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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  ، املدنية والسياسية واالقتصاديةتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

   يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٥/١٢  
استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق          

  الشعوب يف تقرير مصريها
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
 وجملـس حقـوق     ، إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة        إذ يشري   
 ٦٤/١٥١ وجلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية العامـة    ،اإلنسان
           / آذار ٢٦ املـؤرخ    ١٠/١١ وقـرار اجمللـس      ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨املؤرخ  
  ، ٢٠٠٩مارس 

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت تدين، يف مجلة أمور، أي دولة جتيز              وإذ يشري أيضاً    
ح يف جتنيد املرتزقة ومتويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم هبدف اإلطاحة           أو تتسام 

سيما حكومات البلدان النامية، أو هبدف حماربـة   حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، وال     
حركات التحرير الوطين، وإذ يشري كذلك إىل القرارات والصكوك الدولية ذات الـصلة الـيت      

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته اخلامـسة                  *  
  .، الفصل األول(A/HRC/15/60)عشرة 
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 العامة، وجملس األمن، واجمللس االقتصادي واالجتماعي، واالحتاد األفريقـي،          اعتمدهتا اجلمعية 
  ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنها اتفاقية القضاء على استخدام املرتزقة يف أفريقيا،

 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة بشأن التقيـد  وإذ يؤكد من جديد     
 وحـق   ، والسالمة اإلقليمية للدول   ، واالستقالل السياسي  ،سيادةالصارم مببادئ املساواة يف ال    

 ،التهديد باستعماهلا يف العالقات الدوليـة       وعدم استعمال القوة أو    ،الشعوب يف تقرير املصري   
  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تدخل يف صميم الوالية الداخلية للدول،

      املصري، حيق جلميع الـشعوب      أنه، عمالً مببدأ حق تقرير     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
            أن حتدد حبرية وضعها الـسياسي وأن تـسعى حبريـة إىل حتقيـق تنميتـها االقتـصادية                 

  واالجتماعية والثقافية،
 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الوديـة         وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  ،والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة
 ما تشكله أنشطة املرتزقة من خطر على الـسلم واألمـن يف             وإذ يثري جزعه وقلقه     

  لبلدان النامية يف شىت أحناء العامل، وال سيما يف مناطق الرتاع،
 واألضرار اجلسيمة الـيت تلحـق       ، إزاء اخلسائر يف األرواح    وإذ يساوره بالغ القلق     

 املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقوم به املرتزقة         واآلثار السلبية على سياسة البلدان     ،باملمتلكات
  من أنشطة إجرامية دولية الطابع،

 أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف البلدان النامية يف شىت           وإذ يثري بالغ جزعه وقلقه      
مناطق الرتاع، وما تنطوي عليه هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة            سيما يف  أحناء العامل، وال  

  م النظام الدستوري للبلدان املتضررة،واحترا
بأن املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم يشكلون، بصرف النظر عن طريقـة           واقتناعاً منه     

استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سـالم             
  نسان،الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتع الشعوب حبقوق اإل

ومحايتـهم   أن استخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم     يؤكد من جديد    -١  
وتدريبهم هي أمور تثري قلقاً شديداً لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصـد واملبـادئ               

  املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة؛
 والعمليـات   ، واالجتار باألسلحة  ، واإلرهاب ،بأن الرتاعات املسلحة  م  يسلّ  -٢  

لسرية اليت تقوم هبا قوى ثالثة تؤدي إىل تشجيع أمور عدة منها الطلب علـى املرتزقـة يف                  ا
  السوق العاملية؛

 مجيع الدول على اختاذ اخلطوات الالزمة وتوخي أقـصى درجـات            حيث  -٣  
اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ تدابري تـشريعية لكفالـة عـدم                
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 واألراضي األخرى اخلاضعة لسيطرهتا، وكذلك رعاياها، يف جتنيد املرتزقة          استخدام أراضيها 
ونقلهم من أجل التخطيط ألنشطة هتدف إىل إعاقـة  ومحايتهم وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم    

جزئية،   أو اإلطاحة حبكومة أي دولة أو القيام، بصورة كلية أو          ،ممارسة احلق يف تقرير املصري    
 اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت          بتقويض أو إضعاف السالمة   

  تتصرف مبا يتفق مع احترام حق الشعوب يف تقرير مصريها؛
 إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن    يطلب  -٤  

ـ             أنواع جتنيد املرتزقة أو    دم تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم تقوم به شـركات خاصـة تق
اخلدمات االستشارية واألمنية العسكرية الدوليـة الطابع، وأن تفرض حظراً حمـدداً علـى             
                تدخل هذه الـشركات يف الرتاعـات املـسلحة أو األعمـال الراميــة إىل زعــزعة                

  األنظمة الدستورية؛
ـ    أطرافاً يف   بعد  تصبح  مجيع الدول اليت مل     يدعو    -٥   ضة االتفاقية الدوليـة ملناه

             يف اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة      إىل النظـر    جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم      
  للقيام بذلك؛

 املعـين   بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان اليت زارها الفريق العامـل         يرحب    -٦  
قريـر  باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف ت            

، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحـشدهم ومتويلـهم             مصريها
  وتدريبهم ونقلهم؛

 الدول إىل أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكـب             يدعو  -٧  
  أعمـال إجراميـة ذات طابع إرهايب؛

زقة يف البلدان النامية يف خمتلف أحناء العامل،        هبا املرت يقوم   األنشطة اليت    يدين  -٨  
ال سيما يف مناطق الرتاع، ملا تشكله هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة واحتـرام النظـام                 

  الدستوري لتلك البلدان وملمارسة شعوهبا حلقها يف تقرير املصري؛
جـب   مبو م، وفقاً اللتزامـاهت   ومجيع الدول إىل القيام    اجملتمع الدويل    يدعو  -٩  

مقاضاة املتهمني بارتكاب أنشطة االرتزاق يف       يد العون واملساعدة يف   بتقدمي  القانون الدويل،   
  ؛ونزيهةعلنية شفافة وإطار حماكمات 

                  بعمـل الفريـق العامـل ومـسامهاته، وحيـيط علمـاً            يقر مع التقدير    -١٠  
  ؛)١(األخريبتقريره 

__________ 

)١( A/HRC/15/25و Add.1-6. 
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 والية الفريـق العامـل كـي يواصـل          يقرر أن ميّدد لفترة ثالث سنوات       -١١  
 ويف مجيع   ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ املؤرخ   ٧/٢١االضطالع باملهام املنصوص عليها يف القرار       
  القرارات األخرى ذات الصلة هبذا املوضوع؛

 إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقـررون              يطلب  -١٢  
القانوين الدويل ملنع جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم         اخلاصون السابقون بشأن تعزيز اإلطار      

ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلك، على أن يأخذ يف االعتبار االقتراح املتعلـق بوضـع               
تعريف قانوين جديد للمرتزقة الذي قدمه املقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف               

  ؛)٢(دورهتا الستني
، علـى سـبيل      أن تقوم  مم املتحدة حلقوق اإلنسان   إىل مفوضية األ  يطلب    -١٣  

األولوية، بفضح اآلثار السلبية اليت تطال حق الشعوب يف تقرير املصري جراء أنشطة املرتزقـة               
والشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدة واملشورة وغريمها من اخلدمات العسكرية واألمنية يف            

 عند الطلب وحسب االقتـضاء، إىل الـدول    السوق الدولية، وبتقدمي اخلدمات االستشارية،    
  املتضررة من هذه األنشطة؛

 إىل الفريق العامل أن يواصل مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة   يطلب  -١٤  
جبميع أشكاهلا ومظاهرها، مبا فيها الشركات اخلاصة العسكرية واألمنية، يف خمتلـف أحنـاء              

توفر فيهـا احلكومـات احلمايـة ألفـراد ضـالعني يف                    العامل، ومبا يف ذلك احلاالت اليت       
  أنشطة املرتزقة؛

 إىل الفريق العامل أن يواصل دراسة وحتديد املصادر واألسباب،      يطلب أيضاً   -١٥  
والقضايا الناشئة، واملظاهر، واالجتاهات فيما يتعلق باملرتزقة أو األنشطة املتـصلة باملرتزقـة             

   وخاصة حق الشعوب يف تقرير مصريها؛وتأثريها يف حقوق اإلنسان،
مخس مشاورات  عن تقديره ملا قدمته املفوضية السامية من دعم لعقد          يعرب    -١٦  

بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسيلة النتـهاك         حكومية إقليمية للدول    
تعلق بتأثري أنشطة فيما ي حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري، وخباصة      

  العسكرية واألمنية على التمتع حبقوق اإلنسان؛اخلاصة الشركات 
   مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل يف إجناز واليته؛حيث  -١٧  
 إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان           يطلب  -١٨  

ن مساعدة ودعم، من الناحيتني املهنية واملاليـة، إلجنـاز          تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم م      
 منظومة األمم املتحدة    أجهزةواليته، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من           

  املختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبقتضيات أنشطته احلالية واملقبلة؛
__________ 

)٢( E/CN.4/2004/15. 
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 واملنظمـات احلكوميـة     ،يتشاور مع الـدول    إىل الفريق العامل أن      يطلب  -١٩  
 وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين يف    ، واملنظمات غري احلكومية   ،الدولية

تنفيذ هذا القرار، وتقدمي استنتاجاته بشأن استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان            
 والـستني   امة يف دورهتا السادسة   جلمعية الع وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري إىل ا        

   عشرة؛الثامنةوإىل اجمللس يف دورته 
البنـد  إطـار    عشرة يف    الثامنة مواصلة نظره يف هذه املسألة يف دورته         يقرر  -٢٠  

  .من جدول األعمالنفسه 
  ٣١اجللسة 

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠
. تناع عضوين عن التصويت    صوتاً وام  ١٣ صوتاً مقابل    ٣١اعُتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي
  :املؤيدون

، أوروغـواي ،  أنغـوال ،  إكوادور،  األردن،  األرجنتنيي،  االحتاد الروس 
، تايلند،  بوركينا فاسو ،  الربازيل،  بنغالديش،  البحرين،  باكستان،  أوغندا

، الـصني ،  شـيلي ،  السنغال،  زامبيا،  جيبويت،  اجلماهريية العربية الليبية  
، ماليزيا،  كوبا،  الكامريون،  قريغيزستان،  قطر،  غواتيماال،  غانا،  غابون

  نيجرييا، موريشيوس، اململكة العربية السعودية، املكسيك
  :املعارضون

إسبانيا، أوكرانيا، بلجيكا، بولندا، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا،        
دا الشمالية،  سلوفاكيا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلن      

  النرويج، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
  :املمتنعون

  .]ملديف، سويسرا

        


