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    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/61/442( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـة           - ٦١/١٥١
 حق الشعوب يف تقرير املصري

  
 ،إن اجلمعية العامة 

 ٥٩/١٧٨ هــذا املوضــوع، مبــا فيهــا القــرار   إىل كــل قراراهتــا الــسابقة بــشأن إذ تــشري 
جلنــة حقـــوق اإلنـــسان   ، وإذ حتـــيط علمــا بقـــرار ٢٠٠٤ديــسمرب  / كـــانون األول٢٠املــؤرخ  
 ،)١(٢٠٠٥ أبريل / نيسان٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٢

 إىل مجيــع قراراهتــا ذات الــصلة الــيت أدانــت فيهــا، يف مجلــة أمــور، أي وإذ تــشري أيــضا 
تغاضـت    أولهم وتدريبـهم وحـشدهم ونقلـهم واسـتخدامهم    مسحت بتجنيد املرتزقة ومتوي دولة

ســيما حكومــات   والهبــدف اإلطاحــة حبكومــات دول أعــضاء يف األمــم املتحــدة،  عــن ذلــك
هبــدف حماربــة حركــات التحريــر الــوطين، وإذ تــشري كــذلك إىل القــرارات    أوالناميــة، البلــدان

  واجمللـس االقتـصادي  جملس األمـن لة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة والدولية ذات الص والصكوك

علـى    ومنظمة الوحدة األفريقيـة، ومنـها اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة للقـضاء       واالجتماعي
 ،)٣(، وكذلك االحتاد األفريقي)٢(االرتزاق يف أفريقيا

 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمـم املتحـدة بـشأن التقيـد              وإذ تؤكد من جديد    
املساواة يف السيادة، واالسـتقالل الـسياسي، والـسالمة اإلقليميـة للـدول، وحـق               الصارم مببادئ   

_______________ 

، )E/2005/23 (٣، امللحـق رقـم      ٢٠٠٥س االقتـصادي واالجتمـاعي،      الوثـائق الرمسيـة للمجلـ     انظر    )١(
  .الفصل الثاين، الفرع ألف

  .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(
 منها االحتاد األفريقـي     وحدة األفريقية قائمة، ونشأ بدال    ، مل تعد منظمة ال    ٢٠٠٢يوليه  / متوز ٨يف    )٣(

  .٢٠٠٢يوليه /متوز  ٩يف 
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التهديـد باسـتعماهلا يف العالقـات الدوليـة،           أو الشعوب يف تقرير املصري، وعدم اسـتعمال القـوة        
 للدول،الداخلية وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية 

مببدأ حق تقريـر املـصري، حيـق جلميـع الـشعوب            أنــه، عمال    وإذ تؤكد من جديد أيضا     
أن حتدد حبرية وضعها السياسي وأن تسعى إىل حتقيق منوها االقتصادي واالجتمـاعي والثقـايف،              

 وأن على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،

ة  بالعالقـات الوديـ   املتعلقـة  إعالن مبادئ القـانون الـدويل        وإذ تؤكد من جديد كذلك     
 ،)٤(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

تشكله أنشطة املرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم واألمـن يف              ما وإذ يثري جزعها وقلقها    
 البلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا، ويف الدول الصغرية،

ــالغ القلــق   ــساورها ب  إزاء اخلــسائر يف األرواح واألضــرار اجلــسيمة الــيت تلحــق   وإذ ي
باملمتلكات واآلثار السلبية على سياسة البلدان املتأثرة واقتصاداهتا، نتيجـة ملـا يقـوم بـه املرتزقـة                  

 من أنشطة إجرامية،

تنطـوي    ومـا  أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف أفريقيـا ثري بالغ جزعها وقلقهايوإذ   
  البلدان،تلكعليه من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري ل

ــها   ــة    واقتناعــا من ــة اســتخدام املرتزق ــه بــصرف النظــر عــن طريق ــذي    أو بأن ــشكل ال ال
األنشطة ذات الصلة هبـم يـشكلون هتديـدا           أو يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإهنم     

 لسالم وأمن الشعوب وتقرير مصريها وعقبة يف سبيل متتع الشعوب بكل حقوق اإلنسان،

لعامـل املعـين باسـتخدام املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك             بتقريـر الفريـق ا     حتيط علما  - ١ 
 ؛)٥(تقرير املصري حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف

 أن اســتخدام املرتزقــة وجتنيــدهم ومتويلــهم وتدريبــهم أمــور تؤكــد مــن جديــد - ٢ 
قلقــا شــديدا لــدى مجيــع الــدول وتــشكل انتــهاكا للمقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق     تــثري
  املتحدة؛ ماألم

 بأن الـصراع املـسلح واإلرهـاب واالجتـار باألسـلحة والعمليـات اخلفيـة                تسلم - ٣ 
ــة يف        ــى املرتزقـ ــشجيع الطلـــب علـ ــور، إىل تـ ــة أمـ ــؤدي، يف مجلـ ــة تـ ــا دول ثالثـ ــوم هبـ ــيت تقـ الـ

  العاملية؛ السوق
_______________ 

  .، املرفق)٢٥  -   د( ٢٦٢٥القرار   )٤(
  .A/61/341انظر   )٥(
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مجيـع الـدول علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقـصى                حتث مرة أخـرى    - ٤ 
اء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ التدابري التـشريعية الالزمـة             درجات اليقظة إز  

لكفالة عدم استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخلاضعة لـسيطرهتا، فـضال عـن رعاياهـا، يف                
جتنيـد املرتزقـة وحـشدهم ومتويلـهم وتدريبـهم ونقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنـشطة تـستهدف            

اإلطاحـة حبكومـة أي       أو  فـــي تقريـــر املصري، وزعزعـة االسـتقرار       إعاقة ممارســـة حق الشعوب   
الوحــدة   أوإضــعاف الــسالمة اإلقليميــة   أوتقــويضبجزئيــة،   أو، بــصورة تامــةالقيــام  أودولــة

السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت تتصرف مبا يتماشى مـع احتـرام حـق الـشعوب يف                  
  تقرير مصريها؛

أن تلتــزم أقــصى قــدر مــن احليطــة إزاء أي نــوع مــن   ع الــدول إىل مجيــتطلــب - ٥ 
ــة  ــد املرتزق ــهم  أوجتني ــوظيفهم  أوتدريب ــدم اخلــربة        أوت ــه شــركات خاصــة تق ــوم ب ــهم تق متويل

االستــشارية العــسكرية واخلــدمات األمنيــة علــى الــصعيد الــدويل، وأن تفــرض كــذلك حظــرا     
عمــال الراميــة إىل زعزعــة  األ  أوخاصــا علــى تــدخل هــذه الــشركات يف الــصراعات املــسلحة   

 استقرار األنظمة الدستورية؛

تنظر بعد يف اختاذ اإلجراءات الالزمـــة لالنـضـــمام          جبميع الدول اليت مل    هتيب  - ٦ 
ـــة الإىل ا ــة ملتفاقيـــــ ــهم  الدوليــ ــهم وتدريبــ ــتخدامهم ومتويلــ ــة واســ ــد املرتزقــ ــضة جتنيــ  ،)٦(ناهــ
 التصــــديق عليها أن تفعل ذلك؛ أو

تشريعات وطنيـة تقيـد جتنيـد املرتزقـة وحـشدهم        باعتماد بعض الدولحبتر - ٧ 
 ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

 أنــشطة املرتزقــة األخــرية يف أفريقيــا، وتــثين علــى احلكومــات األفريقيــة   تــدين - ٨ 
 الــيت تــشكل هتديــدا لــسالمة واحتــرام النظــام ،إحبــاط هــذه األعمــال غــري القانونيــة لتعاوهنــا يف
 تلك البلدان وممارسة شعوهبا حلق تقرير املصري؛ل الدستوري

 أعمـال  تبالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما حـدث           هتيب - ٩ 
  إذا،تنظــر يف تــسليمهم   أوإجراميــــــة ذات طبيعــة إرهابيــة، وأن تقــدم الــضالعني إىل العدالــة     

 الدولية املنطبقة؛  أوةطلب منها ذلك، وفقا للقانون احمللي واملعاهدات الثنائي ما

 أي شــكل مــن أشــكال اإلفــالت مــن العقــاب املمنــوح ملــرتكيب أنــشطة  تــدين - ١٠ 
عن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلـهم وتدريبـهم، وحتـث مجيـع الـدول،               املرتزقة واملسؤولني 

  القانون الدويل، على تقدميهم، بدون متييز، إىل العدالة؛مبوجب لتزاماهتاال اوفق

_______________ 

  .٣٧٧٨٩، الرقم ٢١٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(
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بالدول األعضاء، وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل، أن تتعـاون                هتيب - ١١ 
ــهمني ب   ــضائية للمت ــة الق ــع املالحق ــة يف حماكمــات شــفافة ومفتوحــة    ارتكــاب م ــشطة املرتزق أن

 ، وأن تساعد على مالحقتهم؛وعادلة

 ون إىل الفريـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـرر                     تطلب - ١٢ 
ــاخل ــسابقوناصـ ــة      ون الـ ــد املرتزقـ ــة جتنيـ ــع ومعاقبـ ــدويل ملنـ ــانوين الـ ــار القـ ــز اإلطـ ــشأن تعزيـ  بـ

واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم، مع مراعاة االقتراح اخلاص بتعريف قـانوين جديـد للمرتزقـة              
 ؛)٧(املقرر اخلاص يف تقريره املقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الستنيصاغه الذي 

، علــى ســبيل األولويــة،  مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان   إىلتطلــب - ١٣ 
املرتزقة على حق الشعوب يف تقريـر املـصري، وتقـدمي اخلـدمات      التعريف باآلثار السلبية ألنشطة

 وحسب االقتضاء، إىل الدول املتأثرة هبذه األنشطة؛ االستشارية، عند الطلب

ــرب  - ١٤  ــديرها  تع ــن تق ــام ع ــدعوفوضــية امل لقي ــد بال ــاع االة إىل عق ــث الجتم ثال
للخرباء بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنـشطة املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان               

 ؛)٨(وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري، وحتيط علما بتقرير االجتماع

  إىل الفريق العامل أن يواصل، لـدى اضـطالعه بواليتـه، إيـالء االعتبـار               تطلب - ١٥ 
 أنشطة املرتزقة يف العديد من أحناء العامل واختاذها أشكاال ومظاهر وطرائـق جديـدة،   الستمرار

ويف هذا الصدد، تطلب إىل أعضائه أن يواصـلوا إيـالء اهتمـام خـاص لتـأثري أنـشطة الـشركات              
منيــة يف الــسوق الدوليــة االستــشارية واألدمات اخلــعــسكرية والساعدات املــتقــدم  اخلاصـة الــيت 

 يف تقرير املصري؛ ارسة حق الشعوبعلى مم

 مجيــع الــدول علــى التعــاون تعاونــا كــامال مــع الفريــق العامــل يف الوفــاء  حتــث - ١٦ 
  بواليته؛
 حلقـوق اإلنـسان     ةالـسامي األمـم املتحـدة      ةإىل األمني العام وإىل مفوضـ      تطلب - ١٧ 

لنـاحيتني املهنيـة    يلـزم مـن مـساعدة ودعـم للوفـاء بواليتـه، مـن ا                مـا  تزويد الفريـق العامـل بكـل      
 تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من عناصر منظومة األمم املتحـدة             بوسائل منها واملالية،  

 ؛واملستقبلية تضيه أنشطته احلاليةاملختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبا تق

ة الدوليــة إىل الفريــق العامــل استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــ      تطلــب - ١٨ 
غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة   املنظمــات و

_______________ 

  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )٧(
  .E/CN.4/2005/23انظر   )٨(
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كوسيلة لتقويض التمتع بكل حقوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري،            
 مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني؛

 يف مسألة استخدام املرتزقـة كوسيلــــة        نظر يف دورهتا الثانية والستني    أن ت  تقرر - ١٩ 
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـــة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري يف إطـار البنـد املعنـون                    

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”
  ٨١اجللسة العامة 

  ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول١٩
  


