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  جملس حقوق اإلنسان
  احلادية والعشرونالدورة 

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

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

  *قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان    

    ٢١/٨  
وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق        كاستخدام املرتزقة   

  الشعوب يف تقرير املصري

  إن جملس حقوق اإلنسان،  
إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة، وجملـس حقـوق             إذ يشري   

 ٦٤/١٥١سان، وجلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية العامـة    اإلن
/  آذار ٢٦ املـؤرخ    ١٠/١١ اجمللـس    ات وقـرار  ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١٨املؤرخ  
 تـشرين   ١ املؤرخ   ١٥/٢٦، و ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠ املؤرخ   ١٥/١٢و،  ٢٠٠٩ مارس
  ،٢٠١١سبتمرب /ول أيل٢٩ املؤرخ ١٨/٤ و،٢٠١٠أكتوبر /األول

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت تدين، يف مجلة أمور، أي دولـة              وإذ يشري أيضاً    
نقلـهم   وأحـشدهم    وأتدريبـهم    وأمتويلهم   وأ  أو تتسامح يف جتنيدهم    جتيز جتنيد املرتزقة  

__________ 

سترد القرارات واملقررات اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف تقرير اجمللس عن دورته احلادية والعشرين                 *  
)A/HRC/21/2(الفصل األول ،.  
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سيما حكومات  ومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، وال        استخدامهم هبدف اإلطاحة حبك    وأ
دان النامية، أو هبدف حماربة حركات التحرير الوطين، وإذ يشري كـذلك إىل القـرارات               البل

والصكوك الدولية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامـة، وجملـس األمـن، واجمللـس               
منظمة االقتصادي واالجتماعي، واالحتاد األفريقي، ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنها اتفاقية          

  ،لقضاء على استخدام املرتزقة يف أفريقيا لالوحدة األفريقية
 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة بشأن التقيـد  وإذ يؤكد من جديد     

الصارم مببادئ املساواة يف السيادة، واالستقالل السياسي، والسالمة اإلقليمية للدول، وحـق            
د باستعماهلا يف العالقات الدوليـة،      الشعوب يف تقرير املصري، وعدم استعمال القوة أو التهدي        

   للدول،تندرج ضمن االختصاص الداخليوعدم التدخل يف الشؤون اليت 
 أنه، عمالً مببدأ تقرير املصري، حيق جلميـع الـشعوب أن            وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

حتدد حبرية وضعها السياسي وأن تسعى حبرية إىل حتقيق تنميتها االقتـصادية واالجتماعيـة              
  حكام امليثاق،وفقاً أل وأن على كل دولة واجب احترام هذا احلق ،افيةوالثق

 إعالن مبادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الوديـة         وإذ يؤكد من جديد كذلك      
  والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق األمم املتحدة،

يف  ما تشكله أنشطة املرتزقة من خطر على الـسلم واألمـن             وإذ يثري جزعه وقلقه     
  لبلدان النامية يف شىت أحناء العامل، وال سيما يف مناطق الرتاع،ا

 إزاء اخلسائر يف األرواح، واألضرار اجلسيمة الـيت تلحـق           وإذ يساوره بالغ القلق     
 البلدان املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقـوم بـه          اتباملمتلكات، واآلثار السلبية على سياس    

  ية الطابع،املرتزقة من أنشطة إجرامية دول
املرتزقة يف اآلونة األخرية يف بعض اليت يضطلع هبا  نشطة  األ وإذ يثري بالغ جزعه وقلقه      

 مناطق الرتاع، وما تنطـوي عليـه هـذه      يف وال سيما البلدان النامية يف خمتلف أحناء العامل،       
  األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،

 ٢٠٠٧ املشاورات اإلقليمية اليت عقدت يف مجيع املناطق اخلمس من عام            إىلوإذ يشري     
يعرقلـهما   واليت الحظ املشاركون فيها أن التمتع حبقوق اإلنسان وممارستها           ٢٠١١إىل عام   

الدور أنشطتهم، و  ا يتعلق باملرتزقة أو   فيمعدة  بشكل متزايد ظهور حتديات واجتاهات جديدة       
للعمل موظفني  اليت تنشط أو جتّند     املسجلة  اخلاصة  كرية واألمنية   العس  الشركات تؤديهالذي  

يف كل منطقة، وإذ يعرب عن تقديره للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان ملا تقدمه من دعـم                
  من أجل عقد هذه املشاورات،

 املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم يشكلون، بصرف النظر عن طريقـة            بأن منهاً  واقتناع  
يهدد سـالم   اً   الشكل الذي يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطر         أو استخدامهم

  ،وعقبة يف سبيل متتع الشعوب حبقوق اإلنسانالشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري 
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محايتـهم   استخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم و    أن يؤكد من جديد    -١  
للمقاصد واملبادئ املكرسة   اً   انتهاك  لدى مجيع الدول وتشكل    شديداًاً  تدريبهم أمور تثري قلق   و

  يف ميثاق األمم املتحدة؛
 الرتاعات املسلحة واإلرهاب واالجتار باألسـلحة والعمليـات          بأن يسلّم  -٢  

 ثالثة تؤدي، يف مجلة أمور، إىل تشجيع الطلب علـى املرتزقـة يف              قوىالسرية اليت تقوم هبا     
  السوق العاملية؛

ـ  اخلطوات الالزمـة وت    أن تتخذ ى   مجيع الدول عل   حيث مرة أخرى    -٣    ىوخت
 التـدابري   أن تتخـذ  أقصى درجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة، وعلـى            

التشريعية الالزمة لكفالة عدم استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخلاضـعة لـسيطرهتا،            
 ونقلهم من أجل     ومحايتهم وكذلك رعاياها، يف جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم       

 أي اإلطاحة حبكومةالتخطيط ألنشطة هتدف إىل إعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري و  
دولة أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السالمة اإلقليميـة أو الوحـدة                
 السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت تتصرف مبا يتسق مع احترام حق الـشعوب يف              

  تقرير املصري؛
 أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع مـن  أن تتوخى مجيع الدول  إىليطلب    -٤  

أنواع جتنيد املرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم، تقوم به شـركات خاصـة تقـدم                 
 على تدخل   حظراً وأن تفرض اخلدمات االستشارية واألمنية العسكرية على الصعيد الدويل،        

  الرتاعات املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛هذه الشركات يف 
 الدول اليت تتلقى املساعدات واخلـدمات االستـشارية واألمنيـة           يشجع  -٥  

تنظيمية لتسجيل هذه الـشركات     وطنية  آليات  أن تضع   العسكرية من شركات خاصة على      
 تلك الشركات التمتـع حبقـوق       ومنح التراخيص هلا لكفالة أال تعوق اخلدمات اليت تقدمها        

  اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي هلا؛
 إزاء تأثري أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على   قلقه البالغ  يؤكد  -٦  

التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما الشركات العاملة يف ظل الرتاعات املسلحة، ويشري إىل أنه              
كرية واألمنية اخلاصة واملوظفون العاملون لديها للمساءلة عن        نادراً ما ختضع الشركات العس    

  انتهاكات حقوق اإلنسان؛
جبميع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيـد             يهيب  -٧  

  ذلك؛للقيام ب يف اختاذ اإلجراءات الالزمة  أن تنظراملرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم
الفريق العامـل املعـين     البلدان اليت زارها    تلك   بالتعاون الذي أبدته     يرحب  -٨  

وباعتماد بعض  ،  تقرير املصري  مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب يف        
  د جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛الدول تشريعات وطنية تقّي
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 مرتزقة  تورط حاالت تنطوي على احتمال      ةأي يف    الدول إىل أن حتقق    يدعو  -٩  
  ؛يف أي وقت ويف أي مكان من العامل يف أعمال إجرامية ذات طابع إرهايب

 األنشطة اليت يقوم هبا املرتزقة يف البلدان النامية يف خمتلف أحناء العـامل،              يدين  -١٠  
ام النظـام   وال سيما يف مناطق الرتاع، وما تشكله هذه األنشطة من خطر على سالمة واحتـر              

الدستوري لتلك البلدان وعلى ممارسة شعوهبا حلقها يف تقرير املصري، ويؤكد أمهيـة أن ينظـر                
  الفريق العامل يف املصادر واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة واألنشطة املتصلة هبم؛

ـ       اجملتمع الدويل ومجيع الدول إىل       يدعو  -١١    هأن يقدموا، كلٌ وفقـاً اللتزامات
مبوجب القانون الدويل، يد العون واملساعدة يف مقاضاة املتهمني بارتكاب أنشطة االرتـزاق             

  يف إطار حماكمات شفافة وعلنية ونزيهة؛
  ؛)١( مع التقدير بعمل الفريق العامل ومسامهاته، وحييط علماً بتقريره األخرييقّر  -١٢  
 الدويل املفتوح العضوية     بعقد الدورة الثانية للفريق العامل احلكومي      يرّحب  -١٣  

املعين بالنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي دويل بشأن تنظيم أنشطة الشركات العـسكرية              
واألمنية اخلاصة، ويعرب عن ارتياحه ملشاركة اخلرباء، مبن فيهم أعضاء الفريق العامل املعـين             

ملصري الذين شاركوا   مبسألة استخدام املرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير ا          
يف الدورة املذكورة أعاله كخرباء خمتصني، ويطلب إىل الفريق العامل واخلرباء اآلخـرين أن              

  يواصلوا القيام ذلك؛
 مبذكرة األمانة بشأن تقرير الـدورة الثانيـة للفريـق العامـل             حييط علماً   -١٤  
  ؛)٢(الدويل احلكومي
ل املعنيـة بظـاهرة الـشركات        مجيع الدول األعضاء، مبا فيها الدو      يوصي  -١٥  

العسكرية واألمنية اخلاصة، بصفتها دوالً متعاقدة أو دوالً جتري فيها العمليات أو دول املـوطن       
أو دوالً ُيستخَدم رعاياها للعمل يف هذه الشركات، بأن تسهم يف عمل الفريق العامل احلكومي               

  ؛ل املعين مبسألة استخدام املرتزقةالفريق العام، مراعيةً يف ذلك األعمال اليت قام هبا الدويل
 العمل الذي سبق أن قام به املقـررون         أن يواصل  الفريق العامل     إىل يطلب  -١٦  

اخلاصون السابقون بشأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيـد املرتزقـة واسـتخدامهم              
  املتعلـق بوضـع    على أن يأخذ يف االعتبار االقتراح     ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلك،      

املعين باستخدام املرتزقـة كوسـيلة       املقرر اخلاص    قدمه للمرتزقة الذي    تعريف قانوين جديد  

__________ 

)١( A/HRC/21/43. 
)٢( A/HRC/21/40. 
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يف تقريـره إىل جلنـة      النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري           
  ؛)٣(حقوق اإلنسان يف دورهتا الستني

أن ُتعـرِّف   حلقوق اإلنسان   ة  الساميمفوضية األمم املتحدة     إىل   يكرر طلبه   -١٧  
ل حق الـشعوب يف تقريـر    باآلثار السلبية اليت تطا   على سبيل األولوية،    و،  على نطاق واسع  

واملـشورة  العسكرية  جراء أنشطة املرتزقة والشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدة         من  املصري  
عند الطلب وحـسب   وأن ُتقّدم وغريمها من اخلدمات العسكرية واألمنية يف السوق الدولية،         

  ؛ إىل الدول املتضررة من هذه األنشطةخدمات استشارية االقتضاء، 
الفريق العامل أن يواصل مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة         إىل  يطلب    -١٨  

جبميع أشكاهلا ومظاهرها، مبا يشمل الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف خمتلـف أحنـاء              
  احلاالت اليت توفر فيها احلكومات احلماية ألفراد ضالعني يف أنشطة املرتزقة؛العامل، مبا يف ذلك 

 دراسة وحتديد املصادر واألسباب، أن يواصل  الفريق العامل     إىل يطلب أيضاً   -١٩  
والقضايا الناشئة، واملظاهر، واالجتاهات فيما يتعلق باملرتزقة أو األنشطة املتـصلة باملرتزقـة             

  ؛نسان، وخاصة حق الشعوب يف تقرير مصريهاوتأثريها يف حقوق اإل
  مجيع الدول على أن تتعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل يف أداء واليته؛حيث  -٢٠  

 الفريق العامل بكـل     أن ُيزودا فوضة السامية   امل األمني العام وإىل     إىليطلب    -٢١  
 واليته، بوسائل منـها تعزيـز    ألداءيلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتني املهنية واملالية،          ما

التعاون بني الفريق العامل وغريه من أجهزة منظومة األمم املتحدة املختصة مبكافحة األنشطة             
   ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبقتضيات أنشطته احلالية واملقبلة؛

 مع الـدول، واملنظمـات احلكوميـة        أن يتشاور  الفريق العامل    إىليطلب    -٢٢  
مات غري احلكومية، وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين يف      الدولية، واملنظ 

 استنتاجاته بشأن استخدام املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق    وأن يقّدمتنفيذ هذا القرار،    
الثامنـة  اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا               

  ؛الرابعة والعشرين يف دورته س حقوق اإلنسانجمل وإىل والستني
 يف إطار البند    الرابعة والعشرين مواصلة نظره يف هذه املسألة يف دورته        يقرر    -٢٣  

  .نفسه من جدول األعمال
  ٣٦اجللسة   

  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٧

__________ 

)٣( E/CN.4/2004/15. 
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. ، وامتناع عضو واحد عن التصويت     ١٢ مقابل    صوتاً ٣٤اعتمد بتصويت مسجل بأغلبية     [
  :لي ياميجة التصويت كوكانت نت

  :املؤيدون
 ، وأوروغـواي  ، وأنغوال ، وإندونيسيا ، وإكوادور ، واألردن ،االحتاد الروسي 

 ، وتايلنـد  ، وبريو ، وبوركينا فاسو  ، وبوتسوانا ، وبنن ، وبنغالديش ،وأوغندا
 ، وقطر ، والفلبني ، وغواتيماال ، والصني ، وشيلي ، والسنغال ، وجيبويت ،اليبيو

 ، والكويـت  ، والكونغو ، وكوستاريكا ، وكوبا ،ون والكامري ،وقريغيزستان
 ، وموريـشيوس  ، وموريتانيا ، واململكة العربية السعودية   ، وملديف ،وماليزيا
   واهلند،ونيجرييا

  :املعارضون
 ومجهوريـة   ، واجلمهورية التـشيكية   ، وبولندا ، وبلجيكا ، وإيطاليا ،إسبانيا
 والواليـات   ،غاريا وهن ، والنمسا ، والنرويج ، وسويسرا ، ورومانيا ،مولدوفا

  املتحدة األمريكية
  :املمتنعون

  .املكسيك

        


