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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/65/455( على تقرير اللجنة الثالثةبناء[
 

وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـةكاستخدام املرتزقة - ٦٥/٢٠٣
 تقرير املصري يف حق الشعوب

 
،إن اجلمعية العامة 
 املـؤرخ٦٤/١٥١ إىل مجيع قراراا السابقة بشأن املوضـوع، مبـا فيهـا القـرارإذ تشري 

ــسمرب/ كـــانون األول١٨ ــسان٢٠٠٩ديـ  ٣٠ املـــؤرخ١٥/١٢ وقـــرارا جملـــس حقـــوق اإلنـ
ومجيـــع،)٢(٢٠١٠أكتـــوبر/ تـــشرين األول١ املـــؤرخ١٥/٢٦ و)١(٢٠١٠ ســـبتمرب/أيلـــول

القرارات اليت اختذا جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد،
يت أدانـت فيهـا، يف مجلـة الـلـصدد املتخـذة يف هـذا اإىل مجيـع قراراـا وإذ تشري أيضا 

ــور، أي دولــة تــسمح بتجنيــد املرتزقــة أو متويلــهم أو تدريبــهم أو حــشدهم أو نقلــهم أوأم
سـيما حكومـات استخدامهم ـدف اإلطاحـة حبكومـات دول أعـضاء يف األمـم املتحـدة، وال

ذ تـشريتغاضـى عـن ذلـك، وإـدف حماربـة حركـات التحريـر الـوطين أو ت البلـدان الناميـة، أو
القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة اليت اعتمدا اجلمعية العامة وجملس األمـنكذلك إىل

والــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــدة
 ،)٤(، وكذلك االحتاد األفريقي)٣(األفريقية للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا

_______________

،)A/65/53/Add.1 ( ألـف٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقـم:انظر )١(
 .الثاين الفصل

 .املرجع نفسه، الفصل األول )٢(
 .٢٥٥٧٣، الرقم١٤٩٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٣(
 ، مل تعــد منظمــة الوحــدة األفريقيــة قائمــة، ونــشأ بــدال منــها االحتــاد األفريقــي يف٢٠٠٢يوليــه/ متــوز٨يف )٤(
 .٢٠٠٢يوليه/متوز ٩
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ــد أكيــدتعيــد توإذ  ــشأن التقي ــم املتحــدة ب ــاق األم ــادئ املكرســة يف ميث املقاصــد واملب
 الــصارم مببــادئ املــساواة يف الــسيادة واالســتقالل الــسياسي والــسالمة اإلقليميــة للــدول وحــق
الـشعوب يف تقريــر املــصري وعـدم اســتعمال القــوة أو التهديـد باســتعماهلا يف العالقــات الدوليــة

  تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،وعدم التدخل يف الشؤون اليت
أنــه حيق جلميـع الـشعوب، عمـال مببـدأ تقريـر املـصري، أن حتـددتأكيد أيضاعيدوإذ ت

حبرية وضعها السياسي وأن تـسعى إىل حتقيـق تنميتـها االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، وأن
 على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،

ــة تأكيــد  كــذلكتعيــدوإذ ــات الودي ــة بالعالق ــدويل املتعلق ــانون ال ــادئ الق إعــالن مب
 ،)٥(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

 العضوية التابع لـس باببإنشاء الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوحوإذ ترحب 
دويل، مبـا يف ذلـك النظـر يفحقوق اإلنـسان املكلـف بـالنظر يف إمكانيـة وضـع إطـار تنظيمـي

 اخلاصــة خيــار وضــع صــك ملــزم قانونــا بــشأن تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة
 ،ورصدها ومراقبتها

 تشكله أنشطة املرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم واألمـن يف  ماوإذ يثري جزعها وقلقها 
 البلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا والدول الصغرية،

ــساوره  ــقوإذ ي ــالغ القل ــيت تلحــقا ب  إزاء اخلــسائر يف األرواح واألضــرار اجلــسيمة ال
 سياسة البلدان املتـضررة واقتـصاداا نتيجـة ملـا يقـوم بـه املرتزقـةيفباملمتلكات واآلثار السلبية

 من أنشطة إجرامية،
ة أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف بعض البلدان النامي بالغ جزعها وقلقهاتثريوإذ

ــا يف ذلــك ــه هــذهيفيف خمتلــف أحنــاء العــامل، مب ــا تنطــوي علي ــاطق الرتاعــات املــسلحة، وم من
 األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،

 يـشكلون، بـصرف النظـر عـنالـيت يقومـون ـااألنشطةأو بأن املرتزقةواقتناعا منها
 يتخذونه الكتساب بعـض مظـاهر الـشرعية، خطـرا يهـددطريقة استخدامهم أو الشكل الذي

 سالم الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،

_______________

 .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار )٥(
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 بتقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلةمع التقدير حتيط علما- ١ 
، وتعرب عـن تقـديرها)٦(رير املصريتقالنتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف

 ؛ ملا قاموا به من عملرباء الفريق العاملخل
 أن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبهم أمور تـثري قلقـاتعيد تأكيد- ٢ 

 املتحدة؛ شديدا لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم
ــسلم- ٣  عات املــسلحة واإلرهــاب واالجتــار باألســلحة والعمليــات بــأن النـــزات

 الـسرية الـيت تقــوم ـا دول ثالثـة تــؤدي، يف مجلـة أمـور، إىل تــشجيع الطلـب علـى املرتزقــة يف
 السوق العاملية؛

 مجيـع الـدول علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقـصىحتث مرة أخـرى- ٤ 
ملرتزقة واختاذ التـدابري التـشريعية لكفالـة عـدمدرجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة ا

جتنيـد املرتزقـة استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخلاضعة لسيطرا، وكـذلك رعاياهـا، يف
أو حشدهم أو متويلهم أو تدريبهم أو محايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنـشطة ـدف

صري وزعزعـة حكومـة أي دولـة أو اإلطاحـةفـــي تقريـــر املحقهاإعاقة ممارســـة الشعوب إىل
ــة أو الوحــدة ــا أو ــسالمة اإلقليمي ــويض أو إضــعاف ال ــة، بتق ــة أو جزئي ــصورة كلي ــام، ب القي

ــشعوب ــرام حــق ال ــسق مــع احت ــيت تتــصرف مبــا يت ــسيادة ال ــدول املــستقلة ذات ال الــسياسية لل
 املصري؛ تقرير يف
للحيلولـة دون قيـاميقظـة إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات التطلب- ٥ 

شركات خاصة تقدم اخلـدمات االستـشارية واألمنيـة العـسكرية علـى الـصعيد الـدويل بتجنيـد
 تـدخل هـذهحتظـر، وأناملرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم بأي شـكل مـن األشـكال

 ستورية؛األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الد يف الرتاعات املسلحة أوحتديداالشركات
 واخلدمات االستشارية واألمنيـة العـسكريةاملساعدة الدول اليت تتلقىتشجع - ٦ 

ــسجيل ــة لت ــى وضــع آليــات تنظيميــة وطني ــن شــركات خاصــة عل ــكم ــنحتل ــشركات وم  ال
التراخيص هلا لكفالة أال تعوق اخلدمات اليت تقـدمها تلـك الـشركات التمتـع حبقـوق اإلنـسان

 لقي هلا؛وأال تنتهكها يف البلد املت
 يف قلقها البالغ إزاء تأثري أنشطة الشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـةتؤكد - ٧ 

 عنــدما متــارس تلــك الــشركات نــشاطها يف حــاالت الــرتاعخباصــةالتمتــع حبقــوق اإلنــسان، و

_______________

 .A/65/325انظر )٦(
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ــا ــه قلم ــةحتاســباملــسلح، وتالحــظ أن ــشركات العــسكرية واألمني ــااخلاصــة ال ــىوأفراده  عل
 ان؛انتهاكات حقوق اإلنس

 جبميع الـدول الـيت مل تنـضم بعـد إىل االتفاقيـــــة الدوليـة ملناهـضة جتنيـديب - ٨ 
ــهم وتدريبـــهم ــاذ)٧(املرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـ ــيت مل تـــصدق عليهـــا أن تنظـــر يف اختـ  أو الـ

 اإلجراءات الالزمـــة لذلك؛
عتمـاد بعـض بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامل وباترحب- ٩ 

 تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛الدول
اليت جرت مؤخرا يف بلدان نامية يف خمتلف أحناء العـامل، املرتزقة أنشطةتدين- ١٠ 

 لتلـكوخباصة يف مناطق الرتاع، وما تشكله من خطر على سالمة واحتـرام النظـام الدسـتوري
املـصادر  تقرير املصري، وتؤكد أمهية أن ينظر الفريق العامـل يفة شعوا احلق يفالبلدان وممارس

 واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة واألنشطة املتصلة م؛
 بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعماليب- ١١ 

ــة ــن ذلـــك إىل العدالـ ــسؤوليتهم عـ ــن تثبـــت مـ ــدم مـ ــايب، وأن تقـ ــابع إرهـ ـــة ذات طـ إجراميــــ
طلــب منــها ذلــك، وفقــا للقــانون احمللــي واملعاهــدات الثنائيــة تنظـر يف تــسليمهم، إذا مــا أن أو
 املنطبقة؛ الدولية أو
 عـن اسـتخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهمالت املرتزقـة واملـسؤولنيإفـ تدين- ١٢ 

، وحتث مجيع الدول على تقدميهم إىل العدالـة دون متييـز، من العقاب جبميع أشكالهوتدريبهم
 وفقا اللتزاماا مبوجب القانون الدويل؛

مبوجـبالعون واملساعدة، وفقا اللتزاماا  بالدول األعضاء أن تقدم يديب- ١٣ 
 وعادلة؛ االرتزاق يف حماكمات شفافة ومفتوحةبالقانون الدويل، يف جمال مقاضاة املتهمني

 إىل الفريق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـررونتطلب- ١٤ 
ــة واســتخدامهم ــد املرتزق ــع جتني ــدويل ملن ــانوين ال ــز اإلطــار الق ــشأن تعزي ــسابقون ب اخلاصــون ال

يبهم واملعاقبة على ذلك، مع مراعاة االقتراح الـداعي إىل تعريـف قـانوين جديـدومتويلهم وتدر
،)٨(للمرتزقة الذي قدمه املقـرر اخلـاص يف تقريـره إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورـا الـستني

 سددفيف ذلك وضع وطرح مقترحات حمددة بشأن املعايري التكميلية واجلديدة املمكنة مبا

_______________

 .٣٧٧٨٩، الرقم٢١٦٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )٧(
 .٤٧، الفقرةE/CN.4/2004/15انظر )٨(
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 وكذلك املبادئ التوجيهية العامة أو املبادئ األساسية اليت تشجع على تعزيـزالثغرات القائمة،
محايـة حقـوق اإلنـسان، وخباصـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري، والتـصدي يف الوقـت نفـسه

 ؛اليت يقومون ااألنشطةأوللتهديدات احلالية واملستجدة اليت ميثلها املرتزقة
ــم املتطلــب- ١٥  ــف علــى نطــاق إىل مفوضــية األم ــسان التعري تحــدة حلقــوق اإلن

ــة ــسلبية ألنــشطة املرتزق ــة، باآلثــار ال ــى ســبيل األولوي ــريفواســع، وعل ــشعوب يف تقري  حــق ال
 املصري، وتقدمي اخلدمات االستشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الـدول املتـضررة مـن

  األنشطة؛تلك
 قدمتــه لعقــد املــشاوراتللمفوضــية علــى الــدعم الــذيتعــرب عــن تقــديرها - ١٦ 

ــة ــة اإلقليمي ــة كوســيلة اخلمــساحلكومي ــدة ألنــشطة املرتزق ــة واجلدي ــكال التقليدي ــشأن األش  ب
يتعلـق اصـة فيمـاخبالنتهاك حقوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري، و

  التمتع حبقوق اإلنسان؛يفر أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصةاثآب
 حمــددة بأعمــال الفريـق العامــل بـشأن وضــع مبـادئحتـيط علمـا مــع التقـدير - ١٧ 

وغريهـا مـنالعـسكرية واخلـدمات االستـشارية املـساعدةلتنظيم الشركات اخلاصـة الـيت تقـدم
 يف الـسوق الدوليـة، الـيت اضـطلع ـا بعـد القيـام بزيـاراتالعسكرية املتـصلة بـاألمناخلدمات

رات اإلقليميـة وبالتـشاور مـع األوسـاط األكادمييـة واملنظمـاتقطرية وعن طريق عملية املـشاو
وضعما يقوم به من عمل يف جمال تالحظ أيضااحلكومية، و احلكومية الدولية واملنظمات غري

 ومراقبتــهاورصــدهااخلاصــةمــشروع االتفاقيــة املتعلقــة بتنظــيم الــشركات العــسكرية واألمنيــة
 ؛)٩(األعضاء لتنظر فيه الدول

 الفريــققدمـهالـدول األعــضاء علـى النظــر بإمعـان يف االقتـراح الــذيشجعتـ- ١٨ 
 إمكانيــة وضــع صــك قــانوين دويل جديــد يــنظم الــشركات العــسكرية واألمنيــةبــشأنالعامــل
ــا)١٠(اخلاصــة ــا فيه ــدول األعــضاء، مب ــع ال ــدول األعــضاء، وتوصــي مجي ــيت تواجــه ظــاهرةال  ال

 دوال متعاقــدة علــى خــدماا أو دوال جتــريالــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، بــصفتها
 حلـساب إحـدى الـشركات العـسكريةهـادوال يعمـل مواطنو دول موطنها أو عملياا فيها أو

األمنية اخلاصة، باملسامهة يف أعمـال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب العـضويةو
 إطار تنظيمـي دويل، مبـا يف ذلـكالتابع لس حقوق اإلنسان املكلف بالنظر يف إمكانية وضع

النظــر يف خيــار وضــع صــك ملــزم قانونــا بــشأن تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة

_______________

 .A/HRC/15/25انظر )٩(
)١٠( A/65/325املرفق ،. 
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 الذي قـام بـه الفريـق العامـل املعـيناألويل، آخذة يف االعتبار العمل ورصدها ومراقبتهااخلاصة
 استخدام املرتزقة؛ب
 لفريق العامل على الوفاء بواليته؛ مجيع الدول على التعاون التام مع احتث - ١٩ 
 إىل األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسانتطلب- ٢٠ 

يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء تزويد الفريق العامل بكل مـا
كيانــات منظومــة األمــمبواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل وغــريه مــن

ــيت تعـــىناملتحـــدة ــة األنـــشطةالـ ــوم ـــامبكافحـ ــيت يقـ ــة، ليفـــي مبقتـــضيات أنـــشطتهالـ املرتزقـ
 واملقبلة؛ احلالية

 إىل الفريــق العامــل استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــةتطلــب- ٢١ 
خدام املرتزقــةواملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســت

كوسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقريـر املـصري،
 مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورا السادسة والستني؛

 أن تنظـــر يف دورــا الـــسادسة والــستني يف مـــسألة اســتخدام املرتزقـــةتقــرر- ٢٢ 
وق اإلنــسان وإعاقــــة ممارسـة حـق الــشعوب يف تقريـر املـصري يف إطــاركوسيلــــة النتـهاك حقـ

 .“حق الشعوب يف تقرير املصري”البند املعنون
 ٧١اجللسة العامة

 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٢١
 


