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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
   املدنية والسياسية واالقتصادية ،تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ١٥/٢٦  
الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بالنظر يف إمكانية        

شركات الأنشطة  ورصد ورقابة    تنظيم دويل بشأن  إطار تنظيمي  وضع
  العسكرية واألمنية اخلاصة 

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
  يثاق األمم املتحدة، مبإذ يسترشد  
 جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وجملـس حقـوق            روإذ يذكّ   

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقـوق اإلنـسان        اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان بشأن      
    ٦٢/١٤٥مصريها، مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامـة         وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير       

  ،٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٨ؤرخ امل
مع التقدير باملشاورات الواسعة النطاق اليت عقدها الفريق العامل         حييط علماً     -١  

املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب         
__________ 

عتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن أعمال دورته اخلامـسة            سترد القرارات واملقررات اليت ا      *  
  .، الفصل األول(A/HRC/15/60)عشرة 
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اليت أجرهتا الدول بشأن    يف تقرير مصريها، مبا يف ذلك خمتلف املشاورات احلكومية اإلقليمية           
األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة           

 الـشركات العـسكرية     ةحق الشعوب يف تقرير مصريها، وال سيما فيما يتعلق بآثار أنشط          
  واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛

شاورات الواسعة النطاق اليت أجراهـا الفريـق        بعملية امل أيضا   حييط علماً   -٢  
العامل فيما يتعلق مبضمون ونطاق مشروع اتفاقية ممكنة بشأن الشركات اخلاصة اليت تقـدم              

 واستشارة عسكرية وغريها من اخلدمات األمنية يف السوق الدولية، مبا يف          مساعدة  خدمات  
ملنظمات احلكومية الدولية وغري    ذلك سلسلة املشاورات احلكومية اإلقليمية واملشاورات مع ا       

  احلكومية واملؤسسات األكادميية واخلرباء؛
مشروع االتفاقية املقترحة     باملبادئ والعناصر الرئيسية الواردة يف      حييط علماً   -٣  

بشأن الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، املقدمة من الفريق العامل، بـصيغتها الـواردة             
  ؛)١(تقرير الفريق يف

، ألغراض الشفافية والشمول، إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح          رريق  -٤  
العضوية ُتسند إليه مهمة وضع صك تنظيمي دويل، ويشمل ذلك مجلة أمور منها خيار وضع               

ورصد ورقابة أنشطة الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة       صك ملزم قانوناً بشأن تنظيم    
يشمل خضوعها للمساءلة، ويضع يف االعتبار املبادئ والعناصر الرئيسية الواردة يف مشروع            
نص االتفاقية اليت اقترحها الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك              

  يف تقرير مصريها؛حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب 
دورة  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية         يعقد أن   كما يقرر   -٥  
مدهتا مخسة أيام عمل، على مدى سنتني، على أن ُتعقـد الـدورة األوىل يف موعـد                سنوية

  ؛٢٠١١مايو /أياريتجاوز  ال
  والعشرين؛  أيضا أن يقدم الفريق توصياته إىل اجمللس يف دورته احلادية يقرر  -٦  
 أمهية تزويد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية مبا يلزم من            يؤكد  -٧  

خربة ومشورة لتمكينه من االضطالع بواليته، ويقرر أن يشارك يف الفريـق العامـل الـدويل     
بادئ املفتوح العضوية أعضاء الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة، الذين شاركوا يف صياغة امل            
  والعناصر الرئيسية الواردة يف مشروع نص لالتفاقية املمكنة، بصفتهم أشخاصاً ذوي خربة؛

__________ 

)١( A/HRC/15/25. 
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 من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن            يرجو  -٨  
يقدما إىل الفريق العامل الدويل املفتوح العضوية مجيع املـوارد املاليـة والبـشرية الالزمـة                

  .يتهلالضطالع بوال
  ٣٤اجللسة 

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١
 وكان.  عن التصويت٣ صوتاً وامتناع ١٢ صوتاً مقابل    ٣٢اعُتمد بتصويت مسّجل بأغلبية     [

  :التصويت على النحو التايل
  :املؤيدون  

االحتاد الروسي، األرجنتني، األردن، إكوادور، أنغوال، أوروغواي، أوغنـدا،           
، بنغالديش، بوركينا فاسو، تايلند، اجلماهرييـة       باكستان، البحرين، الربازيل  

العربية الليبية، جيبويت، زامبيا، السنغال، شـيلي، الـصني، غـابون، غانـا،             
غواتيماال، قطر، قريغيزستان، الكامريون، كوبا، ماليزيا، املكسيك، اململكـة         

  .العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، نيجرييا
  :املعارضون  

كرانيا، بلجيكا، بولندا، مجهورية كوريـا، مجهوريـة ملـدوفا،          سبانيا، أو إ  
سلوفاكيا، فرنسا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، هنغاريا،       

  .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان
  :املمتنعون عن التصويت  

  ].سويسرا، ملديف، النرويج  

        


