم حقوق اإلنسان،
املتعلقة بمعاملة السجناء يف ظروف تحول النظام العام يف املراكز العقابية".
)قضية سجن ميغيل كاسـرتو-كاسـرتو ضـد بـريو" ،لجنـة الـدول األمريكيـة لحقـوق اإلنـسان" ،املزايـا
والتعويضات 25 ،نوفمرب/ترشين الثاني (2006

ب .اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
من القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام الدول أن تتم عملية التقييم ،التي تطبق معايري حقوق اإلنسان ،عـىل
نحو يتسم باملوضوعية والنزاهة .ولضمان النزاهة واملوضوعية ،ينبغي تطبيق العنارص التالية يف عملية اتخـاذ
القرارات املتعلقة بإجازة نقل األسلحة:
• يجب أن ُتطبق عملية التقييم عىل جميع قرارات إجازة نقل األسلحة إىل جميع الدول ،بدون تفرقة؛
• يجب إجراء تقييم لكل حالة عىل حدة عند إصدار أي ترخيص لعملية نقل أسلحة؛
• يجب االستعانة بمعلومات موضوعية مفصلة ويمكن التحقق منها ،عىل أن تكون مستقاة من مـصادر
موثوقة يمكن الركون إليها ،بشأن األسلحة ،واألطراف املستلمة ،واالسـتخدامات املحتملـة لألسـلحة،
ومسار األسلحة وجميع األطراف املشاركة يف عملية النقل.
• يجب االستعانة بمعلومات حديثة عن معايري وانتهاكات حقوق اإلنسان لضمان إجـراء تقيـيم مالئـم
لكل حالة عىل حدة.

 .4اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻧﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ
ملساعدة السلطات املختصة بإصدار الرتخيص ،وغريها من الـسلطات الحكوميـة املـشاركة يف عمليـة اتخـاذ
القرارات بشأن نقل األسلحة ،فإن ثمة رضورة التباع إجراءات واضحة ومتسقة لتحديد ما إذا كان هناك خطر
جوهري يف أن األسلحة املنقولة سوف ُتستخدم ،أو ُيحتمل أن ُتستخدم ،يف ارتكاب انتهاكات جـسيمة لحقـوق
اإلنسانُ .
ويوىص باتباع الخطوات التالية ،بما يف ذلك عنارص أساسية يجب أن ُتؤخذ يف االعتبار:
أ .تقييم مدى احرتام الدولة املستلمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالحقوق التي ُيحتمل
أن تتأثر؛
ب .يجب إجراء تقييم أكثر تحديدا ً لطبيعة املعدات التي ُ
ستنقل ،واالستخدام النهائي املعلن واملستخدم
النهائي املعلن ،باإلضافة إىل مسار األسلحة وجميع األطراف املشاركة يف النقل ومخاطر تحول املسار؛
ج .التوصل إىل قرار بناء عىل تقييم شامل ملدى وجود "خطر جوهري" يف أن األسلحة املنقولـة سـوف
ُتستخدم ،أو ُيحتمل أن ُتستخدم ،يف ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان.
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أ .ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ
يف أي تقييم واف ملدى وجود خطر يف أن األسلحة التقليدية املنقولة سوف ُتستخدم ،أو ُيحتمل أن ُتـستخدم ،يف
ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان ،ينبغي أن تكون نقطة البدء هي تقيص مسلك الدولة
املستلمة بوجه عام فيما يتعلق بالتزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان.
وينبغي وضع املؤرشات التالية يف االعتبار عند تقييم موقف الدولة املـستلمة مـن احـرتام وتعزيـز التزاماتهـا
بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان:
•

التعهدات الرسمية التي قطعتها الدولة فيما يتعلق باملواثيق الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؛
¤

•

سجل الدولة يف تطبيق التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان مـن خـالل الـسياسات واملمارسـات عـىل
املستوى الوطني؛
¤

•

هل أصبحت الدولة املستلمة طرفا ً يف مواثيق أساسية لحقوق اإلنـسان )مـن قبيـل "العهـد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية" ،و"العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتـصادية
واالجتماعية والثقافية" ،واملعاهدات اإلقليميـة لحقـوق اإلنـسان ،و"نظـام رومـا األسـايس
للمحكمة الجنائية الدولية"(؟

هل اعتمدت الدولة املستلمة تدابري التنفيذ التي تقتضيها مواثيق حقوق اإلنسان التي انضمت
إليها كدولة طرف ،بما يف ذلك اعتماد ترشيعات ونظم عىل املستوى الوطني؟

إىل أي مدى تتوافر يف الدولة املستلمة التدابري القانونية والقضائية واإلدارية الالزمة الحـرتام وتعزيـز
التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان؛
¤

هل توجد لدى الدولة املستلمة ترشيعات وتدابري تتيح إجراء تحقيقات بخـصوص انتهاكـات
حقوق اإلنسان عىل أيدي الدولة والعنارص التابعة لها؟

¤

هل يوجد يف الدولة املستلمة نظام قانوني وقضائي يمارس عمله ويتسم بالكفاءة واالستقالل
والنزاهة ،بحيث يكون قادرا ً عىل إجراء محاكمات بخصوص االنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق
اإلنسان؟

¤

هل تنظم الدولة برامج تعليمية وتدريبية لقطاعات أساسية ،مثل أفراد قوات األمن وضـباط
الرشطة )وغريهم ممن يحملون السالح( ،بخصوص مضمون وتطبيق القانون الدويل لحقوق
اإلنسان؟

• إىل أي مدى توجد آليات حكومية تخضع للمحاسبة ولديها القدرة عىل تنفيذ االلتزامات يف مجـال حقـوق
اإلنسان وضمان احرتامها ،وكذلك تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إىل سـاحة العدالـة وتعـويض
الضحايا وإنصافهم؛
¤

هل توجد هيئات مراقبة مستقلة ومؤسسات وطنية لتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها؟

¤

هل لدى الدولة سجل يف إفالت مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان من العقاب؟

¤

هل لدى الدولة سجل يف تقديم تعويضات كاملة للضحايا؟
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مدى تعاون الدولة مع اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان )مثل هيئات األمم املتحدة وإجراءاتها
الخاصة املنشأة بموجب معاهدات(؛
¤

هل وافقت الدولة املستلمة عىل إجراء مراقبة مستقلة وتحقيقات مستقلة بخصوص االدعاءات
عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؟ وإذا كانت قد وافقت ،فكيف تعاملت مـع النتـائج
)هل طبقتً ،
مثال ،أية توصيات؟(؟

ب .ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ/واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ
لضمان إجراء تحليل لكل حالة عىل حدة ،ينبغي إجراء تقييم أكثر تحديدا ً .ويجب أن يكون هدف هذا التقيـيم
هو معرفة ما إذا كان قد سبق وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان )انظر اإلطار  ،(4ومـا إذا كـان هنـاك
خطر حقيقي يف أن نقل األسلحة التقليدية املعنية قد يسهل ارتكـاب مثـل هـذه االنتهاكـات .وينبغـي وضـع
العنارص التالية يف االعتبار عن إجراء هذا التقييم:
•

طبيعة املعدات والذخائر وغريها من البنود املشمولة بقائمة املراقبة ،العسكرية منها واألمنية؛

•

تقييم واف لالستخدام النهائي املعلن واملستخدم النهائي املعلن لألسلحة املنقولة؛

•

األساليب املقرة للتثبت من التسليم والتخزين اآلمن؛

•

تقييم ملخاطر تحول مسار األسلحة.

ج .ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
• هل تتوفر أدلة عىل أن الدولة املزمع أن تتسلم األسلحة قد سبق لهـا اسـتخدام هـذا النـوع مـن املعـدات
العسكرية أو األمنية ،أو أي نوع مشابه من البنود املدرجة عىل قائمة املراقبة ،يف ارتكاب انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان أو للقانون اإلنساني الدويل؟
• هل هذه املعدات أو غريها من البنود مطلوبة بغرض استخدامها ألغراض األمن الـداخيل؟ وإذا كـان األمـر
كذلك ،فهل هناك أدلة عىل استخدام هذا النوع من األسلحة أو أي نوع مشابه يف ارتكاب انتهاكات جسيمة
لحقوق اإلنسان أو للقانون اإلنساني الدويل يف الدولة املستلمة ،ومنها عىل وجه الخصوص التعذيب وغـريه
من صنوف املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،واإلعدام خارج نطاق القضاء ،واالعتقـال
التعسفي ،واإلخفاء القرسي؟
• هل يتناسب نوع املعدات أو غريها من البنود املطلوبة وطابعها وكميتهـا مـع املقتـضيات العـسكرية أو
األمنية أو الرشطية املرشوعة التي أعلنها املستخدم النهائي؟
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د .ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
طبيعة املستخدم النهائي
• من هو املستخدم النهائي املعلن؟ يجب إجراء تقييم للمستخدم النهائي بغـض النظـر عمـا إذا كـان
املستلم دولة أو هيئة غري تابعة للدولة )من قبيل الرشكات العسكرية أو األمنية الخاصة(.
• ما هو دور املستخدم النهائي يف الدولة املستلمة وهل يتمتع بالرشوط القانونية وبالرشعية؟
• هل يمارس املستخدم النهائي )قوات األمن مثالً( عمله وفقا ً لقواعد واضحة وتخضع للمحاسبة فيمـا
يتعلق بالقيادة واالنضباط؟
• هل يمكن للطرف املستلم أن يكفل بأنه املستخدم النهائي القانوني الفعيل للمعدات وللبنود األخرى؟
• هل يوافق الطرف املستلم عىل عدم نقل املعدات والبنود األخرى إىل طرف ثالث بدون إذن رصيح مـن
املوردة؟
الدولة ﱢ
قدرات املستخدم النهائي
• هل لدى املستخدم النهائي املعلن حاجة مرشوعة ملثل تلك املعدات أو البنود األخرى؟
• هل لدى املستخدم النهائي املعرفة والقدرة الالزمني الستخدام املعدات والبنود األخرى بما يتماىش مع
معايري القانون الدويل لحقوق اإلنسان )إذا كانت األسلحة أو الذخائر املزمع نقلهـا معـدة السـتخدام
الجيشً ،
مثال ،فهل تتوفر أنظمة كافية للمساءلة والتدريب بخصوص قانون حقوق اإلنسان والقانون
اإلنساني الدويل بالنسبة ألفراد الجيش أو املوظفني األمنيـني الـذين سـوف يـستخدمون األسـلحة أو
الذخائر(؟
• هل تتوفر لدى املستخدم النهائي القدرات الالزمة للتحقق من عملية التسلم ،وإلدارة عمليات التخزين
والتوزيع عىل نحو آمن ،ولصيانة تلك املعدات أو غريها من البنود ونرشها بصورة سليمة؟
مسلك املستخدم النهائي يف مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل
• هل كان مسلك املستخدم النهائي املعلن يف احرتام املعايري الدولية لحقوق اإلنسان والقانون اإلنـساني
الدويل مثار قلق شديد )من جانب هيئات املراقبة التابعة لألمم املتحـدة ،أو اللجـان املحليـة لحقـوق
اإلنسان ،أو املنظمات الدولية غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان ،مثالً(؟
• إذا كان هذا قد حدث ،فهل اتخذت الدولة املـستلمة أو املـستخدم النهـائي تـدابري ملنـع االنتهاكـات
الجسيمة للقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدويل )بما يف ذلك محاكمة املسؤولني عن
ارتكاب هذه االنتهاكات(؟
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مدى سيطرة املستخدم النهائي عىل األسلحة والذخائر
• هل لدى الدولة املستلمة ترشيعات وأنظمة و إجراءات فعالة سارية فيما يخص تنظيم عمليات استرياد
املعدات وغريها من البنود وتصديرها وعبورها وشحنها والوساطة فيها وإنتاجها بموجـب تـرخيص،
وسوى ذلك من األنشطة املتصلة بها؟ وهل براعي هذا النظام أحكام القانون الدويل لحقـوق اإلنـسان
والقانون اإلنساني الدويل؟ وهل تتمتع قائمة الرقابة للدولة املستلمة بالقوة الكافية لتيـسري إجـراءات
التحقق من التسلم وبالسيطرة القانونية عىل عمليات نقل أخرى؟
• هل لدى املستخدم النهائي املعلن ما يكفي من القدرات اإلدارية واإلجراءات األمنيـة للتخـزين ،بمـا يف
ذلك إجراءات للترصف بالفائض من األسلحة والذخائر؟
• هل من املعروف أن عمليات رسقة األسلحة أو ترسبها من املخازن ُتعد مشكًلة يف الدولة املستلمة؟
ً
مشكلة يف الدولة املستلمة؟
• هل يمثل االتجار غري املرشوع يف األسلحة أو ممارسة الفساد بشأنها

ﻫـ .ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺴﺎر
• هل لدى الطرف املستلم القدرات الالزمة لضمان عدم تحويل وجهة املعدات أو البنود ذات الصلة التي
سيتم نقلها واملدرجة عىل قائمة املراقبة ،أو نقلها إىل هيئات أو جهات أخرى بما ينطوي عليه ذلك من
مخاطر حقيقية يف أن ُتستخدم األسلحة يف ارتكـاب انتهاكـات خطـرية لقـانون حقـوق اإلنـسان أو
القانون اإلنساني الدويل؟
• هل يفرض الطرف املستلم سيطرة فعالة وصارمة عىل ما لديه من معـدات عـسكرية وأمنيـة وبنـود
تتصل بها ،وعىل نقلها ألي طرف آخر؟
• هل كانت هناك حاالت سابقة معروفة أو مشتبه فيها لتحويل وجهة معدات عـسكرية أو أمنيـة ومـا
يتصل بها من بنود أو إلعادة نقلها من الطرف املستلم إىل طرف ثالث وظهر بوضوح أن ثمـة خطـرا ً
جوهريا ً من أن تستخدم ،أو من أنها استخدمت ،يف ارتكـاب انتهاكـات خطـرية لحقـوق اإلنـسان أو
للقانون اإلنساني الدويل؟ وتجدر اإلشارة إىل أن مخاطر تحول الوجهة ال تقترص عـىل املخـاوف مـن
نقلها إىل مستخدم غري مرخص له فسحب ،بل تمتد أيضا ً إىل نقلها ملستخدم مرخص له سوف يـيسء
استخدام املعدات ،أو ُيحتمل أن ُييسء استخدامها ،يف رتكـاب انتهاكـات خطـرية للقـانون اإلنـساني
الدويل.

و .اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺮار
• استنادا ً إىل املعلومات املتعلقة بالعنارص السابقة ونتائج تقييمها ،يمكن للدولـة أن تتوصـل إىل قـرار
بخصوص ما إذا كان هناك خطر جوهري يف أن املعدات العسكرية أو األمنية أو البنود املتصلة بها عىل
قائمة املراقبة املزمع نقلها سوف ُتستخدم ،أو ُيحتمـل أن ُتـستخدم ،يف ارتكـاب انتهاكـات جـسيمة
للقانون الدويل لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدويل ،ومن ثم ما إذا كان ينبغي الترصيح بإتمام
عملية النقل أم ال .وينبغي أن يستند القرار النهائي إىل تقييم شامل ،ويجب أن يشري القرار بوضـوح
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إىل األسباب التي تدفع إىل االعتقاد بوجود أو عدم وجود خطر جوهري يف أن األسـلحة املزمـع نقلهـا
ُيحتمل أن ُتستخدم يف ارتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان أو للقانون اإلنساني الدويل.
• يجب أن يكون القرار بعدم نقل البنود املدرجة عىل قائمة املراقبـة مـستندا ً إىل مبـدأ حمايـة حقـوق
اإلنسان ،بالنظر إىل أرجح االحتماالت الستخدام تلك األنواع من األسلحة وعمر هذه األسلحة ،ويجب أال
يكون هذا القرار عقابيا ً باملعنى املشار إليه فيما سبق ،أو أن يهدف إىل تحقيق ميـزات اقتـصادية أو
سياسية أو عسكرية لدولة ما أو ملجموعة من الدول.
• وإذا كان هناك طيف عريض من األسلحة أو البنود املتصلة بها ُيستخدم يف ارتكاب انتهاكات خطـرية
لحقوق اإلنسان ،أو للقانون اإلنساني الدويل ،وإذا ثبت أن ثمة خطرا ً جوهريـا ً يف أن ُيـساء اسـتخدام
أنواع أخرى من األسلحة أو البنود ذات الصلة ،فإنه يتعني عىل الدول أن تفرض وقفا ً عامـا ً أو حظـرا ً
عىل نقل جميع هذه األنواع من األسلحة والبنود املتصلة بها .وينبغي استمرار هذا الوقـف إىل أن يـتم
اتخاذ إجراءات عالجية تنهي الخطر الجوهري من أن تستخدم هذه األسلحة أو البنـود املتـصلة بهـا
الرتكاب انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدويل.

ز .ﻣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺨﻄﺮ "ه ً؟
ينبغي أن تتوىل السلطات املختصة تحليل "الخطر الجوهري" استنادا ً إىل دراسة يف كل حالة عىل حدة لألدلة
املستقاة من ظروف املايض والحارض يف الدولة املستلمة ،فيما يتعلق باالستخدام النهائي املتوقع واملستخدم
النهائي املتوقع .وعند تقييم مدى وجود خطر جوهري ،ينبغي أخذ العنارص التالية يف االعتبار:
• السجل الحايل والسابق للمستخدم النهائي املتوقع فيما يتعلق بتعزيز التزاماته يف مجال حقوق
اإلنسان:
ً
مؤخرا؟
 هل تحققت أية تطورات ملموسة
 هل تم تحديد أية اتجاهات )إيجابية أو سلبية( فيما يتعلق باإلجراءات الحكومية يف مجال
حقوق اإلنسان؟
 هل من املتوقع يف املستقبل املنظورأن تطرأ أية أحداث من شأنها خلق ظروف قد تؤدي إىل
زيادة انتهاكات حقوق اإلنسان أو اتساع نطاقها ،أو إىل انتهاكات خطرية للقانون اإلنساني
الدويل؟ وينبغي أن يوىل اعتبار خاص لألوضاع السائدة ولالتجاهات التي يمكن تسلكها يف
املستقبل لدى اتخاذ قرار يف هذا الشأن.
• اإلطار الزمني :عند تحديد الخطر ،يجب الرتكيز عىل ما إذا كان ثمة استمرار ألي اتجاه سابق أو
جديد أم ال .وت ُعد األدلة عىل وقوع انتهاكات خطرية يف املايض القريب للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني الدويل ،وتحليل ما إذا كان من املمكن تكرار مثل هذه االنتهاكات ،مؤرشا ً أوضح عىل
الخطر .وتظل األدلة عىل وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان يف املايض ذات أهمية يف ذاتها ،إال
إنها ال تُعد مؤرشا ً يمكن االعتماد عليه بالقدر الكايف لتحديد سلوك الدولة يف الحارض أو املستقبل.
ويجب أن تؤخذ مثل هذه املعلومات بعني االعتبار مع العوامل املؤسسية األخرى ذات الصلة.
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ:

ACT 30/008/2008

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ

17

• إن الحاالت املتفرقة النتهاكات القانون الدويل لحقوق اإلنسان ال ُتعترب بالرضورة مؤرشا ً عىل موقف
الدولة املستلمة أو وفائها بالتزاماتها بموجب ذلك القانون .وال يمكن إلحدى الحاالت املتفرقة أن تكون
أساسا ً كافيا ً لرفض عملية نقل األسلحة .بيد أنه يف حال وجود أدلة عىل أنماط ،أو وجود أدلة عىل أن
الدولة املستلمة لم تتخذ الخطوات املالئمة لوقف االنتهاكات والحيلولة دون تكرارها ،فإن احتمال
الخطر الجوهرييصبح أقوى.
• ال بد أن يكون تحديد الخطر الجوهري مستندا ً إىل حكم قائم عىل معلومات موضوعية من خالل
التطبيق املنظم ملعايري واضحة باستخدام أدلة موثوقة ويمكن االعتداد بها ،كما يجب أن يكون مثل
ً
نتيجة متوازنة تستند إىل دراسة منطقية للحقائق.
هذا التحديد
اإلطار ) :(5عدم اليقني؟
يف حالة استمرار التشكك ،يجب عىل الدولة السعي للحصول عىل مزيد من املعلومات واإليضاحات من الدولة
املستلمة أو من مصادر أخرى .ويف حالة وجود مخاوف جوهرية بشأن مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان ،وإذا كان باإلمكان من الناحية الواقعية اتخاذ تدابري وقائية قبل الترصيح بالنقل )من قبيل وضع
برامج تدريبية للمستخدم النهائي بخصوص نوع من املعدات أو املحاسبة يف مجال حقوق اإلنسان( ،فإنه
ﱢ
املصدرة واملستوردة الدخول يف مناقشات حول طرق تنفيذ التدابري السابقة .وينبغي أن
يتعني عىل الحكومات
تتطلع هذه املناقشات إىل استمرار الحوار املتعلق بالترصيح املحتمل لنقل األسلحة التقليدية ،كما يجب ضمان
إتمام التدابري الوقائية املتفق عليها بشكل ناجح قبل اتخاذ أي قرار للترصيح بالنقل .بيد أنه يف الظروف التي
تثور فيها مخاوف جوهرية عن مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان أو استمرار هذه
االنتهاكات ،فمن الواجب أن يكون القرار املفرتض هو عدم الترصيح بنقل األسلحة.

ح .اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
لكي يتحقق ما سبق ذكره من قواعد ومبادئ توجيهية ،يجب أن تكون الترشيعات واألنظمة دقيقة يف
صياغاتها ومحددة يف إجراءاتها ،لتفادي اللبس والحد من نطاق التأويالت التي قد تتناقض مع مرامي
ً
متماشية مع ميثاق األمم املتحدة
الترشيع .وينبغي أن تكون أهداف القوانني والقواعد املنظمة وأحكامها
والقانون الدويل.
كما يجب أن تنص الترشيعات الوطنية عىل إبالغ املجلس الترشيعي بجميع املعلومات الالزمة التي تتيح له
ممارسة رقابة مالئمة عىل تطبيق القانون؛ وعىل أن تخضع جميع عمليات نقل األسلحة للفحص من جانب
إحدى لجان املجلس الترشيعي ،وأن يتم تقييمها سلفا ً إذا كان هناك خطر حقيقي يف احتمال وقوع انتهاكات
خطرية لحقوق اإلنسان ،أو للقانون اإلنساني الدويل .وينبغي أن تنص الترشيعات أيضا ً عىل رضورة إصدار
تقارير عن وضع حقوق اإلنسان يف الدولة املستلمة؛ وعىل إقامة قنوات فعالة لتلقي املعلومات ذات الصلة من
املنظمات غري الحكومية وغريها من مصادر املعلومات.
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 .5ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
هناك عدد كبري من مصادر املعلومات املوثوقة التي يمكن االعتماد عليها والتحقق منها ،وهـي تتعلـق بعمليـة
التقييم ،وينبغي االستعانة بها ملساعدة الدول يف عملية اتخاذ القرارات املتعلقة بنقل األسلحة .ومن بـني هـذه
املصادر:
• البيانات ﱠ
املوثقة من الهيئات املعنية بحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،واللجنة الدولية للصليب األحمـر،
وغريها من الهيئات الدولية واإلقليمية؛
• تقارير املنظمات الدولية غري الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان؛
• تقارير من مصادر محلية موثوقة ،بما يف ذلك املنظمات املحلية غري الحكومية؛
• تقارير إعالمية موثوقة؛
• البعثات الدبلوماسية يف الدولة املستلمة؛
• تقارير حقوق اإلنسان الصادرة عن الدول ،بما يف ذلك تقارير اللجان املحلية لحقوق اإلنسان؛
• األحكام والتقارير الصادرة عن املحكمة الجنائية الدولية واملحاكم الخاصة املماثلة؛
• البحوث الصادرة عن املعاهد أكاديمية والبحثية وتلـك املعنيـة بالـسياسات املتعلقـة بعمليـات نقـل
األسلحة وقضايا حقوق اإلنسان.
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ﻣﻠﺤﻖ :ﻣﻮاﺛﻴﻖ دوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
القائمة التالية ال تشمل جميع املواثيق
مواثيق عامة
• ميثاق األمم املتحدة )األمم املتحدة(
• الرشعة الدولية لحقوق اإلنسان )األمم املتحدة(:
• اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان1948 ،
• العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية1966 ،
• هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"
• العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية1966 ،
• هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان"
• الربوتوكول االختياري )األول( امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية1966 ،
• الربوتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنيـة والـسياسية الهـادف إىل
إلغاء عقوبة اإلعدام1989 ،
• إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية) 2000 ،األمم املتحدة(
• إعالن وبرنامج عمل فيينا ،املؤتمر الدويل لحقوق اإلنسان) 1993 ،األمم املتحدة(
• امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )امليثاق اإلفريقي( )االتحاد اإلفريقي(
• الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )االتحاد اإلفريقي(
• الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والـشعوب بـشأن تأسـيس املحكمـة اإلفريقيـة
لحقوق اإلنسان والشعوب )االتحاد اإلفريقي(
• الربوتوكول اإلضايف امللحق بامليثاق االجتماعي األوروبي القايض بوضـع نظـام للـشكاوى الجماعيـة
)مجلس أوروبا(
• االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية )االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنـسان(
)مجلس أوروبا(
• امليثاق االجتماعي األوروبي )مجلس أوروبا(
• الربوتوكول الخاص بتعديل امليثاق االجتماعي األوروبي )مجلس أوروبا(
• امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ،مجلس جامعة الدول العربية )جامعة الدول العربية(1994 ،
• امليثاق العربي لحقوق اإلنسان )املعدل( )جامعة الدول العربية(2004 ،
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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• امليثاق العربي لحقوق اإلنسان ،مجلس جامعة الدول العربية2004 ،
• االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ) ُتعرف أيضا ً باسم "وثيقة سان خوسيه ،كوسـتاريكا( )منظمـة
الدول األمريكية(
• اإلعالن األمريكي لحقوق وواجبات اإلنسان )منظمة الدول األمريكية(
تطبيق العدالة ،وتنفيذ القانون
• املبادئ األساسية ملعاملة السجناء )األمم املتحدة(
• مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية )األمم املتحدة(
• مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون
)األمم املتحدة(
• مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو
السجن )األمم املتحدة(
• مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بتنفيذ القانون )األمم املتحدة(
• مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة )األمم املتحدة(
• مبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحداث ) ُتعرف أيضا ً باسم "مبادئ الرياض التوجيهية"(
)األمم املتحدة(
• قواعد األمم املتحدة بشأن حماية األحداث املجردين من حريتهم )األمم املتحدة(
• قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري غري االحتجازية ) ُتعرف أيضا ً باسم "قواعـد طوكيـو"(
)األمم املتحدة(
• قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة قضاء شؤون األحداث ) ُتعرف أيضا ً باسم "قواعد بكني"(
الرشكات واملؤسسات
• القواعد املتعلقة بمسؤوليات الرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسـسات األعمـال يف مجـال حقـوق
اإلنسان )قواعد الرشكات( )األمم املتحدة(
• املبادئ املتعلقة بوضع الرشكات الوطنية ) ُتعرف أيضا ً باسم "مبادئ باريس"( )األمم املتحدة(
• اتفاقية االتحاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته )االتحاد اإلفريقي(
• اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد )منظمة الدول األمريكية(

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

رﻗﻢ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ:

ACT 30/008/2008

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ

21

حقوق الطفل
• اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري )األمم املتحدة(
• اتفاقية حقوق الطفل )األمم املتحدة(
• هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بحقوق الطفل" )األمم املتحدة(
• الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة )األمم
املتحدة(
• الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفـال يف البغـاء
ويف املواد اإلباحية )األمم املتحدة(
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل التفاقيـة األمـم
املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة(
• امليثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل )االتحاد اإلفريقي(
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال) 1999 ،منظمة العمل
الدولية(
• االتفاقية األمريكية بشأن االتجار الدويل ُ ﱠ
بالقرص )منظمة الدول األمريكية(
عقوبة اإلعدام
• ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة اإلعدام )األمم املتحدة(
• الربوتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،والذي يهـدف
إىل إلغاء عقوبة اإلعدام )األمم املتحدة(
• الربوتوكول رقم  6امللحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشأن إلغاء
عقوبة اإلعدام )مجلس أوروبا(
• الربوتوكول رقم  13امللحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية بـشأن
إلغاء عقوبة اإلعدام يف جميع الظروف )مجلس أوروبا(
• الربوتوكول امللحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بشأن إلغاء عقوبـة اإلعـدام )منظمـة الـدول
األمريكية(
التمييز والعنرصية وحقوق السكان األصليني واألقليات وذوي اإلعاقة
• إعالن بشأن القضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز القائمني عىل أساس الدين أو املعتقد )األمـم
املتحدة(
• إعالن حقوق الشعوب األصلية )األمم املتحدة(
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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• إعالن وبرنامج عمل ديربان ،املؤتمر العاملي ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وما يتصل بذلك من
تعصب) 2001 ،األمم املتحدة(
• االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )األمم املتحدة(
• هيئة املتابعة" :لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي" )األمم املتحدة(
• مبادئ حماية األشخاص املصابني بمرض عقيل وتحسني العناية بالصحة العقلية )األمم املتحدة(
• قواعد موحدة بشأن بتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقني )األمم املتحدة(
• الربوتوكول رقم  12امللحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريـات األساسـية بـشأن
الحظر العام للتمييز )مجلس أوروبا(
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  169بشأن الـشعوب األصـلية والقبليـة) 1989 ،منظمـة العمـل
الدولية(
• االتفاقية األمريكية بشأن القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة )منظمة الدول
األمريكية(
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
• العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية) 1966 ،األمم املتحدة(
• هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" )األمم املتحدة(
• بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )األمم املتحدة(
• الربوتوكول اإلضايف امللحق باالتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق اإلنـسان يف مجـال الحقـوق االقتـصادية
واالجتماعية والثقافية ) ُيعرف أيضا ً باسم "بروتوكول سان سلفادور"( )منظمة الدول األمريكية(
التوظيف والعمل القرسي
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية:
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29الخاصة بالسخرة1930 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي1948 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  97بشأن الهجرة بغرض العمل )املعدلة(1949 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98بشأن حق التنظيم النقابي واملفاوضة الجماعية1949 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  100بشأن املساواة يف األجور1951 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  105بشأن تحريم السخرة1957 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  107بشأن السكان من الشعوب األصلية والقبلية1957 ،
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• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  11بشأن التمييز )يف مجال االستخدام واملهنة(1958 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  138بشأن الحد األدنى لسن العمل1973 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  143بشأن العمال املهاجرين )مواد إضافية(1975 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  169بشأن الشعوب األصلية والقبلية1989 ،
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  182بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال1999 ،
• إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل1988 ،
املدافعون عن حقوق اإلنسان
• اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وهيئات املجتمع يف تعزيز وحماية حقوق اإلنـسان
والحريات األساسية املعرتف بها عامليا ً )"إعالن املدافعني عن حقوق اإلنسان"( )األمم املتحدة(
القانون اإلنساني
• اتفاقيات جنيف )اللجنة الدولية للصليب األحمر(:
• اتفاقية جنيف لتحسن حال الجرحى واملرىض بالقوات املسلحة يف امليدان ) ُتعرف أيضا ً باسم "اتفاقية
جنيف األوىل"(
• اتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى ومرىض وغرقى القوات املسلحة يف البحار ) ُتعـرف أيـضا ً باسـم
"اتفاقية جنيف الثانية"(
• اتفاقية جنيف بشأن معاملة أرسى الحرب ) ُتعرف أيضا ً باسم "اتفاقية جنيف الثالثة"(
• اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب ) ُتعرف أيضا ً باسم "اتفاقيـة جنيـف
الرابعة"(
• الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيـف املعقـودة يف  12أغـسطس/آب  1949واملتعلـق
بحماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية ) ُيعرف أيضا ً باسم "الربوتوكول األول"(
• الربوتوكول اإلضايف الثاني امللحق باتفاقيات جنيـف املعقـودة يف  12أغـسطس/آب  1949واملتعلـق
بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية ) ُيعرف أيضا ً باسم "الربوتوكول الثاني"(
الالجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون ،وحقوق الجنسية
• االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أ ُرسهم )اتفاقيـة العمـل املهـاجرين(
)األمم املتحدة(
• هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين" )األمم املتحدة(
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• االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني )األمم املتحدة(
• اإلعالن املتعلق بحقوق اإلنسان لألفراد الذين ليسوا من مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه )األمـم
املتحدة(
• مبادئ توجيهية بشأن النزوح الداخيل )األمم املتحدة(
• االتفاقية املنظمة لجوانب معينة من مشاكل الالجئني يف إفريقيا )االتحاد اإلفريقي(
• االتفاقية األوروبية بشأن الوضع القانوني للعمال املهاجرين )مجلس أوروبا(
• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  143بشأن العمال املهاجرين )مواد إضافية(1975 ،
التعذيب ،واملعاملة السيئة ،واالختفاء ،واإلعدام خارج نطاق القضاء
• اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة
)اتفاقية مناهضة التعذيب( )هيئة املتابعة" :لجنة مناهضة التعذيب"( )األمم املتحدة(
• إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة )األمم املتحدة(
• إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي )األمم املتحدة(
• االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القرسي )هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بحاالت
االختفاء القرسي"( )األمم املتحدة(
• الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة )الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب( )األمم املتحدة(
• مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الـصحيني ،والسـيما األطبـاء ،يف حمايـة املـسجونني
واملحتجزين من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )األمم
املتحدة(
• املبادئ املتعلقة بالتقيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغـريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )األمم املتحدة(
• مبادئ املنع والتقيص الفعالني لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعـدام دون
محاكمة )األمم املتحدة(
• املبادئ التوجيهية واإلجراءات الخاصة بحظر ومنع التعذيب وغريه مـن رضوب املعاملـة أو العقوبـة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف إفريقيا ) ُتعرف أيضا ً باسم "مبادئ جزيرة روبني التوجيهيـة"(،
) 2002االتحاد اإلفريقي(
• االتفاقية األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة )مجلس أوروبا(
• االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القرسي لألشخاص )منظمة الدول األمريكية(
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• االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب والعقاب عليه )منظمة الدول األمريكية(
االتجار يف األشخاص ،والرق
• اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري )األمم املتحدة(
• املفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،املبادئ التوجيهية واملبادئ املوىص بهـا بخـصوص
حقوق اإلنسان واالتجار يف البرش )األمم املتحدة(
• بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو ،املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة
ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة(
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل التفاقيـة األمـم
املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة(
• االتفاقية الخاصة بالرق )األمم املتحدة(
• االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق )األمم املتحدة(
• اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة(
• اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد االتجار بالبرش )مجلس أوروبا(
• االتفاقية األمريكية بشأن االتجار الدويل ُ ﱠ
بالقرص )منظمة الدول األمريكية(
جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية
• اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية )األمم املتحدة(
• اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها )األمم املتحدة(
• أركان الجرائم الخاصة باملحكمة الجنائية الدولية )األمم املتحدة(
• القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات الخاصة باملحكمة الجنائية الدولية )األمم املتحدة(
• نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية )األمم املتحدة(
حقوق املرأة
• إعالن ومنهاج عمل بكني ،املؤتمر العاملي الرابع املعني باملرأة ،بكني) 1995 ،األمم املتحدة(
• اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغري )األمم املتحدة(
• اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )األمم املتحدة(
• هيئة املتابعة" :اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة" )األمم املتحدة(
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• إعالن القضاء عىل التمييز ضد املرأة )األمم املتحدة(
• الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )األمم املتحدة(
• وثيقة نتائج الدورة الخاصة الثالثة والعرشين للجمعية العامـة لألمـم املتحـدة ،املـرأة عـام :2000
املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم يف القرن الحادي والعرشينُ ) 2000 ،تعرف أيضا ً باسم "بكني
) ("5+األمم املتحدة(
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،املكمل التفاقيـة األمـم
املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الوطنية )األمم املتحدة(
• الربوتوكول الخاص بحقوق املرأة يف إفريقيا امللحق بامليثـاق اإلفريقـي لحقـوق اإلنـسان والـشعوب
)االتحاد اإلفريقي(
• االتفاقية األمريكية ملنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد املرأة ) ُتعرف أيضا ً باسم "اتفاقيـة بيلـيم دو
بارا"( )منظمة الدول األمريكية(

اﻟﺤﻮاﺷﻲ
 1تعرب منظمة العفو الدولية عن عرفانها بالجهد الذي قامت به كلري دا سيلفا ،املستشارة يف القانون الـدويل ،يف إجـراء البحـوث
القانونية األساسية لهذا التقرير ،فضالً عن صياغته.
 2يشري مصطلح "عمليات النقل" إىل نقل األسلحة من أرايض إحدى الدول أو ملكيتها أو سيطرتها الفعلية إىل أرايض أو ملكية أو
سيطرة دولة أخرى .ويشمل مصطلح "األسلحة والذخائر التقليدية" :املعدات العسكرية واألسلحة الثقيلة؛ واألسـلحة الـصغرية
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واألسلحة الخفيفة؛ وما يختص بها من قطع غيار ومكونات ،والخربات والتقنيات ،بما يف ذلك الدعم املايل أو التسهيالت لعمليـات
النقل هذه؛ واملعدات شبه العسكرية؛ والبضائع ذات االستخدام املزدوج املعدة لألغراض العسكرية واألمنية والرشطية؛ والـذخائر
بما يف ذلك املتفجرات؛ والخربات والتقنيات ،يف حالة نقلها من بلـد إىل بلـد آخـر.و; yأ&yت yت )1yNر ا y  'y63ول
ا  'tا :رة  '6Nzأآ 7ا ا  Ctرًا  %4ا  'T1ا  '6N- g93 6 '1ا .'96
 3تشارك  118دولة يف اتفاقيات إقليمية ومتعددة األطراف تتعلق بوضع ضوابط لعمليات نقل األسلحة ،وتعترب حقـوق اإلنـسان
أحد املعايري يف عملية الرتخيص بنقل األسلحة.
 4املادة ) 55ج( من ميثاق األمم املتحدة
 5املادة  56من ميثاق األمم املتحدة.
  [9 6ارب ا آت  Rة ق ان ا $آت Tzم  cا  %4 O63 '6ا  3ا و  ا !ص  ق
ا ' وا 3 'Nم  ،1966وا14 ';Pه ' ا  ^9K3وk %4 acوب ا  '643أو ا  '3ا  'Nأو ا jإ' أو
ا  %وcه   %4ا 3هات ا و ' ق ان, .أ ا ق ا    9أن !ُ9ق ! Nام ا jح)   ،
ا '6N-ا \:ة وا '6N-ا ! ،'PPه ا  ) Oا ة .وP9ض هKا ا  6& Oا ولN T 6& ،اء ،وا ً8إ) ًW9
أن  ;ا '9  %ا  ) Oا ة ،ووا ) ً6N ً8أن W $د أ؛دًا & ) qT %4 P3  6ا ة .وTدت '1W
Tق ان ا  C4z '3ا ة 6ول ا &-ء ) 63 Pا 3م &$T" 6ت ا ارئ" ،و `3Nا  ' t; '1W6ا ق
اR-ى  cا  O63 6 '6ا    1ا دة  %4 4ا  3ا و  ا !ص  ق ا ' وا  : [ 'Nا k Q1
ا &$ل ا P3؛ وا  k Q1اW Tز ا ه %tو& 6ت ا R$ف أو ا &$ل  cا q1& %63؛ وT '9 Tق ا!,-ص
ا  % 1إ ا6;-ت؛ وا3د أو ا  Tا ي 6ن دو  أ  V 9 pNا ن ا و ؛ و Q14ا!$اط )
ا & '9إ ا ب ،أو ) ا &ة إ ا اه' ا  '4أو ا  ';3أو ا  '19ا   % 9أن [  6& ً 9ا S
وا 3اوة أو ا  31 ،UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.1) .g13أ/p cب ..(2001
 %  7ا;Pت ;' &9ة أRى ق ان ا ق ا: ;$د '9وا ،'& 8$و %ه :aKاT ';Pق ا ،P
وا ';Pا  ء & Q 8 6أ,ل ا  k Sا أة ،وا ';Pا  ء & Q 8 6أ,ل ا  Sا :13ي ،وا';P$
ا و ' ا ! Q 8 '9  'Xا!,-ص  %4اP R$ء ا ي.
:4 8ر ا ت ه 3 SIPRI 9م .2007
 9أ hأT j '6Nود ،ذا  ج ا Wرة ا  ' 3إ ;د  '6 T" ،' 34ا   %4ا 2 ،"'6N-أآ %9[/
ا-ول 2006؛ وآ1 Y Kدق أم  ؟ AJ Cات 34ت ا 6& '6N-ا  ' 1ا  ا '6 T" ،'4ا   %4ا،"'6N-
9ST/9ان  6 T ،2004ا  Aن ا ء & 6أن J, %4ن اPق ا 3ي ا Pط أن 9ض )ص )
ا  ':وا  C63وcه   %4ا !4ت ا '& 8$ا  '.
 10تنص "مبادئ منع انتهاكات حقوق اإلنسان التي ُترتكب باألسلحة الصغرية" )التي اعتمدتها "اللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة
بناء عىل تعليمـات
حقوق اإلنسان" يف عام  (2006عىل أن" :العنرص التابع للدولة يشمل أي شخص أو مجموعة أشخاص يعمل ً
من مسؤول عام أو بموافقته أو رضاه".
 11املادة  16من "املواد بخصوص مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا ً" )املواد بخصوص مـسؤولية الـدول( ،والتـي
وضعتها "لجنة القانون الدويل" واعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحـدة بـدون تـصويت )القـرار رقـم ،(A/RES/56/83
بتاريخ  12ديسمرب/كانون األول  .2001وقد تأكد وضع القانون الدويل العريف الذي اكتسبته "املواد بخصوص مسؤولية الدول"
بموجب حكم "املحكمة الجنائية الدولية" يف قضية اإلبادة الجماعية )قضية البوسنة ضد رصبيا( ،الصادر يف  26فربايـر/شـباط
.2007
 12املادة  1املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع لعام .1949
 13املادة  8من "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية".
 14لالطالع عىل مناقشة أوىف لتطبيق قواعد القانون اإلنساني الدويل خالل عملية اتخاذ القرارات املتعلقـة بنقـل األسـلحة ،انظـر
"قرارات نقل األسلحة :تطبيق معايري القانون اإلنساني الدويل" ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،يونيو/حزيران .2007
 15ذكرت محكمة العدل الدولية أن "بعض الحقوق يمكن أن تكون متعلقة عىل نحو حرصي بالقانون اإلنساني الدويل ،وبعـضها
يمكن أن تكون متعلقة حرصا ً بقانون حقوق اإلنسان ،كما إن بعضها يمكن أن يكون متعلقا ً بكال هذين الفـرعني مـن القـانون
الدويل" .محكمة العدل الدولية" ،التبعات القانونية لبناء جدار يف األرايض الفلسطينية املحتلة" ،رأي استشاري 9 ،يوليـو/تمـوز
 ،2004الفقرة .106
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 16محكمة العدل الدولية" ،التبعات القانونية لبناء جدار يف األرايض الفلسطينية املحتلة" ،رأي استشاري 9 ،يوليو/تموز ،2004
الفقرات .112-107
" 17اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان" ،التعليق العام رقم  31بخصوص "طبيعة االلتزام القانوني العـام عـىل الـدول األطـراف يف
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الوثيقـة رقـم  ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13بتـاريخ  26مـايو/أيـار
 ،2004الفقرة .11
 18املادة )(3) 25ج( من "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية".
 19املادة  7من "نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية".
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