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 جميع الحقوق محفوظة

يـة، ال يجوز نشر، أو تسجيل، أو تخزين، أو نقل، أو نسخ أي جزء من هذه المطبوعة، بأية وسيلة ميكانيك

 . أو إلكترونية، أو غيرها، دون الحصول على إذن مسبق من الناشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعفو الدولية هي حركة عالمية للدفاع عن حقوق منظمة ا

من األعضاء والمؤيدين مليون  2.2اإلنسان، لديها ما يربو على 

ً بلدا وإقليما في جميع أرجاء العالم150في ما يزيد عن  ً .

وتتطلع المنظمة إلى بناء عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع 

اإلعالن العالمي "حقوق اإلنسان المنصوص عليها في 

وفي غيره من المواثيق الدولية لحقوق " حقوق اإلنسانل

وتقوم المنظمة بأبحاث وحمالت وأنشطة للدعاية . اإلنسان

 .وحشد الجهود من أجل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان

ٌوالمنظمة مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات 

وتعتمد . السياسية والمصالح االقتصادية والعقائد الدينية

  مساهمات وتبرعاتًة في تمويلها أساسا علىالمنظم

 .أعضائها وأنصارها
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تطبيق معايير حقوق اإلنسان على القرارات المتعلقة 

 1بنقل األسلحة

 

حتى يتسنى تنظيم التجارة الدولية 4 ا�سلحة، وجميع عمليات نقل ا�سلحة والـذخائر وا�عـدات العـسكرية 
ًوهو ما يشار إليه Mحقا بعبارة  (2التقليدية ع� ا�ستوى الدو9 ع� نحو أكثر ) عمليات نقل ا�سلحة التقليدية"ُ

 دولفاعلية ومسؤولية، فإنه من الqوري أن تتم هذه العمليات بما يتماn مع اMلتزامات القانونية الدولية لل
فبموجـب القـانون الـدو9 لحقـوق . ا�عنية ومع القوانv والسياسات ا�حلية الخاصة بتطبيق هذه اMلتزامات

� جميع الدول التزامات تنطبق ع� عمليات نقل ا�سلحة التقليدية، وهي التزامات تنطبق عـ� ا�نسان، تقع ع
 أية دولة لها وMية ع� عملية نقل ا�سلحة التقليدية، وتشمل التـصدير واMسـت�اد ونقـاط العبـور والـشحن

 .والوساطة وإنتاج ا�سلحة التقليدية بموجب ترخيص

�تقر بأن التزاماتها بموجب القانون الدو9 لحقوق ا�نسان تنطبق ع�  ًا من الدولوإذا كان من الواضح أن كث
ً فمن الواجب أيضا إعطاء ا�ولوية لتطبيق هذه اMلتزامات عـ� نحـو صـارم 3عمليات نقل ا�سلحة التقليدية،

 4 مجـال حقـوق وتهدف هذه الوثيقة إT مساعدة الدول وا�نظمات ا�قليمية ع� تطبيق التزاماتهـا. ومتسق
وتعرض الوثيقة مبادئ توجيهية لتقييم ما إذا كانت إحدى عمليات نقل ا�سلحة ا�ق~حة تنطوي ع� . ا�نسان

ًخطر استخدامها 4 ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان، وتقدم عددا من العنا� التي ينبغي وضـعها 

 .4 اMعتبار عند إصدار حكم بهذا الصدد

 

 ق الدولية لحقوق اإلنسانالمواثي. 1

 ميثاق األمم المتحدة. أ

تطبيقهـا عـ�  با�همية الجوهرية �عاي� حقوق ا�نسان وبqورةقبلت جميع الدول ا�عضاء 4 ا�مم ا�تحدة 
ويلزم ميثـاق ا�مـم ا�تحـدة . عدد كب� من أنشطة الدول، بما 4 ذلك عمليات نقل ا�سلحة والذخائر التقليدية

أن يشيع 4 العالم اح~ام حقوق ا�نـسان والحريـات "ًعضاء بتعزيز حقوق ا�نسان كافة، بما 4 ذلك الدول ا�
بأن يقوموا، منفـردين "كما يلزم ا�يثاق الدول ا�عضاء  4".ا�ساسية ب7 تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين

وتعكس هذه البنود . لتعزيز حقوق ا�نسان بالتعاون مع ا�مم ا�تحدة 5"أو مش~كv، بما يجب عليهم من عمل
ًمن ميثاق ا�مم ا�تحدة التزاما إيجابيا من جميع الدول بالتعاون 4 حمايـة وإعمـال حقـوق ا�نـسان داخـل  ً

 .حدودها وخارجها

 معاهدات حقوق اإلنسان. ب

ًتعد كل دولة من الدول ا�عضاء 4 ا�مم ا�تحدة دولة طرفا 4 واحدة أو أكثر من ا� عاهـدات العا�يـة لحقـوق ُ
 :ومن هذه ا�عاهدات. ا�نسان

 ؛"العهد الدو9 الخاص بالحقوق ا�دنية والسياسية" •
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 ؛"العهد الدو9 الخاص بالحقوق اMقتصادية واMجتماعية والثقافية" •

 ؛"اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ه من �وب ا�عاملة أو العقوبة القاسية أو ال7إنسانية أو ا�هينة" •

 ؛"اتفاقية القضاء ع� جميع أشكال التمييز ضد ا�رأة" •

 ؛"اتفاقية حقوق الطفل"" •

 ؛"اMتفاقية الدولية للقضاء ع� جميع أشكال التمييز العن�ي" •

 ؛"ُاMتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا�هاجرين وأفراد أ�هم •

 ؛"اتفاقية حقوق ا�شخاص ذوي ا�عاقة" •

 ".لحماية جميع ا�شخاص من اMختفاء الق�ياMتفاقية الدولية " •

 

انظـر ا�لحـق 4 نهايـة [ معاهدة دولية تتعلق بحماية حقوق ا�نـسان 100وتوجد 4 الوقت الراهن أكثر من 
ا�عـ7ن العـا�ي لحقـوق "و" ميثاق ا�مم ا�تحـدة"ومن خ7ل ]. ًالوثيقة، وهو يضم كث�ا من هذه ا�عاهدات

 التزمت جميع الـدول  وغ�ها من ا�واثيق العديدة،1993لعام " ا بشأن حقوق ا�نسانإع7ن فيين"و" ا�نسان
 .ً دولة، بإعمال حقوق ا�نسان باعتبارها جزءا من القانون الدو9 العام192ا�عضاء 4 ا�مم ا�تحدة، وعددها 

قييم أية عملية لنقل ا�سـلحة  مبادئ يمكن اMس~شاد بها 4 توتوفر ا�عاي� ا�نصوص عليها 4 تلك ا�عاهدات
فقـد : وM يوجد تراتب هرمي 4 حقوق ا�نسان ع� ا�ـستوى الـدو9. ًالتقليدية بناء ع� معيار حقوق ا�نسان

انظر ا�طـار (يؤدي استخدام ا�سلحة التقليدية إT ارتكاب انتهاكات جسيمة لعدد من معاي� حقوق ا�نسان 
والثقافية واMقتصادية والسياسية واMجتماعية وحقوق ا�رأة والطفـل وحقـوق ، بما 4 ذلك الحقوق ا�دنية )1

vمن هذه الحقوق ا�نسانية وضع . ا�قليات والسكان ا�صلي �، الذي "القانون الدو9 العر4"وقد اكتسبت كث
 .ًينطبق ع� جميع الدول بغض النظر عما إذا كانت طرفا 4 معاهدة بعينها

 اح~ام حقوق ا�نسان إذا ما قامت دولة ما بنقل أسلحة أو ال~خيص بنقلها إT شخص أو وM يمكن أن يتحقق
 .ُكيان مع علمها بأن هذه ا�سلحة قد تستخدم 4 ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان

 

 )1(ا�طار 

 6ًجسيما؟"متى يصبح ا�نتهاك 

. إجراء التقيـيم النهـائيولة التي تجيز عملية النقل ، ع� أن تتوT الدينبغي تقييم الوضع 4 كل حالة ع� حدة
ُوعند تحديد ما إذا كانت انتهاكات حقوق ا�نسان تعت� جسيمة، يتعv الرجوع إT ما سبق أن توصـلت إليـه 

هيئات مختصة مستقلة ومنظمات غ� حكومية وتقارير ا�مم ا�تحـدة ومـا إT ذلـك بخـصوص اMنتهاكـات 
وربما تكون هذه ا�صادر قد خلصت إT وقوع انتهاكات لحقوق ا�نسان ). ا�علوماتمصادر : انظر(الجسيمة 

وهناك . ُالتي تقوم بعملية النقل إT أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تلك اMنتهاكات تعت� جسيمةمما يدفع الدولة 
 :اعتباران يمكن أن يساعدا ع� اتخاذ مثل هذا القرار، وهما
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 سـلوك ُهل ينتهك أحد حقوق ا�نسان ع� نطاق واسع أو بشكل مـنظم؟ وهـل هنـاك: نطاق ا�نتهاكات. 1
متواصل ينطوي ع� أنماط من انتهاكات ذلك الحق؟ فعندما تكون اMنتهاكات واسـعة النطـاق أو منظمـة أو 

 .كليهما، فإن ذلك يدل ع� جسامتها

حقـوق ا�نـسان، مثـل الحقـوق ا�دنيـة هل يتعلق اMنتهاك ا�تواصل بعدد كب� من : طبيعة ا�نتهاكات. 2
والثقافية واMقتصادية والسياسية واMجتماعية؟ إذا إن نطاق وطبيعة الحقوق التي تتعرض ل7نتهاك يمكن أن 

  . ًيحددا أيضا مدى شدة اMنتهاكات

  



    تطبيق معايير حقوق اإلنسان على القرارات المتعلقة بنقل األسلحة
   

 ACT 30/008/2008  :رقم الوثيقة            منظمة العفو الدولية

7

 )2(ا�طار 


����ق ا����
د�� وا����
��� وا���
	������ ا�  
  


 ا	����ن ا���	�و	�، ا	�)و	�' &% ا$����آ�ت ا	! ��ة 	���ق ا����ن ا	�� ������� ���� ا	�ول، �
 4% ا	��3 ا	�و	� ا	!�ص ��	���ق 2و�01 ا	�دة . ا	��.�ت أو ا-,!�ص ����' &% ا	�و	' أو ��ا(����

، ا	�� ا��C إ	��� أآ�76A %4 �7 ا	�ول 7)ا	��3 ا	�و	� (1966ا$;�:�د9' وا8$��&�' وا	��7(�' 	�36م 
����3 آ� دو	' �Fف (� هKا ا	J� ��3ن : "-&��ء (� ا-C4 ا	���ة آ�ول أ�Fاف، ����9ًا &6
 �4 �69ا

6
 ا	:3��9% ا$;�:�دي وا	���1، & ��N $%، و��	و�	�3ون ا�	ة وا�&���Pده� و&% O9�F ا	� ،K!��
�63P	ا Q��4 ��V ��� �4ارده� ا	��S69 �4 ،'Tم R %4 �ات 	��ن ا	� 
:;Jق و����	�� �W9ر��	ا 

8�Q ا	��� ا	�N�1'، و�N �ًX�:4�� ا&��د ��ا���  Y	ذ 
ا	3��ف ��� (� هKا ا	�N ،��3	�' إ	
'�39�[� ."  

  
�9��� إ��Pذه�Tو �	و�	��3 ا	��1 اوQ�9 ا$����ك إ�4 &�4�1 ��Q1 . و�19\� اT��ام 8�Q ا	���ق ا	�� 9��

��4ن 4% هaK ا	���ق، أو &�4�1 ���ن ;� &�;6` �1]�ط، أو ا	�و	' &% ا	�:�ف 4% أ�8 ا	�\6^ &6
 ا	�
�` J� %9�Rbن �39;�6ا، إ��Pذ OT 4% هaK ا	���قN . ام��Tا��8ت (� ا�	أن � �ل ا$����آ�ت ا %�و9

�9��� أو إ��Pذه�T ق أو���	' &�4�1 ��9ن . ا�	و�	' �4 ;� ا����` وا�����8 ا	ل إن دو��	ا %�وc %4�� ا	
6
 ( ا	���ق ا$;�:�د9' وا8$��&�' وا	)��7�W��� 'ً� &% &�م ا	��رة ا	���4ن %4& '����T د���8د ;��

(�$����آ�ت ه� T:�6' 	�3م ا	��c' ). ا	�ارد، أو �dوف �RرN %& '8� �ة ا	�و	' أو �Tود �34(���
S��  .أو ا�ه�ل أو ا	�

  
 '�&�. وا	)��7�O9�F %& ' اN�!�ام ا-�6N'وُ����^ �e3 هaK ا$����آ�ت 	���6ق ا$;�:�د9' وا8$�

' ا	�P3 ا	�و	�' ���A�O آ�g اN�!�4` ا	��ة ا	��6'، أو ا	����9ات ��N�!�ام ا	��ة h14 `4�; �;و
 '��64 �) '�6X-]�3ب ا	ق ا��T و(� ا����ك ،'�&�6��ت إj8ء ;��ي 8& K�P1� �) ،'�6�ا	

K	ن ا�����6k�19 %9ن 4% أ�8 ا	���ق ا$;�:�د9' ا-را�k، و(� ;Q ا	�ا(3���T %& %ق ا
�ت �6�4' &6
 ا	64�3�% ا	 ���% وا	�1�' ا	����' ا	 ��' . وا8$��&�' وا	��7(�'Wه O�A��� �1; �آ

l�3	�1زل و4:�در ا9�% . وا	�ارس و4:�در ا	��a و,������، وأ�Rى 	��4�� ا	��X�� وا	 �و��1
' أن ��9ن إ��Pذ ا	���ق ا$;�:�د9' وا$A p�	 q�r) ،V6��&�' وا	��7(�' ���9ً� أ&Ch أ�1Aء ا	S1اع ا	�8

و��8^ ا	������ ا������ ا	�و	�، (rن . C�Tُ (� ا	��3 ا	�و	� W9�S �3 �� ا	�ا��8ت ا	�� 019 &6���
ا	�ول 4S64' ��ا��8ت ��:� &6
 ��� ��4,� ��	���ق ا$;�:�د9' وا8$��&�' وا	��7(�' أ�1Aء ;����4 

-��'�t�3ا	ل ا�& .  
  

'4S64 ول�	! �ات   �إن ا	���6ق ا$;�:�د9' ��!�ذ ا	�4 ��	ا O����	ا 
ا	�ا4�' &6
 ��� Cd�3�4 إ	
وا8$��&�' وا	��7(�'، آ� إن &6��� وا�8ً� (� أن �3 � ا-و	�9' 	��(�� ا	����9ت ا-N�N�' ا	���� %4 

6
 ��� c�� 14 . هaK ا	���ق& Q1���، إ$ �4 ��ر، &% �!:�0 ا	�ارد ا	jز4' ��� أن ا	����4ت �
	�3W ا���Pذ ا	��م 	���6ق ا$;�:�د9' وا8$��&�' وا	��7(�' وا8$��&�' 4% ا-و	��9ت، K��4ة ا���Pق 

6
 �W4$ت أ�Rى 4% ;��� ا	��P1ت ا	9���3'& . 'AjA '�:	ا 
و(� ا	�3ل، �OP1 دول ا	�3	C ا	\1�6& '
6
 ا	�(& q�P1� �4 �3فkأC�63�	ا 
6& �7	�� Y	�3ف ذkأ 'AjAل . �ع، و�R�	ول ذات ا�	ا OP1� �1��

9 �4 C	�3	ا �) '����6
 ا	�(�ع ��ر �9�� ���ا	& q�P1� �6
 ا	:�' && –  q	�34 �4 4% 1.2أي '.	�� 
 Q4 'ر���	�� �	�8�.' 2.5ا	v��1 ا	���4 ا	�� – '�P1� �4 
6& C�63�	ا 
6& q�P1� �4 �9S9 $(�ع  و�	ا 
6&
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 التزامات الدول في مجال حقوق اإلنسان. 2
Tمع  أساسالتزامات ما يقع ع� الدول من با�ضافة إ nميثـاق "ية بإعمال حقوق ا�نسان وتعزيزها بما يتما
واMلتزامات القانونية الناشئة عن ا�عاهدات، فإن الدول تتحمل ا�سؤولية عن أفعـال العنـا� " ا�مم ا�تحدة
 كما تتحمل الدول ا�سؤولية عن حماية ا�شخاص من أي سـلوك 10).مثل ضباط ال`طة والجنود(التابعة لها 
� انتهاكات تقوم به عنا� أو هيئات خاصة، بما 4 ذلك ال`كات، بغض النظر عما إذا كانت هـذه ينطوي ع

، بما 4 ذلـك "الحرص الواجب"وتشمل هذه الحماية ممارسة . العنا� أو الهيئات تعمل تحت سيطرة الدولة
وتحرم أي شخص يقيم 4  عنا� أو هيئات خاصة التي ترتكبهااتخاذ إجراءات �نع انتهاكات حقوق ا�نسان 

 .أرا� الدولة أو يخضع لوMيتها من التمتع بحقوق ا�نسان

وبمقت� ا�بادئ العامة �سؤولية الدول، فإن الدولة تتحمل ا�سؤولية إذا عاونت أو ساعدت 4 ارتكـاب أحـد 
 مع علمها بظروف هـذا ًا�فعال غ� ا�`وعة دوليا، بما 4 ذلك انتهاكات حقوق ا�نسان، ع� أيدي دولة أخرى

وقد تشمل هذه ا�ساعدة تقديم مساعدات مادية، مثل ا�سـلحة أو ). 2ا�طار : انظر(ًالفعل غ� ا�`وع دوليا 
 11.الذخائر، إT دولة تستخدم هذه ا�ساعدات 4 ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان

 

 )3(ا�طار 

 واد بخصوص مسؤولية الدولا&

ة إT دولة تـستخدم هـذه ا�ـساعدة 4 ارتكـاب يقدمت مساعدة ماد... لدولة ا�سؤولية إذايجوز أن تتحمل ا"
و4 هذا الصدد، دعت الجمعية العامة لHمم ا�تحـدة الـدول ا�عـضاء 4 عـدد مـن . انتهاكات لحقوق ا�نسان

 ترتكـب انتهاكـات الحاMت إT الكف عن تقديم أسلحة أو غ�ها من ا�ساعدات العسكرية إT دول يثبـت أنهـا
، تقرير اللجنة الثالثة ا�نبثقـة عـن الجمعيـة "تقرير اللجنة اMقتصادية واMجتماعية(جسيمة لحقوق ا�نسان 
 )50. ، صA/37/745، الوثيقة رقم 1982كانون ا�ول / ديسم�14، بتاريخ 17العامة، م`وع القرار 

 )158. ، ص9، الفقرة 16تعليق ع� م`وع مواد بخصوص مسؤولية الدول، ا�ادة (

 

 القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان خالل النزاعات. أ

 الدول، خ7ل النزاعات ا�سلحة، التزامات محددة بموجب القانون ا�نساني الدو9، بمـا 4 ذلـك  عاتقتقع ع�
 ويهدف القـانون ا�نـساني الـدو9، 9.12قواعد القانون ا�نساني الدو" بأن تح~م وتكفل اح~ام"التزام عام 

أي الجرحى وا�ـر� وا��ى مـن (ضمن ما يهدف، إT حماية ا�دنيv ومن M يشاركون 4 ا�عمال الحربية 
vنتهاكات الجـسيمة للقـانون . ً، فض7 عن وضع قواعد منظمة للسلوك خ7ل النزاع ا�سلح)ا�قاتلMا vومن ب

 وال�وتوكـول 1949التـي حـددتها اتفاقيـات جنيـف ا�ربـع لعـام " ات الجسيمةاMنتهاك"ا�نساني الدو9 
نظـام رومـا ا�سـا� "كمـا يـنص . اMختياري ا�ول ا�لحق بها، والتي تنطبق ع� النزاعات الدولية ا�سلحة

 الدوليـة  ع� انتهاكات أخرى جسيمة للقانون ا�نساني الدو9 تنطبق ع� النزاعات"للمحكمة الجنائية الدولية
  13.وغ� الدولية التي تسفر عن مسؤولية جنائية فردية، أو بعبارة أخرى جرائم حرب
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دراسة قرار لل~خيص بنقل أسلحة تقليدية، أن تـدرس با�ثـل مـدى احـ~ام الـدول وينبغي ع� الدول، عند 
ًلواضـح أن ثمـة خطـرا ا�ستلمة للقانون ا�نساني الدو9، ويجب عليها أM تجيز نقل ا�سلحة إذا كـان مـن ا

 4ُ.14 أن تستخدم هذه ا�سلحة 4 ارتكاب انتهاكات جسيمة لذلك القانونًجوهريا 

ُ خ7ل ف~ات النزاع ا�سلح، وM يـستعاض عنـه بتطبيـق القـانون كما ينطبق القانون الدو9 لحقوق ا�نسان
، و4 بعض ا�حيـان يمكـن تطبيـق ُيطبقان 4 الوقت نفسهفك7 الفرعv من فروع القانون . ا�نساني الدو9

وقد أكدت محكمة العدل الدولية أن قانون حقوق  15.ًقانون حقوق ا�نسان مبا�ة 4 أوضاع النزاعات ا�سلحة
ا�نسان، بما 4 ذلك ا�حكام ا�تعلقة بالحقوق اMقتصادية واMجتماعية والثقافيـة، ينطبـق 4 الظـروف التـي 

أنه 4 ظروف النزاع ا�سلح " اللجنة ا�عنية بحقوق ا�نسان" كما أكدت 16.لدو9ينطبق فيها القانون ا�نساني ا
 ومن ثم، يتعv ع� القرارات 17".ًك7 فرعي القانون يكم7ن بعضهما البعض، وM ينطبق أحدهما ح�يا"فإن 

اسـة مـدى احـ~ام  أM تقت� ع� درا�تعلقة بنقل ا�سلحة التقليدية، وMسيما إT دول ضالعة 4 نزاع مسلح،
 4 أن عمليـة مخاطر جوهريـة هناك تًالدولة ا�ستلمة للقانون ا�نساني الدو9، بل أن تدرس أيضا ما إذا كان

  .النقل سوف تؤدي إT استخدام ا�سلحة 4 ارتكاب انتهاكات لحقوق ا�نسان

 

 القانون الجنائي الدولي. ب

فجميـع الـدول ملزمـة . رارات الدول بخصوص نقل ا�سـلحةًهناك صلة أيضا بv القانون الجنائي الدو9 وق
بحظر تقديم أسلحة تقليدية إT أي شخص أو جهة مع العلم بأنها قـد تـساعد 4 ارتكـاب جـرائم دوليـة أو 

 .ال`وع 4 ارتكابها

ا�سؤولية الجنائية 4 حالـة إقـدام أي شـخص عـ� " نظام روما ا�سا� للمحكمة الجنائية الدولية"ويحدد 
تقديم العون أو التحريض أو ا�ساعدة بأي شكل آخر لغرض تيـس� ارتكـاب هـذه الجريمـة أو الـ`وع 4 

ُ وقد يؤدي تقديم أسلحة تستخدم 4 ارتكاب إحدى الجرائم التي 18.ارتكابها، بما 4 ذلك توف� وسائل ارتكابها

 .رديةنشوء مسؤولية جنائية فإT " ا�حكمة الجنائية الدولية"تشملها وMية 

، تشمل الجرائم الدوليـة الجـرائم ضـد ا�نـسانية، "نظام روما ا�سا� للمحكمة الجنائية الدولية"وبموجب 
ُوقد يعد أحد اMنتهاكات، مثـل انتهـاك الحـق 4 . وجرائم الحرب، وجريمة ا�بادة الجماعية، وجريمة العدوان
ُ إذا ما ارتكب 4 سياق اعتداء واسـع النطـاق أو الحياة أو انتهاك حظر التعذيب، بمثابة جريمة ضد ا�نسانية

ًوهناك أفعال أخرى يمكن أن تشكل أساسا لتوافر أركان الجريمة ضد ا�نـسانية، ومنهـا عـ� سـبيل . منظم

 19.سكان بصورة تعسفية، والعنف الجن�، وا�خفاء الق�يال، واMستعباد، والسجن، ونقل  العمدالقتل: ا�ثال

 

بشأن تطبيق القانون الدولي مفاهيم أساسية . 3

 لحقوق اإلنسان
ُيعد وضع نظام للتجارة 4 ا�سلحة التقليدية يتسم بقدر أك� من ا�سؤولية أحد ا�هـداف ا�ساسـية لتطبيـق 

وحتـى يتـسنى تحقيـق هـذا . القانون الدو9 لحقوق ا�نسان 4 عملية اتخاذ القرارات ا�تعلقة بنقل ا�سلحة
 :عملية تشكيل قرار بشأن أية عملية مق~حة لتقل ا�سلحة ع� مبدأين هماالهدف، يجب أن تستند 
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 منع اMنتهاكات الجسيمة لحقوق ا�نسان؛  . أ

 .النزاهة وا�وضوعية 4 اتخاذ القرار  . ب

 

 مقاربة وقائية وليس عقابية. أ

، ينبغي 4 ا�قام حتى يتسنى وضع نظام للتجارة 4 ا�سلحة والذخائر التقليدية يتسم بقدر أك� من ا�سؤولية
ا�ول النظر للقرارات ا�تعلقة بإجازة نقل ا�سلحة التي تستند إT اMلتزامات الدولية 4 مجال حقوق ا�نـسان 

ومن ثم، ينبغي أن تتم عملية اتخاذ القرار 4 إطار من . باعتبارها وسيلة �نع انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان
 إT منع عمليات نقل ا�سلحة إذا توفرت معلومات موثوقة يمكن الركـون ويهدف هذا النهج". النهج الوقائي"

 Tإ � 4 أن تلجأ مجموعة معينة، مثل قوات ا�من، إT اسـتخدام تلـك ا�سـلحة 4 جوهريوجود خطر لها تش
، فمـن جـوهريو4 حالة توفر مثل هذه ا�علومات عن وجود خطر. ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان

~ض أن يتم حظر عملية نقل ا�سلحة إT أن يتسنى منع الخطر ا�تمثل 4 ارتكاب مزيـد مـن اMنتهاكـات ا�ف
 .الجسيمة باستخدام تلك ا�سلحة

ومن خ7ل إعمال هذا ا�فهوم، يصبح تطبيق القانون الدو9 لحقوق ا�نـسان عـ� القـرارات ا�تعلقـة بنقـل 
 بشكل غ� مسؤول ع� ا�ستوى الدو9، ولضمان اسـتخدام ا�عـدات ًا�سلحة وسيلة �نع عمليات نقل ا�سلحة

 . بشكل يتماn مع ا�عاي� الدولية، والبنود ذات الصلة ا�شمولة بقائمة ا�راقبة،العسكرية وا�منية وال`طية

 4 وضع ضوابط للسيطرة ع� نقل ا�سلحة، والذي يحد مـن عمليـة" العقابي"ويختلف هذا النهج عن النهج 
ذات سج7ت سيئة 4 مجال حقـوق "ُالتي تعت�  دولاتخاذ القرار بحيث تقت� ع� عدم نقل أية أسلحة إT ال

وقد يعجز هذا النهج عن أن يأخذ بعـv اMعتبـار عـ� نحـو كامـل اMحتياجـات . بشكل غ� محدد "ا�نسان
ا بما يتماn مع ا�عـاي� الدوليـة العسكرية وا�منية وال`طية ا�`وعة �حدى الدول من أجل حماية سكانه

ِّكما يقوض هذا النهج إمكان خلق فرص للحوار البناء بv الدول ا�صدرة وا�ستوردة يمكـن . لسيادة القانون
ً باعتبارها �طا للقرارات ا�تعلقة بعمليات نقـل ا�سـلحة،  وع7جية وقائيةتداب�من خ7له مناقشة وتطبيق 

وي عندئذ ع� خطر اسـتخدام ا�سـلحة 4 ارتكـاب انتهاكـات جـسيمة لحقـوق وهي العمليات التي لن تنط
ً التي يتفق عليها، مث7، تعزيز التداب�وقد تشمل . ا�نسان حاسبة والتـدريب بالنـسبة �فـراد الـ`طة نظم ا�ُ

ظفv مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة وا�سلحة النارية من جانب ا�ـو"والجيش بحيث تتماn مع وثيقة 
ويتسق هذا النهج مع ا�مارسات الحالية للدول والتـداب� . الصادرة عن ا�مم ا�تحدة" ا�كلفv بإنفاذ القانون

 .لع7جية التي فرضتها محاكم دوليةا

 

 )4(ا�طار 

 مثال ع6 التداب5 الوقائية والع2جية

لس7مة ع� نحو كاف، فمن الواجـب أن وبا�ثل، أشارت ا�حكمة إT أنه لكي يتسنى ضمان الحق 4 الحياة وا"
ًيتلقى أفراد قوات ا�من تدريبا كافيا ومن ثم، يجب ع� الدولة أن تضع وتطبق، خ7ل ف~ة زمنيـة معقولـة، ... ً
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ًبرامج لتعليم حقوق ا�نسان، موجهة لعنا� قوة ال`طة، بشأن ا�عاي� الدولية التي تنطبـق عـ� ا�ـسائل 

 ".اء 4 ظروف تحول النظام العام 4 ا�راكز العقابيةسجنا�تعلقة بمعاملة ال

، ا�زايـا "لجنـة الـدول ا�مريكيـة لحقـوق ا�نـسان"كاسـ~و ضـد بـ�و، -قضية سجن ميغيل كاسـ~و(
 )2006ت`ين الثاني / نوفم�25والتعويضات، 

     

 النزاهة والموضوعية. ب

ية التقييم، التي تطبق معاي� حقوق ا�نسان، عـ� من القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام الدول أن تتم عمل
ولضمان النزاهة وا�وضوعية، ينبغي تطبيق العنا� التالية 4 عملية اتخـاذ . نحو يتسم با�وضوعية والنزاهة

 :القرارات ا�تعلقة بإجازة نقل ا�سلحة

 لدول، بدون تفرقة؛ُيجب أن تطبق عملية التقييم ع� جميع قرارات إجازة نقل ا�سلحة إT جميع ا •

  إجراء تقييم لكل حالة ع� حدة عند إصدار أي ترخيص لعملية نقل أسلحة؛يجب •

يجب اMستعانة بمعلومات موضوعية مفصلة ويمكن التحقق منها، ع� أن تكون مستقاة من مـصادر  •
سـلحة،  واMسـتخدامات ا�حتملـة لHموثوقة يمكن الركون إليها، بشأن ا�سلحة، وا�طراف ا�ستلمة،

 .ومسار ا�سلحة وجميع ا�طراف ا�شاركة 4 عملية النقل

يجب اMستعانة بمعلومات حديثة عن معاي� وانتهاكات حقوق ا�نسان لضمان إجـراء تقيـيم م7ئـم  •
 .لكل حالة ع� حدة

 للقانون الدولي لحقوق اإلنسان التطبيق العملي. 4

 على قرارات نقل األسلحة
 بإصدار ال~خيص، وغ�ها من الـسلطات الحكوميـة ا�ـشاركة 4 عمليـة اتخـاذ �ساعدة السلطات ا�ختصة

القرارات بشأن نقل ا�سلحة، فإن ثمة �ورة Mتباع إجراءات واضحة ومتسقة لتحديد ما إذا كان هناك خطر 
ُ 4 أن ا�سلحة ا�نقولة سوف تستخدم، أو يحتمل أن تستخدم، 4 ارتكاب انتهاكات جـسيمة لحقـجوهري وق ُُ
ُويو¦ باتباع الخطوات التالية، بما 4 ذلك عنا� أساسية يجب أن تؤخذ 4 اMعتبار. ا�نسان ُ: 

ُتقييم مدى اح~ام الدولة ا�ستلمة للقانون الدو9 لحقوق ا�نسان فيما يتعلق بالحقوق التي يحتمل . أ
 أن تتأثر؛

ل، واMستخدام النهائي ا�علن وا�ستخدم ُ لطبيعة ا�عدات التي ستنقًتحديدايجب إجراء تقييم أكثر . ب
  تحول ا�سار؛النهائي ا�علن، با�ضافة إT مسار ا�سلحة وجميع ا�طراف ا�شاركة 4 النقل ومخاطر

4 أن ا�سلحة ا�نقولـة سـوف " جوهريخطر "التوصل إT قرار بناء ع� تقييم شامل �دى وجود . ج
ُتستخدم، أو يحتمل أن تستخدم، 4 ا   .  رتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسانُُ
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 موقف الدولة المستلمة لألسلحة. أ

4ُ أي تقييم واف �دى وجود خطر 4 أن ا�سلحة التقليدية ا�نقولة سوف تستخدم، أو يحتمل أن تـستخدم، 4  ُُ
 مسلك الدولة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدو9 لحقوق ا�نسان، ينبغي أن تكون نقطة البدء هي تق§

 .ا�ستلمة بوجه عام فيما يتعلق بالتزاماتها 4 مجال حقوق ا�نسان

وينبغي وضع ا�ؤ�ات التالية 4 اMعتبار عند تقييم موقف الدولة ا�ـستلمة مـن احـ~ام وتعزيـز التزاماتهـا 
 :بموجب القانون الدو9 لحقوق ا�نسان

 تعلق با�واثيق الدولية وا�قليمية لحقوق ا�نسان؛التعهدات الرسمية التي قطعتها الدولة فيما ي •

العهـد "مـن قبيـل (ًهل أصبحت الدولة ا�ستلمة طرفا 4 مواثيق أساسية لحقوق ا�نـسان  ¤
العهد الدو9 الخاص بالحقوق اMقتـصادية "، و"الدو9 الخاص بالحقوق ا�دنية والسياسية

نظـام رومـا ا�سـا� "حقـوق ا�نـسان، و، وا�عاهدات ا�قليميـة ل"واMجتماعية والثقافية
 ؟")للمحكمة الجنائية الدولية

سجل الدولة 4 تطبيق التزاماتها 4 مجال حقوق ا�نسان مـن خـ7ل الـسياسات وا�مارسـات عـ�  •
 ا�ستوى الوطني؛

مت  انضهل اعتمدت الدولة ا�ستلمة تداب� التنفيذ التي تقتضيها مواثيق حقوق ا�نسان التي ¤
  كدولة طرف، بما 4 ذلك اعتماد ت`يعات ونظم ع� ا�ستوى الوطني؟إليها

إT أي مدى تتوافر 4 الدولة ا�ستلمة التداب� القانونية والقضائية وا�دارية ال7زمة Mحـ~ام وتعزيـز  •
 التزاماتها 4 مجال حقوق ا�نسان؛

قيقات بخـصوص انتهاكـات هل توجد لدى الدولة ا�ستلمة ت`يعات وتداب� تتيح إجراء تح ¤
   حقوق ا�نسان ع� أيدي الدولة والعنا� التابعة لها؟

قضائي يمارس عمله ويتسم بالكفاءة واMستق7ل و  قانونيهل يوجد 4 الدولة ا�ستلمة نظام ¤
ًوالنزاهة، بحيث يكون قادرا ع� إجراء محاكمات بخصوص اMنتهاكـات الجـسيمة لحقـوق 

  ا�نسان؟

ولة برامج تعليمية وتدريبية لقطاعات أساسية، مثل أفراد قوات ا�من وضـباط هل تنظم الد ¤
، بخصوص مضمون وتطبيق القانون الدو9 لحقوق )وغ�هم ممن يحملون الس7ح(ال`طة 
  ا�نسان؟

آليات حكومية تخضع للمحاسبة ولديها القدرة ع� تنفيذ اMلتزامات 4 مجـال حقـوق إT أي مدى توجد  •
ضمان اح~امها، وكذلك تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق ا�نسان إT سـاحة العدالـة وتعـويض ا�نسان و

 الضحايا وإنصافهم؛

 هل توجد هيئات مراقبة مستقلة ومؤسسات وطنية لتعزيز حقوق ا�نسان وحمايتها؟ ¤

 هل لدى الدولة سجل 4 إف7ت مرتكبي انتهاكات حقوق ا�نسان من العقاب؟ ¤

  سجل 4 تقديم تعويضات كاملة للضحايا؟هل لدى الدولة ¤
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مثل هيئات ا�مم ا�تحدة وإجراءاتها (مدى تعاون الدولة مع ا¨ليات الدولية وا�قليمية لحقوق ا�نسان  •
 ؛)الخاصة ا�نشأة بموجب معاهدات

مستقلة وتحقيقات مستقلة بخصوص اMدعاءات هل وافقت الدولة ا�ستلمة ع� إجراء مراقبة  ¤
Mنتـائج النتهاكات الجسيمة لحقوق ا�نسان؟ وإذا كانت قد وافقت، فكيف تعاملت مـع عن ا

 ؟)ًهل طبقت، مث7، أية توصيات؟(

 

والمستخدم /تقييم طبيعة األسلحة التقليدية واالستخدام النهائي. ب

 النهائي لها

يكون هدف هذا التقيـيم ويجب أن . ًلضمان إجراء تحليل لكل حالة ع� حدة، ينبغي إجراء تقييم أكثر تحديدا
، ومـا إذا كـان هنـاك )4انظر ا�طار (هو معرفة ما إذا كان قد سبق وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان 

وينبغـي وضـع .  ا�عنية قد يسهل ارتكـاب مثـل هـذه اMنتهاكـاتخطر حقيقي 4 أن نقل ا�سلحة التقليدية
 :العنا� التالية 4 اMعتبار عن إجراء هذا التقييم

 ؛ا�عدات والذخائر وغ�ها من البنود ا�شمولة بقائمة ا�راقبة، العسكرية منها وا�منيةطبيعة  •

 7ستخدام النهائي ا�علن وا�ستخدم النهائي ا�علن لHسلحة ا�نقولة؛واف لتقييم  •

̈من •  ؛ا�ساليب ا�قرة للتثبت من التسليم والتخزين ا

 .حةخاطر تحول مسار ا�سل�تقييم  •

 

 تقييم طبيعة األسلحة التقليدية. ج

ا�عـدات هل تتوفر أدلة ع� أن الدولة ا�زمع أن تتسلم ا�سلحة قد سبق لهـا اسـتخدام هـذا النـوع مـن  •
، 4 ارتكاب انتهاكات جسيمة البنود ا�درجة ع� قائمة ا�راقبة من مشابه، أو أي نوع العسكرية أو ا�منية

 ؟ ا�نساني الدو9 أو للقانونلحقوق ا�نسان

وإذا كـان ا�مـر بغرض استخدامها �غراض ا�من الـداخF؟  أو غ�ها من البنود مطلوبة هل هذه ا�عدات •
كذلك، فهل هناك أدلة ع� استخدام هذا النوع من ا�سلحة أو أي نوع مشابه 4 ارتكاب انتهاكات جسيمة 

ة ا�ستلمة، ومنها ع� وجه الخصوص التعذيب وغـ�ه 4 الدولأو للقانون ا�نساني الدو9 لحقوق ا�نسان 
من صنوف ا�عاملة أو العقوبة القاسية أو ال7إنسانية أو ا�هينة، وا�عدام خارج نطاق القضاء، واMعتقـال 

 التعسفي، وا�خفاء الق�ي؟

لعـسكرية أو  وطابعها وكميتهـا مـع ا�قتـضيات اا�عدات أو غ�ها من البنود ا�طلوبة هل يتناسب نوع  •
 ا�منية أو ال`طية ا�`وعة التي أعلنها ا�ستخدم النهائي؟
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 تقييم المستخدم النهائي. د

 

 طبيعة ا�ستخدم النهائي

من هو ا�ستخدم النهائي ا�علن؟ يجب إجراء تقييم للمستخدم النهائي بغـض النظـر عمـا إذا كـان  •
 ).كات العسكرية أو ا�منية الخاصةمن قبيل ال`(ا�ستلم دولة أو هيئة غ� تابعة للدولة 

 ؟ وهل يتمتع بال`وط القانونية وبال`عيةما هو دور ا�ستخدم النهائي 4 الدولة ا�ستلمة •

ًعمله وفقا لقواعد واضحة وتخضع للمحاسبة فيمـا ) ًقوات ا�من مث7(هل يمارس ا�ستخدم النهائي  •

  واMنضباط؟يتعلق بالقيادة

 ؟للمعدات وللبنود ا�خرى الفعF  القانونيأن يكفل بأنه ا�ستخدم النهائيهل يمكن للطرف ا�ستلم  •

 إT طرف ثالث بدون إذن �يح مـن  والبنود ا�خرىهل يوافق الطرف ا�ستلم ع� عدم نقل ا�عدات •
 ِّالدولة ا�وردة؟

 

  ا�ستخدم النهائيقدرات

 ؟ أو البنود ا�خرىداتهل لدى ا�ستخدم النهائي ا�علن حاجة م`وعة �ثل تلك ا�ع •

 بما يتماn مع ا�عدات والبنود ا�خرى هل لدى ا�ستخدم النهائي ا�عرفة والقدرة ال7زمM vستخدام  •
 ا�زمع نقلهـا معـدة Mسـتخدام  أو الذخائرإذا كانت ا�سلحة(معاي� القانون الدو9 لحقوق ا�نسان 

والقانون  بخصوص قانون حقوق ا�نسان التدريبو  أنظمة كافية للمساءلةًالجيش، مث7، فهل تتوفر
 أو  الـذين سـوف يـستخدمون ا�سـلحة أو ا�وظفv ا�منيـvبالنسبة �فراد الجيشا�نساني الدو9 

 ؟)الذخائر

للتحقق  من عملية التسلم، و�دارة عمليات التخزين هل تتوفر لدى ا�ستخدم النهائي القدرات ال7زمة  •
 ؟ا�عدات أو غ�ها من البنود ون`ها بصورة سليمةلصيانة تلك ووالتوزيع ع� نحو آمن، 

 

  والقانون ا�نساني الدو9مسلك ا�ستخدم النهائي 4 مجال حقوق ا�نسان

والقانون ا�نـساني    ا�عاي� الدولية لحقوق ا�نساناح~امهل كان مسلك ا�ستخدم النهائي ا�علن 4  •
ئات ا�راقبة التابعة لHمم ا�تحـدة، أو اللجـان ا�حليـة لحقـوق من جانب هي(مثار قلق شديد الدو9 

 ؟ً)ا�نسان، أو ا�نظمات الدولية غ� الحكومية ا�عنية بحقوق ا�نسان، مث7

اتخذت الدولة ا�ـستلمة أو ا�ـستخدم النهـائي تـداب� �نـع اMنتهاكـات إذا كان هذا قد حدث، فهل  •
بما 4 ذلك محاكمة ا�سؤولv عن  ( والقانون ا�نساني الدو9انالجسيمة للقانون الدو9 لحقوق ا�نس

 ؟)ارتكاب هذه اMنتهاكات
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 مدى سيطرة ا�ستخدم النهائي ع� ا�سلحة والذخائر

تنظيم عمليات است�اد فيما يخص إجراءات فعالة سارية ت`يعات وأنظمة وهل لدى الدولة ا�ستلمة  •
،  وتصديرها وعبورها وشحنها والوساطة فيها وإنتاجها بموجـب تـرخيصا�عدات وغ�ها من البنود

 ؟ وهل براعي هذا النظام أحكام القانون الدو9 لحقـوق ا�نـسانوسوى ذلك من ا�نشطة ا�تصلة بها
 وهل تتمتع قائمة الرقابة للدولة ا�ستلمة بالقوة الكافية لتيـس� إجـراءات ؟والقانون ا�نساني الدو9

 التسلم وبالسيطرة القانونية ع� عمليات نقل أخرى؟التحقق من 

ا�جراءات ا�منيـة للتخـزين، بمـا 4  القدرات ا�دارية وهل لدى ا�ستخدم النهائي ا�علن ما يكفي من •
 الفائض من ا�سلحة والذخائر؟ب ت�فذلك إجراءات لل

  4 الدولة ا�ستلمة؟ًلةُهل من ا�عروف أن عمليات �قة ا�سلحة أو ت�بها من ا�خازن تعد مشك •

 ًمشكلة 4 الدولة ا�ستلمة؟أو ممارسة الفساد بشأنها 4 ا�سلحة  هل يمثل اMتجار غ� ا�`وع  •

  

 تحول المسارمخاطر . هـ

التي  لضمان عدم تحويل وجهة ا�عدات أو البنود ذات الصلةهل لدى الطرف ا�ستلم القدرات ال7زمة  •
أو نقلها إT هيئات أو جهات أخرى بما ينطوي عليه ذلك من ائمة ا�راقبة، وا�درجة ع� ق سيتم نقلها 

 أو حقـوق ا�نـسانخطـ�ة لقـانون ُمخاطر حقيقية 4 أن تستخدم ا�سلحة 4 ارتكـاب انتهاكـات 
 ؟القانون ا�نساني الدو9

ود معـدات عـسكرية وأمنيـة وبنـهل يفرض الطرف ا�ستلم سيطرة فعالة وصارمة ع� ما لديه من  •
  وع� نقلها �ي طرف آخر؟تتصل بها،

لتحويل وجهة معدات عـسكرية أو أمنيـة ومـا هل كانت هناك حاMت سابقة معروفة أو مشتبه فيها  •
ًن ثمـة خطـرا من الطرف ا�ستلم إT طرف ثالث  وظهر بوضوح أيتصل بها من بنود أو �عادة نقلها 

 أو حقـوق ا�نـسانخطـ�ة لتكـاب انتهاكـات ، 4 ارًجوهريا من أن تستخدم، أو من أنها استخدمت
 M تقت� عـ� ا�خـاوف مـن وجهة؟ وتجدر ا�شارة إT أن مخاطر تحول الللقانون ا�نساني الدو9

 سوف يـ�ء ً بل تمتد أيضا إT نقلها �ستخدم مرخص له فسحب،نقلها إT مستخدم غ� مرخص له
ُ، أو يحتمل أن ي�ء استخدامهااستخدام ا�عدات للقـانون ا�نـساني  خطـ�ةرتكـاب انتهاكـات 4 ، ُ

  .الدو9

 التوصل إلى قرار. و

ًاستنادا إT ا�علومات ا�تعلقة بالعنا� السابقة ونتائج تقييمها، يمكن للدولـة أن تتوصـل إT قـرار  •

ا�عدات العسكرية أو ا�منية أو البنود ا�تصلة بها ع�  4 أن جوهريبخصوص ما إذا كان هناك خطر 
ُ ا�زمع نقلها سوف تستخدم، أو يحتمـل أن تـستخدم، 4 ارتكـاب انتهاكـات جـسيمة قائمة ا�راقبة ُُ

، ومن ثم ما إذا كان ينبغي الت�يح بإتمام  أو القانون ا�نساني الدو9للقانون الدو9 لحقوق ا�نسان
M تقييم شامل، ويجب أ. عملية النقل أم Tالقرار بوضـوح وينبغي أن يستند القرار النهائي إ �ن يش
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4 أن ا�سـلحة ا�زمـع نقلهـا جوهري إT ا�سباب التي تدفع إT اMعتقاد بوجود أو عدم وجود خطر 
ُيحتمل أن تستخدم 4 ارتكاب انتهاكات   . أو للقانون ا�نساني الدو9لحقوق ا�نسانخط�ة ُ

ً مـستندا إT مبـدأ حمايـة حقـوق البنود ا�درجة ع� قائمة ا�راقبـة أن يكون القرار بعدم نقل جبي •

 Mستخدام تلك ا�نواع من ا�سلحة وعمر هذه ا�سلحة، ويجب أM تMحتماMأرجح ا Tا�نسان، بالنظر إ
ميـزات اقتـصادية أو  يهدف إT تحقيق  أنأوبا�عنى ا�شار إليه فيما سبق، ًيكون هذا القرار عقابيا 

 .  الدولسياسية أو عسكرية لدولة ما أو �جموعة من

ة خطـ�ُيستخدم 4 ارتكاب انتهاكات أو البنود ا�تصلة بها  من ا�سلحة طيف عريضوإذا كان هناك  •
ُا 4 أن يـساء اسـتخدام جوهريـً وإذا ثبت أن ثمة خطرا  أو للقانون ا�نساني الدو9،لحقوق ا�نسان، ً

ًن تفرض وقفا عامـا أو حظـرا ، فإنه يتعv ع� الدول أ أو البنود ذات الصلةأنواع أخرى من ا�سلحة ً ً

 إT أن يـتم لوقـف استمرار هذا اوينبغي.  والبنود ا�تصلة بهاع� نقل جميع هذه ا�نواع من ا�سلحة
  أو البنـود ا�تـصلة بهـا  ا�سلحةهذه من أن تستخدم جوهرياتخاذ إجراءات ع7جية تنهي الخطر ال

 . ا�نساني الدو9 أو القانون لحقوق ا�نسانخط�ةMرتكاب انتهاكات 

 


؟"متى يصبح الخطر . زً��  ��ه
 لHدلة كل حالة ع� حدةًاستنادا إT دراسة 4 " جوهريالخطر ال" تحليل ا�ختصةينبغي أن تتوT السلطات 

يتعلق باMستخدام النهائي ا�توقع وا�ستخدم ا�ستقاة من ظروف ا�ا� والحا� 4 الدولة ا�ستلمة، فيما 
 :، ينبغي أخذ العنا� التالية 4 اMعتبارجوهريوعند تقييم مدى وجود خطر . توقعالنهائي ا�

للمستخدم النهائي ا�توقع فيما يتعلق بتعزيز التزاماته 4 مجال حقوق السجل الحا: والسابق  •
 :ا�نسان

 ً ملموسة مؤخرا؟طوراتهل تحققت أية ت �

تعلق با�جراءات الحكومية 4 مجال فيما ي) إيجابية أو سلبية(هل تم تحديد أية اتجاهات  �
 حقوق ا�نسان؟

أن تطرأ أية أحداث من شأنها خلق ظروف قد تؤدي إT هل من ا�توقع 4 ا�ستقبل ا�نظور �
 أو اتساع نطاقها، أو إT انتهاكات خط�ة للقانون ا�نساني حقوق ا�نسانانتهاكات زيادة 

سائدة ول7تجاهات التي يمكن تسلكها 4 الدو9؟ وينبغي أن يوT اعتبار خاص لHوضاع ال
 .  ا�ستقبل لدى اتخاذ قرار 4 هذا الشأن

سابق أو  اتجاه  استمرار �يثمةعند تحديد الخطر، يجب ال~كيز ع� ما إذا كان : ا�طار الزمني •
M عد ا�دلة ع� وقوع انتهاكات ُوت. جديد أم� �نسانحقوق المعاي� الدولية لل4 ا�ا� القريب ة خط

ًمؤ�ا أوضح ع� والقانون ا�نساني الدو9، وتحليل ما إذا كان من ا�مكن تكرار مثل هذه اMنتهاكات، 

، إM وتظل ا�دلة ع� وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان 4 ا�ا� ذات أهمية 4 ذاتها. لخطرا
. وك الدولة 4 الحا� أو ا�ستقبلسلتحديد ًعد مؤ�ا يمكن اMعتماد عليه بالقدر الكا4 لُ M تإنها

 . ا�خرى ذات الصلةلعوامل ا�ؤسسيةويجب أن تؤخذ مثل هذه ا�علومات بعv اMعتبار مع ا
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ً Mنتهاكات القانون الدو9 لحقوق ا�نسان M تعت� بالqورة مؤ�ا ع� موقف ا�تفرقةإن الحاMت  • ُ

وM يمكن �حدى الحاMت ا�تفرقة أن تكون . ك القانونالدولة ا�ستلمة أو وفائها بالتزاماتها بموجب ذل
ًأساسا كافيا لرفض عملية نقل ا�سلحة  أو وجود أدلة ع� أن ،أدلة ع6 أنماطبيد أنه 4 حال وجود . ً

الدولة ا�ستلمة لم تتخذ الخطوات ا�7ئمة لوقف اMنتهاكات والحيلولة دون تكرارها، فإن احتمال 
 .وىيصبح أقالجوهريالخطر 

ً مستندا إT حكم قائم ع� معلومات موضوعية من خ7ل جوهريM بد أن يكون تحديد الخطر ال •

 ويمكن اMعتداد بها، كما يجب أن يكون مثل ةالتطبيق ا�نظم �عاي� واضحة باستخدام أدلة موثوق
 . متوازنة تستند إT دراسة منطقية للحقائقًهذا التحديد نتيجة

 

 قF؟عدم الي): 5(ا�طار 

4 حالة استمرار التشكك، يجب ع� الدولة السعي للحصول ع� مزيد من ا�علومات وا�يضاحات من الدولة 
 وجود مخاوف جوهرية بشأن مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق ةو4 حال. مصادر أخرىمن ا�ستلمة أو 

من قبيل وضع (ة قبل الت�يح بالنقل ا�نسان، وإذا كان با�مكان من الناحية الواقعية اتخاذ تداب� وقائي
ه ، فإن)لمستخدم النهائي بخصوص نوع من ا�عدات أو ا�حاسبة 4 مجال حقوق ا�نسانلبرامج تدريبية 

وينبغي أن . رة وا�ستوردة الدخول 4 مناقشات حول طرق تنفيذ التداب� السابقةِّ الحكومات ا�صديتعv ع�
ر الحوار ا�تعلق بالت�يح ا�حتمل لنقل ا�سلحة التقليدية، كما يجب ضمان تتطلع هذه ا�ناقشات إT استمرا

بيد أنه K الظروف التي . إتمام التداب� الوقائية ا�تفق عليها بشكل ناجح قبل اتخاذ أي قرار للت�يح بالنقل
تثور فيها مخاوف جوهرية عن مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق ا�نسان أو استمرار هذه 

 .ا�نتهاكات، فمن الواجب أن يكون القرار ا&فZض هو عدم التXيح بنقل اWسلحة

 

 التشريعات الوطنية. ح

دقيقة 4 وا�نظمة لكي يتحقق ما سبق ذكره من قواعد ومبادئ توجيهية، يجب أن تكون الت`يعات 
قد تتناقض مع مرامي صياغاتها ومحددة 4 إجراءاتها، لتفادي اللبس والحد من نطاق التأوي7ت التي 

ًوينبغي أن تكون أهداف القوانv والقواعد ا�نظمة وأحكامها متماشية مع ميثاق ا�مم ا�تحدة . الت`يع

 . القانون الدو9و

 

كما يجب أن تنص الت`يعات الوطنية ع� إب7غ ا�جلس الت`يعي بجميع ا�علومات ال7زمة التي تتيح له 
طبيق القانون؛ وع� أن تخضع جميع عمليات نقل ا�سلحة للفحص من جانب ممارسة رقابة م7ئمة ع� ت

ًإحدى لجان ا�جلس الت`يعي، وأن يتم تقييمها سلفا إذا كان هناك خطر حقيقي 4 احتمال وقوع انتهاكات 

 إصدار  �ورةًوينبغي أن تنص الت`يعات أيضا ع�. ، أو للقانون ا�نساني الدو9 لحقوق ا�نسانخط�ة
من ذات الصلة تقارير عن وضع حقوق ا�نسان 4 الدولة ا�ستلمة؛ وع� إقامة قنوات فعالة لتلقي ا�علومات 

 . وغ�ها من مصادر ا�علوماتحكوميةالنظمات غ� ا�
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 مصادر المعلومات. 5
لـق بعمليـة ، وهـي تتع والتحقق منهاهناك عدد كب� من مصادر ا�علومات ا�وثوقة التي يمكن اMعتماد عليها

ومن بـv هـذه . التقييم، وينبغي اMستعانة بها �ساعدة الدول 4 عملية اتخاذ القرارات ا�تعلقة بنقل ا�سلحة
 :ا�صادر

َّالبيانات ا�وثقة من الهيئات ا�عنية بحقوق ا�نسان 4 ا�مم ا�تحدة، واللجنة الدولية للصليب ا�حمـر،  •

 مية؛وغ�ها من الهيئات الدولية وا�قلي

 تقارير ا�نظمات الدولية غ� الحكومية ا�عنية بحقوق ا�نسان؛ •

 تقارير من مصادر محلية موثوقة، بما 4 ذلك ا�نظمات ا�حلية غ� الحكومية؛ •

 تقارير إع7مية موثوقة؛ •

 البعثات الدبلوماسية 4 الدولة ا�ستلمة؛ •

 اللجان ا�حلية لحقوق ا�نسان؛تقارير حقوق ا�نسان الصادرة عن الدول، بما 4 ذلك تقارير  •

 ا�حكام والتقارير الصادرة عن ا�حكمة الجنائية الدولية وا�حاكم الخاصة ا�ماثلة؛ •

عمليـات نقـل ب ا�تعلقـةعنيـة بالـسياسات ا� تلـكبحثية وال أكاديمية وا�عاهدالبحوث الصادرة عن  •
 .وقضايا حقوق ا�نسانا�سلحة 
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 إلنسانمواثيق دولية لحقوق ا: ملحق
 القائمة التالية M تشمل جميع ا�واثيق

 

 مواثيق عامة

 )ا�مم ا�تحدة (ميثاق ا�مم ا�تحدة •

 :)ا�مم ا�تحدة ( لحقوق ا�نسانة الدوليال`عة •

 1948ا�ع7ن العا�ي لحقوق ا�نسان،  •

  1966دية واMجتماعية والثقافية، العهد الدو9 الخاص بالحقوق اMقتصا •

 " اللجنة ا�عنية بالحقوق اMقتصادية واMجتماعية والثقافية": ا�تابعةهيئة  •

 1966بالحقوق ا�دنية والسياسية، العهد الدو9 الخاص  •

 " اللجنة ا�عنية بحقوق ا�نسان": ا�تابعةهيئة  •

 1966بالحقوق ا�دنية والسياسية، ا�لحق بالعهد الدو9 الخاص ) ا�ول(ال�وتوكول اMختياري  •

 الهـادف إT ل اMختياري الثاني ا�لحق بالعهد الدو9 الخاص بالحقوق ا�دنيـة والـسياسيةال�وتوكو •
 1989إلغاء عقوبة ا�عدام، 

 )ا�مم ا�تحدة (�2000مم ا�تحدة بشأن ا�لفية، إع7ن ا •

 )ا�مم ا�تحدة (1993 لحقوق ا�نسان، الدو9تمر إع7ن وبرنامج عمل فيينا، ا�ؤ •

 )اMتحاد ا�فريقي ()ا�يثاق ا�فريقي( لحقوق ا�نسان والشعوب ا�يثاق ا�فريقي •

 )اMتحاد ا�فريقي (ال�وتوكول ا�لحق با�يثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان والشعوب •

ال�وتوكول ا�لحق با�يثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان والـشعوب بـشأن تأسـيس ا�حكمـة ا�فريقيـة  •
 )ا�فريقياMتحاد  (لحقوق ا�نسان والشعوب

 بوضـع نظـام للـشكاوى الجماعيـة القا�ال�وتوكول ا�ضا4 ا�لحق با�يثاق اMجتماعي ا�وروبي  •
 )مجلس أوروبا(

) اMتفاقية ا�وروبية لحقوق ا�نـسان(اMتفاقية ا�وروبية لحماية حقوق ا�نسان والحريات ا�ساسية  •
 )مجلس أوروبا(

 )وبامجلس أور(ا�يثاق اMجتماعي ا�وروبي  •

 )مجلس أوروبا(ال�وتوكول الخاص بتعديل ا�يثاق اMجتماعي ا�وروبي  •

  1994، )جامعة الدول العربية(ا�يثاق العربي لحقوق ا�نسان، مجلس جامعة الدول العربية  •

  2004، )جامعة الدول العربية) (ا�عدل(ا�يثاق العربي لحقوق ا�نسان  •
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  2004جامعة الدول العربية، ا�يثاق العربي لحقوق ا�نسان، مجلس  •

• Mًتعرف أيضا باسم (تفاقية ا�مريكية لحقوق ا�نسان ا منظمـة  ()، كوسـتاريكاخوسيهوثيقة سان "ُ
 )الدول ا�مريكية

 )منظمة الدول ا�مريكية(ا�ع7ن ا�مريكي لحقوق وواجبات ا�نسان  •

 

 تطبيق العدالة، وتنفيذ القانون

 )ا�مم ا�تحدة(اء عاملة السجنا�ساسية �بادئ ا� •

 )ا�مم ا�تحدة (السلطة القضائيةمبادئ أساسية بشأن استق7ل  •

• vا�كلفـ vبإنفـاذ القـانون مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة وا�سلحة النارية من جانب ا�وظف 
 )ا�مم ا�تحدة(

ل اMحتجاز أو  �ي شكل من أشكاالذين يتعرضونمجموعة ا�بادئ ا�تعلقة بحماية جميع ا�شخاص  •
 )ا�مم ا�تحدة(السجن 

 )ا�مم ا�تحدة( بتنفيذ القانون سلوك ا�وظفv ا�كلفvقواعد مدونة ل •

 )ا�مم ا�تحدة(مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة  •

ًتعرف أيضا باسم ( �نع جنوح ا�حداث  التوجيهية�مم ا�تحدةامبادئ  •  ")مبادئ الرياض التوجيهية"ُ
 )ا�مم ا�تحدة(

 )ا�مم ا�تحدة (قواعد ا�مم ا�تحدة بشأن حماية ا�حداث ا�جردين من حريتهم •

ًتعرف أيضا باسم  (للتداب� غ� اMحتجازيةقواعد ا�مم ا�تحدة النموذجية الدنيا  • ") قواعـد طوكيـو"ُ
 )ا�مم ا�تحدة(

ًتعرف أيضا باسم  (حداث�دارة قضاء شؤون ا�الدنيا قواعد ا�مم ا�تحدة النموذجية  • ُ"vقواعد بك(" 

 

 ال`كات وا&ؤسسات

القواعد ا�تعلقة بمسؤوليات ال`كات ع� الوطنية وغ�ها من مؤسـسات ا�عمـال 4 مجـال حقـوق  •
 )ا�مم ا�تحدة) (قواعد ال`كات(ا�نسان  

ًتعرف أيضا باسم (ا�بادئ ا�تعلقة بوضع ال`كات الوطنية  •  )مم ا�تحدةا�) ("مبادئ باريس"ُ

 )اMتحاد ا�فريقي ( ومكافحتهنع الفساداMتحاد ا�فريقي �اتفاقية  •

 )منظمة الدول ا�مريكية( ا�مريكية �كافحة الفساد  البلداناتفاقية •
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 الطفلحقوق 

 )ا�مم ا�تحدة(ا�شخاص واستغ7ل دعارة الغ� حظر اMتجار باتفاقية  •

 )ا�مم ا�تحدة(اتفاقية حقوق الطفل  •

 )ا�مم ا�تحدة ("اللجنة ا�عنية بحقوق الطفل": ا�تابعةهيئة  •

ا�مم  (ال�وتوكول اMختياري ا�لحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اش~اك ا�طفال 4 ا�نازعات ا�سلحة •
 )ا�تحدة

ء ال�وتوكول اMختياري ا�لحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا�طفال واستغ7ل ا�طفـال 4 البغـا •
 )ا�مم ا�تحدة (و4 ا�واد ا�باحية

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اMتجار با�شخاص، وبخاصة النساء وا�طفال، ا�كمل Mتفاقيـة ا�مـم  •
 )ا�مم ا�تحدة(ا�تحدة �كافحة الجريمة ا�نظمة ع� الوطنية 

 )اMتحاد ا�فريقي(حقوق ورفاهية الطفل ا�يثاق ا�فريقي ل •

منظمة العمل  (1999،  ا�طفال حظر أسوأ أشكال عمل بشأن182ة العمل الدولية رقم اتفاقية منظم •
 )الدولية

َّاMتفاقية ا�مريكية بشأن اMتجار الدو9 بالق�  •  )منظمة الدول ا�مريكية(ُ

 

 عقوبة ا�عدام

 )ا�مم ا�تحدة(ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة ا�عدام  •

ياري الثاني ا�لحق بالعهد الدو9 الخاص بالحقوق ا�دنية والسياسية، والذي يهـدف ال�وتوكول اMخت •
 )ا�مم ا�تحدة(إT إلغاء عقوبة ا�عدام 

 ا�لحق باMتفاقية ا�وروبية لحماية حقوق ا�نسان والحريات ا�ساسية بشأن إلغاء 6ال�وتوكول رقم  •
 )مجلس أوروبا(عقوبة ا�عدام 

 ا�لحق باMتفاقية ا�وروبية لحماية حقوق ا�نسان والحريـات ا�ساسـية بـشأن 13ال�وتوكول رقم  •
 )مجلس أوروبا(إلغاء عقوبة ا�عدام 4 جميع الظروف 

منظمـة الـدول (ال�وتوكول ا�لحق باMتفاقية ا�مريكية لحقوق ا�نسان بشأن إلغاء عقوبـة ا�عـدام  •
 )ا�مريكية

 

 WصليF واWقليات وذوي ا�عاقةالتمييز والعنXية وحقوق السكان ا

ا�مـم (إع7ن بشأن القضاء ع� جميع أشكال التعصب والتمييز القائمv ع� أساس الدين أو ا�عتقد  •
 )ا�تحدة

 )ا�مم ا�تحدة(إع7ن حقوق الشعوب ا�صلية  •
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ل بذلك من إع7ن وبرنامج عمل ديربان، ا�ؤتمر العا�ي �كافحة العن�ية والتمييز العن�ي وما يتص •
 )ا�مم ا�تحدة (2001تعصب، 

 )ا�مم ا�تحدة(اMتفاقية الدولية للقضاء ع� جميع أشكال التمييز العن�ي  •

 )ا�مم ا�تحدة" (لجنة القضاء ع� التمييز العن�ي": ا�تابعةهيئة  •

 )ةا�مم ا�تحد(مبادئ حماية ا�شخاص ا�صابv بمرض عقF وتحسv العناية بالصحة العقلية  •

 )ا�مم ا�تحدة (للمعوقv بتحقيق تكافؤ الفرص بشأنموحدة قواعد  •

 ا�لحق باMتفاقية ا�وروبية لحماية حقوق ا�نسان والحريـات ا�ساسـية بـشأن 12ال�وتوكول رقم  •
 )مجلس أوروبا(الحظر العام للتمييز 

منظمـة العمـل  (1989 بشأن الـشعوب ا�صـلية والقبليـة، 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
 )الدولية

منظمة الدول (اMتفاقية ا�مريكية بشأن القضاء ع� جميع أشكال التمييز ضد ا�شخاص ذوي ا�عاقة  •
 )ا�مريكية

 

 الحقوق ا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية

 )ا�مم ا�تحدة (1966العهد الدو9 الخاص بالحقوق اMقتصادية واMجتماعية والثقافية،  •

 )ا�مم ا�تحدة" (اللجنة ا�عنية بالحقوق اMقتصادية واMجتماعية والثقافية": تابعةا�هيئة  •

 )ا�مم ا�تحدة( بشأن تغ� ا�ناخ  ا�طاريةاتفاقية ا�مم ا�تحدةببروتوكول كيوتو ا�لحق  •

ال�وتوكول ا�ضا4 ا�لحق باMتفاقيـة ا�مريكيـة لحقـوق ا�نـسان 4 مجـال الحقـوق اMقتـصادية  •
ًيعرف أيضا باسم (واMجتماعية والثقافية   )منظمة الدول ا�مريكية") (بروتوكول سان سلفادور"ُ

 

 التوظيف والعمل القeي

 :اتفاقيات منظمة العمل الدولية •

  1930 الخاصة بالسخرة، 29اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1948ماية حق التنظيم النقابي، بشأن الحرية النقابية وح 87اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1949، )ا�عدلة( بشأن الهجرة بغرض العمل 97اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1949 بشأن حق التنظيم النقابي وا�فاوضة الجماعية، 98اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1951 بشأن ا�ساواة 4 ا�جور، 100اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1957 بشأن تحريم السخرة، 105اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1957 بشأن السكان من الشعوب ا�صلية والقبلية، 107اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •
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  1958، )4 مجال اMستخدام وا�هنة( بشأن التمييز 11اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1973 بشأن الحد ا�دنى لسن العمل، 138رقم اتفاقية منظمة العمل الدولية  •

  1975، )مواد إضافية(ل ا�هاجرين االعم بشأن 143اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1989 بشأن الشعوب ا�صلية والقبلية، 169اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1999طفال،  ا�عملأسوأ أشكال حظر  بشأن 182اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

  1988إع7ن منظمة العمل الدولية بشأن ا�بادئ والحقوق ا�ساسية 4 العمل،  •

 

 ا&دافعون عن حقوق ا�نسان

ا�ع7ن ا�تعلق بحق ومسؤولية ا�فراد والجماعات وهيئات ا�جتمع 4 تعزيز وحماية حقوق ا�نـسان  •
 )ا�مم ا�تحدة") ( عن حقوق ا�نسانإع7ن ا�دافعv ("ًوالحريات ا�ساسية ا�ع~ف بها عا�يا

 

 القانون ا�نساني

 ):اللجنة الدولية للصليب ا�حمر(اتفاقيات جنيف  •

ًتعرف أيضا باسم (اتفاقية جنيف لتحسن حال الجرحى وا�ر� بالقوات ا�سلحة 4 ا�يدان  • اتفاقية "ُ
Tجنيف ا�و(" 

ًتعـرف أيـضا باسـم (سلحة 4 البحار اتفاقية جنيف لتحسv حال جرحى ومر� وغرقى القوات ا� • ُ

 ")اتفاقية جنيف الثانية"

ًتعرف أيضا باسم (اتفاقية جنيف بشأن معاملة أ�ى الحرب  •  ")اتفاقية جنيف الثالثة"ُ

ًتعرف أيضا باسم (اتفاقية جنيف بشأن حماية ا�شخاص ا�دنيv 4 وقت الحرب  • اتفاقيـة جنيـف "ُ
 ")الرابعة

 وا�تعلـق 1949آب / أغـسطس12 ا�لحق باتفاقيات جنيـف ا�عقـودة 4 ال�وتوكول ا�ضا4 ا�ول •
ًيعرف أيضا باسم (بحماية ضحايا ا�نازعات ا�سلحة الدولية   ")ال�وتوكول ا�ول"ُ

 وا�تعلـق 1949آب / أغـسطس12ال�وتوكول ا�ضا4 الثاني ا�لحق باتفاقيات جنيـف ا�عقـودة 4  •
ًيعرف أيضا باسم (� الدولية بحماية ضحايا ا�نازعات ا�سلحة غ  ")ال�وتوكول الثاني"ُ

 

 ال2جئون وطالبو اللجوء وا&هاجرون، وحقوق الجنسية

) اتفاقيـة العمـل ا�هـاجرين(�هم ُاMتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ا�هاجرين وأفراد أ •
 )ا�مم ا�تحدة(

 )ا�مم ا�تحدة" (اللجنة ا�عنية بالعمال ا�هاجرين": ا�تابعةهيئة  •
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•  vتفاقية الخاصة بوضع ال7جئMا�مم ا�تحدة(ا( 

ا�مـم (ا�ع7ن ا�تعلق بحقوق ا�نسان لHفراد الذين ليسوا من مـواطني البلـد الـذي يعيـشون فيـه  •
 )ا�تحدة

 )ا�مم ا�تحدة( بشأن النزوح الداخF توجيهيةمبادئ  •

 )اMتحاد ا�فريقي(جئv 4 إفريقيا اMتفاقية ا�نظمة لجوانب معينة من مشاكل ال7 •

 )مجلس أوروبا(اMتفاقية ا�وروبية بشأن الوضع القانوني للعمال ا�هاجرين  •

  1975، )مواد إضافية( بشأن العمال ا�هاجرين 143اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  •

 

 التعذيب، وا&عاملة السيئة، وا�ختفاء، وا�عدام خارج نطاق القضاء

ية مناهضة التعذيب وغ�ه من �وب ا�عاملة أو العقوبـة القاسـية أو ال7إنـسانية أو ا�هينـة اتفاق •
 )ا�مم ا�تحدة") (لجنة مناهضة التعذيب: "ا�تابعةهيئة ) (اتفاقية مناهضة التعذيب(

إع7ن حماية جميع ا�شخاص من التعرض للتعذيب وغ�ه من �وب ا�عاملة أو العقوبة القاسية أو  •
 )ا�مم ا�تحدة(7إنسانية أو ا�هينة ال

 )ا�مم ا�تحدة(إع7ن حماية جميع ا�شخاص من اMختفاء الق�ي  •

اللجنة ا�عنية بحاMت : "ا�تابعةهيئة (لحماية جميع ا�شخاص من اMختفاء الق�ي اMتفاقية الدولية  •
 )ا�مم ا�تحدة") (اMختفاء الق�ي

اتفاقية مناهضة التعذيب وغ�ه من �وب ا�عاملة أو العقوبة القاسية ال�وتوكول اMختياري ا�لحق ب •
 )ا�مم ا�تحدة) (ال�وتوكول اMختياري ا�لحق باتفاقية مناهضة التعذيب(أو ال7إنسانية أو ا�هينة 

•  vسـيما ا�طبـاء، 4 حمايـة ا�ـسجونMو ،vالـصحي vمبادئ آداب مهنة الطب ا�تصلة بدور ا�وظف
ا�مم (زين من التعذيب وغ�ه من �وب ا�عاملة أو العقوبة القاسية أو ال7إنسانية أو ا�هينة وا�حتج
 )ا�تحدة

لتعذيب وغـ�ه مـن �وب ا�عاملـة أو العقوبـة بالتق§ والتوثيق الفعالv بشأن ا  ا�تعلقةبادئا� •
 )ا�مم ا�تحدة(القاسية أو ال7إنسانية أو ا�هينة 

§ الفعالv لعمليات ا�عدام خارج نطاق القانون وا�عدام التعسفي وا�عـدام دون مبادئ ا�نع والتق •
 )ا�مم ا�تحدة(محاكمة 

ا�بادئ التوجيهية وا�جراءات الخاصة بحظر ومنع التعذيب وغ�ه مـن �وب ا�عاملـة أو العقوبـة  •
ًتعرف أيضا باسم (القاسية أو ال7إنسانية أو ا�هينة 4 إفريقيا  ، ") جزيرة روبv التوجيهيـةمبادئ"ُ

 )اMتحاد ا�فريقي (2002

 )مجلس أوروبا(اMتفاقية ا�وروبية �نع التعذيب وا�عاملة أو العقوبة ال7إنسانية أو ا�هينة  •

 )منظمة الدول ا�مريكية(اMتفاقية ا�مريكية بشأن اMختفاء الق�ي لHشخاص  •
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 )منظمة الدول ا�مريكية(ليه اMتفاقية ا�مريكية �نع التعذيب والعقاب ع •

 

 والرقا�تجار K اWشخاص، 

•  � )ا�مم ا�تحدة(اتفاقية حظر اMتجار با�شخاص واستغ7ل دعارة الغ

 لحقوق ا�نسان با�مم ا�تحدة، ا�بادئ التوجيهية وا�بادئ ا�و¦ بهـا بخـصوص ة السامييةا�فوض •
 )ةا�مم ا�تحد(حقوق ا�نسان واMتجار 4 الب` 

بروتوكول مكافحة تهريب ا�هاجرين عن طريق ال� والبحر والجو، ا�كمـل Mتفاقيـة ا�مـم ا�تحـدة  •
 )ا�مم ا�تحدة(�كافحة الجريمة ا�نظمة ع� الوطنية 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اMتجار با�شخاص، وبخاصة النساء وا�طفال، ا�كمل Mتفاقيـة ا�مـم  •
 )ا�مم ا�تحدة(ة ا�نظمة ع� الوطنية ا�تحدة �كافحة الجريم

 )ا�مم ا�تحدة(اMتفاقية الخاصة بالرق  •

 )ا�مم ا�تحدة(اMتفاقية التكميلية �بطال الرق وتجارة الرقيق وا�عراف وا�مارسات الشبيهة بالرق  •

 )ا�مم ا�تحدة(اتفاقية ا�مم ا�تحدة �كافحة الجريمة ا�نظمة ع� الوطنية  •

 )مجلس أوروبا(جلس أوروبا الخاصة بالعمل ضد اMتجار بالب` اتفاقية م •

َّاMتفاقية ا�مريكية بشأن اMتجار الدو9 بالق�  •  )منظمة الدول ا�مريكية(ُ

 

 جرائم الحرب والجرائم ضد ا�نسانية

 )ا�مم ا�تحدة (اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد ا�نسانية •

 )ا�مم ا�تحدة(ادة الجماعية وا�عاقبة عليها اتفاقية منع جريمة ا�ب •

 )ا�مم ا�تحدة(أركان الجرائم الخاصة با�حكمة الجنائية الدولية  •

 )ا�مم ا�تحدة(القواعد ا�جرائية وقواعد ا�ثبات الخاصة با�حكمة الجنائية الدولية  •

 )ا�مم ا�تحدة(نظام روما ا�سا� للمحكمة الجنائية الدولية  •

 

 &رأةحقوق ا

•  ،vا�ؤتمر العا�ي الرابع ا�عني با�رأة، بك ،vا�مم ا�تحدة (1995إع7ن ومنهاج عمل بك( 

•  � )ا�مم ا�تحدة(اتفاقية حظر اMتجار با�شخاص واستغ7ل دعارة الغ

 )ا�مم ا�تحدة(اتفاقية القضاء ع� جميع أشكال التمييز ضد ا�رأة  •

 )ا�مم ا�تحدة ("بالقضاء ع� التمييز ضد ا�رأةاللجنة ا�عنية : "ا�تابعةهيئة  •
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 )ا�مم ا�تحدة(إع7ن القضاء ع� التمييز ضد ا�رأة  •

 )ا�مم ا�تحدة(ال�وتوكول اMختياري ا�لحق باتفاقية القضاء ع� جميع أشكال التمييز ضد ا�رأة  •

: �2000تحـدة، ا�ـرأة عـام وثيقة نتائج الدورة الخاصة الثالثة والع`ين للجمعية العامـة لHمـم ا •
ًتعرف أيضا باسم  (2000لقرن الحادي والع`ين، ة بv الجنسv والتنمية والس7م 4 اا�ساوا ُ" vبك

 )ا�مم ا�تحدة") (5+

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اMتجار با�شخاص، وبخاصة النساء وا�طفال، ا�كمل Mتفاقيـة ا�مـم  •
 )ا�مم ا�تحدة(نظمة ع� الوطنية ا�تحدة �كافحة الجريمة ا�

ال�وتوكول الخاص بحقوق ا�رأة 4 إفريقيا ا�لحق با�يثـاق ا�فريقـي لحقـوق ا�نـسان والـشعوب  •
 )اMتحاد ا�فريقي(

ًتعرف أيضا باسم (اMتفاقية ا�مريكية �نع ومعاقبة واستئصال العنف ضد ا�رأة  • اتفاقيـة بيلـيم دو "ُ
 ) مريكيةمنظمة الدول ا�") (بارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حواشيال

                                                 
4 إجـراء البحـوث  4 القانون الـدو9، ةر دا سيلفا، ا�ستشاكل� به ت عرفانها بالجهد الذي قام تعرب منظمة العفو الدولية عن1

 .ًالقانونية ا�ساسية لهذا التقرير، فض7 عن صياغته
أو ملكية أو  إT أرا�  أو ملكيتها أو سيطرتها الفعليةإT نقل ا�سلحة من أرا� إحدى الدول" عمليات النقل" يش� مصطلح 2

 سلحة الثقيلة؛ وا�سـلحة الـصغ�ةا�و  ا�عدات العسكرية":يديةا�سلحة والذخائر التقل"ويشمل مصطلح . دولة أخرىسيطرة 
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التسهي7ت لعمليـات  أو  ومكونات، والخ�ات والتقنيات، بما 4 ذلك الدعم ا�ا9قطع غياروا�سلحة الخفيفة؛ وما يختص بها من 

العسكرية وا�منية وال`طية؛ والـذخائر النقل هذه؛ وا�عدات شبه العسكرية؛ والبضائع ذات اMستخدام ا�زدوج ا�عدة لHغراض 
(�yN��1ر ا	��� 'y�63	�yول      أ&�yت ������yت      و;�y .بما 4 ذلك ا�تفجرات؛ والخ�ات والتقنيات، 4 حالة نقلها من بلـد إT بلـد آخـر

  . 	�6N-�� g9�3�6' ا	��6��9' ا	�t���' ا	:�رة 	�6Nz' أآ�7 ا	��اCt � �رًا 4% ا	T�1�' ا	��1�'
 دولة 4 اتفاقيات إقليمية ومتعددة ا�طراف تتعلق بوضع ضوابط لعمليات نقل ا�سلحة، وتعت� حقـوق ا�نـسان 118 تشارك 3

 .أحد ا�عاي� 4 عملية ال~خيص بنقل ا�سلحة
 من ميثاق ا�مم ا�تحدة) ج (55 ا�ادة 4
 . من ميثاق ا�مم ا�تحدة56 ا�ادة 5
 ا����ن ا$����آ�ت 	��Tzم c�� ا	���63� '6�O 4% ا	��3 ا	�و	� ا	!�ص ��	���ق  9]� ار���ب ا����آ�ت R ��ة 	���ق 6

، وا��P;�' �14ه�' ا	�9K3^ وc���k %4 aوب ا	64�3' أو ا	���3' ا	��N�' أو ا	jإ�����' أو 1966ا	���' وا	���N�' 	�3م 
� أن 9ُ!�ق ��N�!�ام ا	�jح، �� (��� أ�� ا	���ق ا	��,. ا	��% وc��ه� 4% ا	�3ه�ات ا	�و	�' 	���ق ا����ن��9 
6
 ا	�ول، &6
 �N �Tاء، وا�8ً� إ��W9�ً� (� . ا-�6N' ا	:\��ة وا-�6N' ا	!P�P'، ه� ا	�O (� ا	���ة& O�	ا اKض ه�P9و

 و�Tدت 	1W' .أن ��� ;�ا��% 	��9' ا	�O (� ا	���ة، ووا�6N �ً�8�ً� (� أن $ ��Wد أ؛دًا &6
 ��� ��q�T %4 �P3 (� ا	���ة
 
' ا	���ق "�T$ت ا	 �ارئ"��Tق ا����ن ا	��� '3	C4z ا	���ة 	�6ول ا-&��ء (�P �63���� ا	�3م &6t�; '1W6	3` ا�Nو ،

�4ا-�Rى c�� ا	��� '6	63�6�O ا	�� �����1 ا	�دة [�	 '�N���	وا '���ا	�k Q1 :  4% ا	��3 ا	�و	� ا	!�ص ��	���ق ا	
�P�3�	ا$&���ل ا ��c ف أو ا$&���ل� �R$ت ا��6���T '9ق ا-,!�ص ؛ وا	�k Q1 ا�W�Tز ا	�ه�t% و&T؛ وq1& %63ا	

�9V ��� ا	����ن ا	�و	�؛ وQ14 ا$�!�اط (�  pNأ ��% إ	
 ا-;6��ت؛ وا���3د أو ا	��T�� ا	���ي 	���6ن دو��1ا	
 ا	�3;�' أو ا	�19�' ا	�� 9�% أن �]�� ���9�ً� &6
 ا	���S ا	�&�9' إ	
 ا	��ب، أو (� ا	�&�ة إ	
 ا	��اه�' ا	��4�' أو

g13	�3اوة أو ا	وا .UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.1) ،31p �c�2001ب / أ.(. 
7 � %��aK% ه�و� ،'�&�ا�;�P���T 'ق ا	 �P، :  ا��P;��ت ;�����' &��9ة أ�Rى 	���ق ا����ن ا	���ق ا$;�:�د9' وا8$�

8�Q أ,��ل ا	���S ا	13:�ي، وا$��P;�' وا��P;�' ا	���ء 
8�Q أ,��ل ا	����k S ا	�أة، وا��P;�' ا	���ء &6 
6& 
9' 8�Q ا-,!�ص 4% ا$�P�Rء ا	���ي��� 'X�!	' ا�	و�	ا . 

 .2007 	�3م 4SIPRI:�ر ا	�����ت ه� ����9   8
9   �hد 4أ���; 
' إ		�3'أ�T j� '�6Nود، 	�ذا ����ج ا	��Wرة ا		�6'"، �3N-4% ا ��	6' اT" ،2����9% / أآ�[�

�6' &6
 ا	�1�' ا	���ا4'؛ وآK	Y  2006ا-ول N-�3ت ا�ات �4��AJ� C���� ؟�6' ا	�� 4% ا-�6N'"، ��1دق أم �T" ،
، T�� ���6 ا	�A����ن ا	��ء &6
 أن J, %4ن ا���Pق ا	���3ي ا	�Pط أن ��9ض (�ص ��(�� �9ST2004ان /��9��

'ا	� . :�' وا	�63�C وc��ه� 4% ا	!��4ت ا8$��&�' ا	
اللجنة الفرعية لتعزيز وحمايـة "التي اعتمدتها " (ُمبادئ منع انتهاكات حقوق ا�نسان التي ترتكب با�سلحة الصغ�ة" تنص 10

ًبناء ع� تعليمـات العن� التابع للدولة يشمل أي شخص أو مجموعة أشخاص يعمل  ":ع� أن) 42006 عام " حقوق ا�نسان
  ".من مسؤول عام أو بموافقته أو رضاه

، والتـي )ا�واد بخصوص مـسؤولية الـدول" (ًا�واد بخصوص مسؤولية الدول عن ا�فعال غ� ا�`وعة دوليا" من 16 ا�ادة 11
، )A/RES/56/83القـرار رقـم  (واعتمدتها الجمعية العامة لHمم ا�تحـدة بـدون تـصويت" لجنة القانون الدو9"وضعتها 
" ا�واد بخصوص مسؤولية الدول"وقد تأكد وضع القانون الدو9 العر4 الذي اكتسبته . 2001كانون ا�ول / ديسم�12بتاريخ 

شـباط / ف�ايـر26، الصادر 4 )قضية البوسنة ضد �بيا(4 قضية ا�بادة الجماعية " ا�حكمة الجنائية الدولية"بموجب حكم 
2007. 

 .�1949ش~كة 4 اتفاقيات جنيف ا�ربع لعام  ا1 ا�ادة 12
 ".نظام روما ا�سا� للمحكمة الجنائية الدولية" من 8 ا�ادة 13
 ل7ط7ع ع� مناقشة أو± لتطبيق قواعد القانون ا�نساني الدو9 خ7ل عملية اتخاذ القرارات ا�تعلقـة بنقـل ا�سـلحة، انظـر 14
 .2007حزيران /، اللجنة الدولية للصليب ا�حمر، جنيف، يونيو"قانون ا�نساني الدو9تطبيق معاي� ال: قرارات نقل ا�سلحة"
بعض الحقوق يمكن أن تكون متعلقة ع� نحو ح�ي بالقانون ا�نساني الدو9، وبعـضها " ذكرت محكمة العدل الدولية أن 15

ًكون متعلقا بك7 هذين الفـرعv مـن القـانون ًيمكن أن تكون متعلقة ح�ا بقانون حقوق ا�نسان، كما إن بعضها يمكن أن ي

تمـوز / يوليـو9، رأي استشاري، "التبعات القانونية لبناء جدار 4 ا�را� الفلسطينية ا�حتلة"محكمة العدل الدولية، ". الدو9
 .106، الفقرة 2004



    تطبيق معايير حقوق اإلنسان على القرارات المتعلقة بنقل األسلحة
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، 2004تموز / يوليو9، رأي استشاري، "تلةالتبعات القانونية لبناء جدار 4 ا�را� الفلسطينية ا�ح" محكمة العدل الدولية، 16

 .112-107الفقرات 
طبيعة اMلتزام القانوني العـام عـ� الـدول ا�طـراف 4 " بخصوص 31، التعليق العام رقم "اللجنة ا�عنية بحقوق ا�نسان "17

أيـار / مـايو26 ، بتـاريخCCPR/C/21/Rev.1/Add.13العهد الدو9 الخاص بالحقوق ا�دنية والسياسية، الوثيقـة رقـم 
 .11، الفقرة 2004

 ".نظام روما ا�سا� للمحكمة الجنائية الدولية"من ) ج)(3 (25 ا�ادة 18
 ".نظام روما ا�سا� للمحكمة الجنائية الدولية" من 7 ا�ادة 19


