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مجلس حقوق اإلنسان
الدورة السابعة واألربعون

 21حزيران/يونيه  14 -تموز/يوليه 2021
البند  3من جدول األعمال

تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان ،المدنية والسياسية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،بما في ذلك الحق في التنمية

قرار اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  13تموز/يوليه 2021
 -17/47تأثير عمليات نقل األسلحة على حقوق اإلنسان
إن مجلس حقوق اإلنسان،
إذ يسترشد بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
وحمايتها،

وإذ ي ِّ
ذكر بالتزامات الدول باحترام حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان لجمي األ ار المشا ا ا ا ا اامولين والياتها وتعزيزها
ُ
وإذ ي ِّ
ذكر أيض ااا بالحق األص ااي للدول ي الد اع عن النفس بص ااوفة ر يو أو جما يو و قا للما ة 51
ُ

من الميثاق،

وإذ يؤكد من جديد أن لك

ر الحق ي الحياة والحريو واألمن على ش ا ا ا ا ا ااقص ا ا ا ا ا ااه ،وأن من حقه

التمت نظام اجتماعي و ولي يمكن أن يتحقق فيه اإلعمال الكام للحقوق والحريات المنصوص عليها ي

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،

وإذ يُسِّالم بأن الساالم واألمن ،والتنميو ،وحقوق اإلنساان هي فكائز منظومو األمم المتحدة وأساا

األمن الجماعي ،وإذ يسا ا االم أيضا ا ااا بأن التنميو والسا ا ااالم واألمن وحقوق اإلنسا ا ااان هي أموف مترابطو ويعزز

بعضها بعضا،

وإذ يا ِّ
ذكر باالعهاد الادولي القااص باالحقوق االدتص ا ا ا ا ا ا ااا ياو واالجتماا ياو والثقاافياو ،وباالعهاد الادولي
ُ
القاص بالحقوق المدنيو والسياسيو ،واتفاقيو من جريمو اإلبا ة الجم ا يو والمعاقبو عليها ،واتفاقيات جنيف

المؤفخو  12آب/أغسا ا ا ا ااطس  ،1949وبروتوكوليها اإلضا ا ا ا ااا يين المؤفخين  8حزيران/يونيه  ،1977واتفاقيو

حقوق الطف  ،واتفاقيو القضاء على جمي أشكال التمييز ضد المرأة ،وغير ذلك من صكوك القانون الدولي
لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ذات الصلو ،وإعالن وبرنامج عم
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وإذ ي ِّ
ذكر أيضا ا ا ا ا ااا بق ارفات مجلس حقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان  35/24المؤفخ  27أيلول/سا ا ا ا ا اابتمبر ،2013
ُ

و 12/32المؤفخ  1تموز/يوليا ااه  ،2016و 10/38المؤفخ  5تموز/يوليا ااه  ،2018و 20/41المؤفخ 12

تموز/يوليه  ،2019و 13/45المؤفخ  6تشرين األول/أكتوبر ،2020

وإذ ي ِّ
ذكر كذلك بقراف الجمعيو العامو  64/74المؤفخ  12كانون األول /يسا ا ا ا اامبر  2019المتعلق
ُ

ب الشباب ونزع السالح وعدم االنتشاف،

وإذ يس ا ا ا ا االم بأن ماليين النا حول العالم يتأثرون بانتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق اإلنس ا ا ا ا ااان
َّ
المنظم أو غير المش ااروع ،وبأن لهذه
تس اِّاببها أو تس ا ِّاهلها عمليات تحوي وجهو األس االحو ونق األس االحو غير
ِّ
مضاعفا على تجاوزات وانتهاكات حقوق اإلنسان،
أثر
العمليات ا
وإذ يالحظ م القلق تحويا وجهاو األسا ا ا ا ا ا االحاو والعملياات غير المنظماو وغير المشا ا ا ا ا ا ااروعاو لنقا

األس االحو أثناء جائحو الفيرو

التاجي (كو يد )19-إلى المناطق المتأثرة بصا اراعات ،على الرغم من النداء

العاج الموجَّه من األمين العام لودف إطالق الناف على الصعيد العالمي،

وإذ يسا ا ا االم بأن إسا ا ا اااءة اسا ا ا ااتعمال األسا ا ا االحو يمكن أن تديم العنف القائم على نوع الجنس (العنف

الجنساني) ،وأن معالجو األسب اب الجذفيو الجنسانيو للعنف أمر أساسي،

وإذ يساالم م القلق بأن تحوي وجهو األساالحو ونق األساالحو غير المنظم أو غير المشااروع يمكن

أن تكون لهما عوادب إنسانيو وإنمائيو واجتما يو-ادتصا يو سلبيو ،وأن يفادما الصراعات المسلحو والعنف،

وأن يؤث ار تأثي ار سا ا ا االبيا على التمت بحقوق اإلنسا ا ا ااان ،بما ي ذلك افتكاب وتسا ا ا ااهي العنف القائم على نوع
الجنس ضااد النساااء والبنات ،وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق اإلنسااان والقانون الدولي اإلنساااني
المرتكبو ضد األطفال والشباب ،بما ي ذلك ي سياق أوضاع الصراع،

اآلخر،

وإذ يُسلم بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني متكامالن ويعزز ك منهما

وإذ ي ِّ
ذكر بالمبا ئ واألحكام المتعلقو بالقانون الدولي لحقوق اإلنس ا ااان والقانون الدولي اإلنس ا اااني،
ُ

وب تش ا ا ااجي الدول على اتقاذ إجراءات مس ا ا ااؤولو ،على النحو الواف ي معاهدة تجافة األس ا ا االحو و ي رنامج
عم األمم المتحدة المتعلق بمن االتجاف غير المش ا ااروع باألس ا االحو الص ا ااخيرة واألس ا االحو الق يفو من جمي

جوانبه ومكا حته والقضاء عليه ،و ي الصكوك األخرى ذات الصلو،

وإذ يؤكد من جديد أنه ينبخي ذل جمي الجهو لض ا اامان ودف جمي انتهاكات وتجاوزات القانون

الدولي لحقوق اإلنسا ا ا ااان وجمي انتهاكات القانون الدولي اإلنسا ا ا اااني ،ولضا ا ا اامان االحترام الكام لاللتزامات

المقرفة بموجب هذه األطر القانونيو الدوليو ،حسب االنطباق،
َّ

وإذ يض ا ا ا

ي اعتبافه اعتما الجمعيو العامو لقطو التنميو المس ا ا ااتدامو لعام  ،2030بما ي ذلك

الخايو  4-16من أهداف التنميو المس ا ا ا ا ااتدامو ،الراميو إلى ا لحد بش ا ا ا ا ااك كبير من التد قات الماليو وتد قات
األسالحو غير المشاروعو بحلول عام  ،2030والخايو  2-5المتعلقو بالقضااء على جمي أشاكال العنف ضاد

جمي النس ا ا ا اااء والبنات ،والخايو  2-16المتعلقو بإنهاء جمي أش ا ا ا ااكال العنف ض ا ا ا ااد األطفال ،والخايو 7-8
المتعلقو ب القضاء على أسوأ أشكال عم األطفال ،بما ي ذلك تجنيد األطفال واستقدامهم كجنو ،

وإذ يحيط علما م التقدير تقرير مفوضايو األمم المتحدة السااميو لحقوق اإلنساان عن أثر تحوي

وجهو األسلحو ونق األسلحو غير المنظم أو غير المشروع على حقوق اإلنسان للنساء والفتيات(،)1
()1
2
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يعرب عن بالغ دلقه لكون تحوي وجهو األسا االحو والنق غير المنظم أو غير المشا ااروع

-1

لألس ا االحو ال يزاالن يقوض ا ااان بش ا ااك خطير حقوق اإلنس ا ااان لأل ار  ،وال س ا اايما للنس ا اااء واألطفال والش ا ااباب

والمسنين واألشقاص ذوي اإلعادو واألشقاص الموجو ين ي حاالت ضعف وصراع؛

يالحظ بجزع أن تحوي وجهو األس االحو والنق غير المنظم أو غير المش ااروع لألس االحو

-2

يمكن أن يكون لهما تأثير س ا االبي ش ا ااديد على تمت النس ا اااء والبنات بجمي حقوق اإلنس ا ااان تمتعا كامال ،ما

يزيد من خطر التعرض للعنف الجنسا ااي والجنسا اااني والعنف الموجَّه ضا ااد النسا اااء واألطفال والشا ااباب ،نظ ار

إلى أنهم دد يتأثرون على نحو غير متناسب توا ر هذه األسلحو على نطاق واس ؛

يحث جمي الدول على االمتناع عن نق األس ا ا االحو عندما ترى ،و قا للقوانين واألنظمو

-3

واإلجراءات المحليو وااللتزامات والتعهدات الدوليو الس ااافيو ،وجو خطر واض ا مؤ اه احتمال اس ااتقدام هذه
األسا ا ا االحو الفتكاب أو تسا ا ا ااهي افتكاب انتهاكات أو تجاوزات جسا ا ا اايمو للقانون الدولي لحقوق اإلنسا ا ا ااان أو

انتهاكات جسيمو للقانون الدولي اإلنساني؛

يهياب بجمي الادول أن تنفاذ ،على النحو المنااسا ا ا ا ا ا ااب  ،التوصا ا ا ا ا ا اياات الواف ة ي التقرير

-4

المذكوف أعاله بغيو التص اادي لتأثير تحوي وجهو األس االحو ونق األس االحو غير المنظم أو غير المش ااروع
( )2

على النس اااء والبنات ،وأن تضا ا نهجا ش ااامال لحمايو حقوق اإلنس ااان من التأثير الس االبي النتش اااف األس االحو

غير القاض للمراقبو؛
-5

يطلب إلى مفوضايو األمم المتحدة السااميو لحقوق اإلنساان أن تعد ،بالتشااوف م الدول

ووكاالت األمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنيو صاحبو المصلحو ،تقري ار تحليليا عن الممافسات الجيدة
والدفو

المسا ا ا ا ا ااتفا ة والتحديات التي تواجهها الدول ي مجال من عمليات تحوي وجهو األسا ا ا ا ا االحو ونق

األس ا االحو غير المنظم وغير المش ا ااروع والتق يف من هذه العمليات والتص ا اادي لها ،وهي العمليات التي لها

تأثير خاص على تمت األطفال والشاباب بحقوق اإلنساان ،وعن وف نُظم المراقبو الوطنيو كآليات عالو ي
هذا الصد  ،وأن تقدم التقرير إلى مجلس حقوق اإلنسان ي وفته الحا يو والقمسين؛
-6

يدعو جمي اإلجراءات القاصو ولجان التحقيق وغيرها من اآلليات ذات الصلو التابعو

لمجلس حقوق اإلنسااان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسااان إلى وض ا هذا القراف ي االعتباف ي إطاف واليو

ك منها؛

-7

يقرف إبقاء هذه المسألو ديد نظره.

الجلسو 37

 13تموز/يوليه 2021
[اعتمد من ون تصويت].
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المرج نفسه.
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