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7/21 استخداامم االمرتزقة كوسيیلة النتهھاكك وواليیة االفريیق االعامل االمعني ب -

حقوقق ااإلنسانن ووإإعاقة مماررسة حق االشعوبب في تقريیر 

مصيیرهھھھا  

�������� ���� ���� ��  

إإلى جميیع االقرااررااتت االسابقة االتي ااعتمدتهھا االجمعيیة االعامة وولجنة حقوقق ااإلنسانن �� ����  

ووقراارر االلجنة  2007كانونن ااألوولل/دديیسمبر  18االمؤررخخ  62/145وضوعع٬، بما فيیهھا قراارر االجمعيیة بشأنن هھھھذاا االم

2005،٬نيیسانن/أأبريیل  7االمؤررخخ  2005/2  

 15االمؤررخخ  60/251من قراارر االجمعيیة  6االفقرةة  ��� ��� �� ������� 

2006،٬آآذذاارر/ماررسس   

إلنسانن االتابع لألمم بناء مؤسساتت مجلس حقوقق اااالمعنونن " 5/1 االمجلس قراارر إإلى ��� ���� 

مجلس لمدوونة قوااعد االسلوكك ألصحابب االواليیاتت في إإططارر ااإلجرااءااتت االخاصة االمعنونن " 5/2قراارر االوو "٬،االمتحدةة

يیؤدديي أأنن صاحب االواليیة ووإإذذ يیشددد على أأنهھ يیجب على ٬، 2007حزيیراانن/يیونيیهھ  18االمؤررخيین  "٬،حقوقق ااإلنسانن

٬،وولمرفقيیهھماووفقاً لهھذيین االقراارريین  ووااجباتهھ  

 1 - االمعني باستخداامم  االفريیق االعاملهھھھماتت اسمبعمل وو �� 

هھھھا٬، وويیحيیط علماً مع وسيیلة النتهھاكك حقوقق ااإلنسانن ووإإعاقة مماررسة حق االشعوبب في تقريیر مصيیركاالمرتزقة 

؛)A/HRC/7/7االتقديیر بتقريیرهه ااألخيیر (  

 2 - االمرتزقة  االمعني باستخداامم االفريیق االعاملوواليیة أأنن يیمددد لفترةة ثالثث سنوااتت  ���� 

:ما يیليمن أأجل االقيیامم ب مصيیرهھھھا٬،وسيیلة النتهھاكك حقوقق ااإلنسانن ووإإعاقة مماررسة حق االشعوبب في تقريیر ك  

ووضع ووتقديیم مقترحاتت محدددةة بشأنن ما يیمكن ووضعهھ من معايیيیر تكميیليیة جديیدةة ترمي إإلى سّد  (أأ) 

ى ززيیاددةة حمايیة حقوقق ااإلنسانن٬، ووال االثغرااتت االقائمة٬، وومباددئئ توجيیهھيیة عامة أأوو مباددئئ أأساسيیة جديیدةة للتشجيیع عل

سيیما حق االشعوبب في تقريیر مصيیرهھھھا٬، عند موااجهھة االتهھديیدااتت االحاليیة وواالناشئة االتي يیشكلهھا االمرتزقة أأوو ااألنشطة 

االمتصلة بالمرتزقة؛  

االتماسس ااآلررااء وواالمساهھھھماتت من االحكوماتت وواالمنظماتت االحكوميیة االدووليیة وواالمنظماتت غيیر  (بب) 

ل االمتصلة بواليیتهھ؛االحكوميیة بشأنن االمسائ  



(جج)  مرااقبة االمرتزقة ووااألنشطة االمتصلة بالمرتزقة بجميیع أأشكالهھا وومظاهھھھرهھھھا في مختلف أأنحاء  

االعالم؛  

(دد)  ددررااسة ووتحديید االمصاددرر ووااألسبابب٬، وواالقضايیا االناشئة وواالمظاهھھھر ووااالتجاهھھھاتت فيیما يیتعلق  

نسانن٬، ووخاصة حق االشعوبب في تقريیر مصيیرهھھھا؛بالمرتزقة أأوو ااألنشطة االمتصلة بالمرتزقة ووتأثيیرهھھھا في حقوقق ااإل  

ررصد ووددررااسة ما يیترتب على أأنشطة االشركاتت االخاصة االتي تعرضض االمساعدةة االعسكريیة  (هھھھ) 

وواالخدماتت ااالستشارريیة ووااألمنيیة في االسوقق االدووليیة من آآثارر في االتمتع بحقوقق ااإلنسانن٬، ووال سيیما حق االشعوبب في 

ة ددووليیة تشجع هھھھذهه االشركاتت على ااحتراامم حقوقق ااإلنسانن في أأنشطتهھا؛تقريیر مصيیرهھھھا٬، ووإإعداادد مشرووعع مباددئئ أأساسيی  

 3 أأنن يیأذذنن للفريیق االعامل بعقد ثالثث ددووررااتت في االسنة بوااقع خمسة أأيیامم  ���� ����� -

عمل لكل ددووررةة٬، منهھا ااثنتانن في جنيیف ووووااحدةة في نيیويیورركك٬، ااضطالعاً بالواليیة االمبيیَّنة في هھھھذاا االقراارر؛  

 4 لعامل أأنن يیوااصل االعمل االذيي سبق أأنن قامم بهھ االمقررروونن االخاصونن إإلى االفريیق اا � -

ى االسابقونن بشأنن تعزيیز ااإلططارر االقانوني االدوولي لمنع تجنيید االمرتزقة ووااستخداامهھم ووتمويیلهھم ووتدرريیبهھم وواالمعاقبة عل

ى لجنة حقوقق جديید للمرتزقة االذيي تقدمم بهھ االمقررر االخاصص في تقريیرهه إإلاالقانوني االتعريیف اال٬، مع مرااعاةة ااقترااحح ذذلك

؛)٬47، االفقرةة E/CN.4/2004/15( ااإلنسانن في ددووررتهھا االستيین  

 5 إإلى مفوضيیة ااألمم االمتحدةة االساميیة لحقوقق ااإلنسانن أأنن تقومم٬، على سبيیل ااألوولويیة٬،  � -

لخدماتت ااالستشارريیة٬، ووأأنن تقدمم اا مصيیرهھھھابالتعريیف باآلثارر االسلبيیة ألنشطة االمرتزقة على حق االشعوبب في تقريیر 

ااألنشطة؛ بتلكعند االطلب ووحسب ااالقتضاء٬، إإلى االدوولل االمتأثرةة   

 6 لما قدمتهھ االمفوضيیة من ددعم لعقد االمشاووررةة االحكوميیة ااإلقليیميیة  � -

وصفهھا بلدوولل أأمريیكا االالتيینيیة وومنطقة االبحر االكارريیبي في بنما بشأنن ااألشكالل االتقليیديیة وواالجديیدةة ألنشطة االمرتزقة 

٬، ووبخاصة فيیما يیتعلق باآلثارر االمترتبة مصيیرهھھھاووسيیلة النتهھاكك حقوقق ااإلنسانن ووإإعاقة مماررسة حق االشعوبب في تقريیر 

على أأنشطة االشركاتت االعسكريیة ووااألمنيیة االخاصة في االتمتع بحقوقق ااإلنسانن؛  

 7 ررااتت إإلى االمفوضيیة أأنن تبلغ االمجلس٬، في االوقت االمناسب٬، بتارريیخ وومكانن عقد االمشاوو ���� -

٬، مع مرااعاةة 62/145من قراارر االجمعيیة االعامة  15االحكوميیة ااإلقليیميیة ااألخرىى بشأنن هھھھذهه االمسألة٬، ووفقا ألحكامم االفقرةة 

ااجتماعع مائدةة مستديیرةة ررفيیع االمستوىى تحت إإشراافف ااألمم االمتحدةة٬، ووذذلك لمناقشة  كونن هھھھذهه االعمليیة قد تؤدديي إإلى عقد

حاسم لمسؤووليیاتت االجهھاتت  فهھم ٬، بهھدفف تيیسيیراالمحتكرةة الستخداامم االقوةة االمسألة ااألساسيیة لدوورر االدوولة بوصفهھا االجهھة

االرااهھھھن٬، وواااللتزااماتت االخاصة بكل  االسيیاققفي  ٬،االفاعلة االمختلفة٬، بما في ذذلك االشركاتت االعسكريیة ووااألمنيیة االخاصة

االالززمة فيیة ااإلضالى فهھم مشتركك لطبيیعة االلواائح وواالضواابط من أأجل حمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن وواالوصولل إإ منهھا

على االصعيید االدوولي؛  



 8 - �  ً مع االفريیق االعامل في االوفاء بواليیتهھ؛ كامالً  جميیع االدوولل على االتعاوونن تعاوونا  

 9 إإلى ااألميین االعامم ووإإلى مفوضة ااألمم االمتحدةة االساميیة لحقوقق ااإلنسانن تزوويید االفريیق  � -

حيیتيین االمهھنيیة وواالماليیة٬، بوسائل منهھا تعزيیز االتعاوونن بيین االعامل بكل ما يیلزمم من مساعدةة ووددعم للوفاء بواليیتهھ٬، من االنا

بمكافحة ااألنشطة ذذااتت االصلة بالمرتزقة٬، لمعنيیة منظومة ااألمم االمتحدةة اااالمكونة لعناصر االاالفريیق االعامل ووغيیرهه من 

هھ االحاليیة وواالمقبلة؛ـأأنشطتتطلبـاتت يیفي بمكـي ل  

 10 اتت االحكوميیة االدووليیة وواالمنظماتت غيیر االدوولل وواالمنظم أأنن يیستشيیرإإلى االفريیق االعامل  � -

ووأأنن يیقدمم تقريیرااً تنفيیذ هھھھذاا االقراارر٬،  ما يیخصفيیووغيیرهھھھا من االجهھاتت االفاعلة ذذااتت االصلة في االمجتمع االمدني االحكوميیة 

حقوقق ااإلنسانن ووإإعاقة مماررسة حق االشعوبب في تقريیر كوسيیلة النتهھاكك ااستنتاجاتهھ بشأنن ااستخداامم االمرتزقة عن 

ووفقاً لبرنامج  2009ووإإلى مجلس حقوقق ااإلنسانن في عامم  االعامة في ددووررتهھا االثالثة وواالستيینإإلى االجمعيیة  مصيیرهھھھا

؛عملهھ االسنويي  

 11 االنظر في هھھھذهه االمسألة في إإططارر االبند نفسهھ من جدوولل ااألعمالل.موااصلة ����  -  
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عن االتصويیت. ووكانت نتيیجة  وواامتناعع عضويین 11صوتاً مقابل  32[ااعتُمد بتصويیت مسجل بأغلبيیة 

االتصويیت كالتالي:   

:�������� ااالتحادد االرووسي٬، أأذذرربيیجانن٬، ااألررددنن٬، إإندوونيیسيیا٬، أأنغوال٬، أأووررووغواايي٬،  

باكستانن٬، االبرااززيیل٬، بوليیفيیا٬، بيیروو٬، جنوبب أأفريیقيیا٬، جيیبوتي٬، ززاامبيیا٬، سريي النكا٬، 

الي٬، االسنغالل٬، االصيین٬، غانا٬، غوااتيیماال٬، االفلبيین٬، قطر٬، االكاميیروونن٬، كوبا٬، م

ماليیزيیا٬، مدغشقر٬، مصر٬، االمكسيیك٬، االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬، مورريیشيیوسس٬، 

نيیجيیريیا٬، نيیكاررااغواا٬، االهھند.  

:��������� أألمانيیا٬، إإيیطاليیا٬، االبوسنة وواالهھرسك٬، جمهھورريیة كورريیا٬، رروومانيیا٬،  

سلوفيینيیا٬، فرنسا٬، كنداا٬، االمملكة االمتحدةة لبريیطانيیا االعظمى ووآآيیرلنداا االشماليیة٬، 

بانن.هھھھولنداا٬، االيیا  

:��������� أأووكراانيیا٬، سويیسراا.]   

 


