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    ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/62/438( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

وسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـة        كاستخدام املرتزقة    - ٦٢/١٤٥
  حق الشعوب يف تقرير املصري

 
 ،إن اجلمعية العامة 

 ٦١/١٥١أن هــذا املوضــوع، مبــا فيهــا القــرار  قراراهتــا الــسابقة بــشمجيــع إىل إذ تــشري 
جلنــة حقـــوق اإلنـــسان   ، وإذ حتـــيط علمــا بقـــرار ٢٠٠٦ديــسمرب  / كـــانون األول١٩املــؤرخ  
 ،)١(٢٠٠٥ أبريل / نيسان٧ املؤرخ ٢٠٠٥/٢

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

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

  وجملس األمـن واجمللـس االقتـصادي   الدولية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة والصكوك

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

 املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمـم املتحـدة بـشأن التقيـد              وإذ تؤكد من جديد    
 وحــق لــسياسي والــسالمة اإلقليميــة للــدول ئ املــساواة يف الــسيادة واالســتقالل االــصارم مببــاد

_______________ 

، )E/2005/23 (٣، امللحـق رقـم   ٢٠٠٥الوثائق الرمسية للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،        :ظران  )١(
  .الفصل الثاين، الفرع ألف

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

  .٢٠٠٢يوليه /متوز  ٩يف 
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التهديــد باســتعماهلا يف العالقــات الدوليــة  الــشعوب يف تقريــر املــصري وعــدم اســتعمال القــوة أو
 لدول،اسيادة  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم

 املـصري، حيـق جلميـع الـشعوب         أنــه، عمال مببدأ حق تقريـر      وإذ تؤكد من جديد أيضا     
 الـــسياسي وأن تـــسعى إىل حتقيـــق منوهـــا االقتـــصادي واالجتمـــاعي   مركزهـــاأن حتـــدد حبريـــة

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

 بالعالقـات الوديـة    املتعلقـة  إعالن مبادئ القـانون الـدويل        وإذ تؤكد من جديد كذلك     
  ،)٤( الدول وفقا مليثاق األمم املتحدةوالتعاون بني

 الـسالم واألمـن يف      يهـدد تشكله أنشطة املرتزقة من خطـر         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
 واقتصاداهتا، نتيجة ملا يقوم به املرتزقـة        املتضررةآلثار السلبية على سياسة البلدان      باملمتلكات وا 

 من أنشطة إجرامية،

ويف أمـاكن   أنشطة املرتزقة يف اآلونـة األخـرية يف أفريقيـا    ثري بالغ جزعها وقلقهايوإذ   
مـن خطــر يهـدد سـالمة واحتــرام النظـام الدســتوري     هـذه األنــشطة  تنطــوي عليـه   ومـا أخـرى،  

   البلدان،تلكل
، وإذ تالحـظ أن قيـام       االرتـزاق إزاء األساليب اجلديـدة املتبعـة يف        وإذ يساورها القلق      

للعمـل بـصفة   أفراد عسكريني ورجـال شـرطة سـابقني         تجنيدشركات عسكرية وأمنية خاصة ب    
  ،يبدو مافيال يزال مستمرا  املسلحة صراعات يف مناطق ال“حراس أمن”

ــها   ــأنواقتناعــا من ــة، املرت ب ــةال بــصرف النظــر عــن  زق ــتم هبــا طريق  هم اســتخدام الــيت ي
 هبـم يـشكلون     املتـصلة األنشطة   الشكل الذي يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، أو        أو

 متتـع الـشعوب بكـل       عائقـا أمـام   وصري  املـ تقريـر   حقهـا يف     و  وأمنـها  سالم الـشعوب  خطرا يهدد   
 حقوق اإلنسان،

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

_______________ 

  .، املرفق)٢٥  -   د (٢٦٢٥القرار   )٤(
  .A/62/301انظر   )٥(
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 مـسائل  أن استخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم وتدريبـهم            تؤكد من جديد   - ٢ 
قلقــا شــديدا لــدى مجيــع الــدول وتــشكل انتــهاكا للمقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق     تــثري
  ملتحدة؛ا األمم

 بأن الـصراع املـسلح واإلرهـاب واالجتـار باألسـلحة والعمليـات اخلفيـة                تسلم - ٣ 
ــؤدي   ــة تـ ــا دول ثالثـ ــوم هبـ ــور إىلالـــيت تقـ ــدة أمـ ــها عـ ــة يف   منـ  تـــشجيع الطلـــب علـــى املرتزقـ

  العاملية؛ السوق
مجيـع الـدول علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقـصى                حتث مرة أخـرى    - ٤ 

خلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة وعلى اختـاذ التـدابري التـشريعية الالزمـة              درجات اليقظة إزاء ا   
 رعاياهـا، يف    وكـذلك لكفالة عدم استخدام أراضـيها واألراضـي األخـرى اخلاضـعة لـسيطرهتا،              

جتنيـد املرتزقـة وحـشدهم ومتويلـهم وتدريبـهم ونقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنـشطة تـستهدف            
اإلطاحـة حبكومـة أي      تقريــــر املـصري وزعزعـة االسـتقرار أو        فـــي    الشعوب  حق إعاقة ممارســـة 

الوحــدة  إضــعاف الــسالمة اإلقليميــة أو  تقــويض أوبجزئيــة،  ، بــصورة تامــة أوالقيــام دولــة أو
 مـع احتـرام حـق الـشعوب       سقمبـا يتـ   تدير شـؤوهنا    السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت       

  صري؛امليف تقرير 
أن تلتــزم أقــصى قــدر مــن احليطــة إزاء أي نــوع مــن   دول إىل مجيــع الــتطلــب - ٥ 

م تقــوم بــه شــركات متويلــه تــوظيفهم أو تدريبــهم أو  أو مواطنوهــا،هم فــين، مبــجتنيــد املرتزقــة
 على الصعيد الدويل، وأن تفرض كـذلك         العسكرية األمنية االستشارية و  دماتخاصة تقدم اخل  

األعمال الرامية إىل زعزعـة      لحة أو حظرا خاصا على تدخل هذه الشركات يف الصراعات املس        
  استقرار األنظمة الدستورية؛

ــ  - ٦   واخلـــدمات االستـــشارية واألمنيـــة املـــساعدة ب تـــستعنيالـــيت الـــدول  شجعتـ
 تلــك آليــات وطنيــة تنظيميــة لتــسجيل وضــعالــيت تقــدمها الــشركات اخلاصــة علــى  العــسكرية 

 تقـدمها تلـك الـشركات التمتـع         الـيت  أال تعوق اخلدمات     لكفالةالشركات ومنح التراخيص هلا     
 ؛ستفيد منها يف البلد امل تلك احلقوقحبقوق اإلنسان وأال تنتهك

تنظر بعد يف اختاذ اإلجراءات الالزمـــة لالنـضـــمام          جبميع الدول اليت مل    هتيب  - ٧ 
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

_______________ 

  .٣٧٧٨٩، الرقم ٢١٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(
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تشريعات وطنيـة تقيـد جتنيـد املرتزقـة وحـشدهم        باعتماد بعض الدولترحب - ٨ 
 ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

  أنشطة املرتزقة يف أفريقيا، وتثين علـى احلكومـات األفريقيـة لتعاوهنـا يف    تدين - ٩ 

  سـالمة واحتـرام النظـام الدسـتوري    هددخطرا ي األعمال غري القانونية اليت تشكل تلكإحباط 

 لتلك البلدان وممارسة شعوهبا حلق تقرير املصري؛

ــة    هتيــب - ١٠  ــدول أن حتقــق يف احتمــال ضــلوع املرتزق  مــىت وحيثمــا حــدثت  ،بال
  مـن تثبـت مـسؤوليتهم عـن ذلـك،         وأن تقدم إىل العدالـة     ،ل إجراميــــة ذات طبيعة إرهابية    أعما
طلــب منــها ذلــك، وفقــا للقــانون احمللــي واملعاهــدات الثنائيــة   ا مــا إذ،تنظــر يف تــسليمهمأن  أو
 ؛الساريةالدولية  أو

 ملرتكيب أنـشطة املرتزقـة      مينح أي شكل من أشكال اإلفالت من العقاب         تدين - ١١ 
 اعـن اسـتخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم وتدريبـهم، وحتـث مجيـع الـدول، وفقـ                    واملسؤولني

 ون الدويل، على تقدميهم، دون متييز، إىل العدالة؛ القان مبوجبلتزاماهتاال

 يـد   وفقا اللتزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل،       ،أن تقدم بالدول األعضاء    هتيب - ١٢ 
أنـشطة املرتزقـة يف حماكمـات شـفافة ومفتوحـة           ارتكاب   ب منيهتمقاضاة امل العون واملساعدة يف    

 ؛وعادلة

 ونعمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـرر             إىل الفريـق العامـل أن يواصـل ال         تطلب - ١٣ 
ــسابقوناخلاصــ ــة واســتخدامهم      ون ال ــد املرتزق ــع جتني ــدويل ملن ــانوين ال ــز اإلطــار الق ــشأن تعزي  ب

تعريــف قــانوين جديــد الــداعي إىل ، مــع مراعــاة االقتــراح  واملعاقبــة عليهــاومتويلــهم وتدريبــهم
 ؛)٧(اإلنسان يف دورهتا الستنياملقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقوق   تقدم بهالذيللمرتزقة 

ــسان أن تقــوم    إىل تطلــب - ١٤  ، علــى ســبيل  مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن
املرتزقـة علـى حـق الـشعوب يف      باآلثـار الـسلبية ألنـشطة   على نطـاق واسـع   التعريف باألولوية، 

ــد   ــصري، وتق ــر امل ــد الطلــ   تقري ــشارية، عن ــدول   ب مي اخلــدمات االست ــضاء، إىل ال وحــسب االقت
 ذه األنشطة؛هب ملتضررةا

 مــن دعــم لعقــد املــشاورة احلكوميــة ملــا قدمتــه املفوضــية عــن تقــديرها تعــرب  - ١٥ 
التقليديـة  اإلقليمية لـدول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، يف بنمـا، بـشأن األشـكال                     

 يف   حـق الـشعوب    واجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة              

_______________ 

  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )٧(
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اآلثـار املترتبـة علـى أنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة              بفيمـا يتعلـق      خباصـة وتقرير املـصري،    
اخلاصــة يف التمتــع حبقــوق اإلنــسان، وتطلــب إىل املفوضــية عقــد مــشاورات حكوميــة إقليميــة    

 أخرى بشأن هذه املسألة؛

ــه،     تطلــب - ١٦  ــدى اضــطالعه بواليت ــل أن يواصــل، ل ــق العام  يف األخــذ  إىل الفري
أنشطة املرتزقة يف العديد مـن أحنـاء العـامل واختاذهـا أشـكاال ومظـاهر وطرائـق         ستمرارااالعتبار 
يف هــذا الــصدد إىل أعــضائه أن يواصــلوا إيــالء اهتمــام خــاص لتــأثري أنــشطة  تطلــب و جديــدة،

 يف الـسوق   العـسكرية منيـة االستـشارية واأل دمات اخلـ  وةساعداملـ تقـدم   الشركات اخلاصـة الـيت  
 يف تقرير املصري؛قها حل ممارسة الشعوبالتمتع حبقوق اإلنسان وية على الدول

ــل يف     حتـــث - ١٧  ــق العامـ ــع الفريـ ــامال مـ ــا كـ ــاون تعاونـ ــى التعـ ــدول علـ ــع الـ  مجيـ
  بواليته؛ الوفاء

 حلقـوق اإلنـسان     ةالـسامي األمـم املتحـدة      ةإىل األمني العام وإىل مفوضـ      تطلب - ١٨ 
ن مـساعدة ودعـم للوفـاء بواليتـه، مـن النـاحيتني املهنيـة               يلـزم مـ    تزويد الفريـق العامـل بكـل مـا        

 تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من عناصر منظومة األمم املتحـدة             بوسائل منها واملالية،  
 ؛واملقبلة املختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبا تقتضيه أنشطته احلالية

استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة     إىل الفريــق العامــل   تطلــب - ١٩ 
غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة   املنظمــات و

لتقويض التمتع بكل حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري، مـشفوعة                  
 والستني؛ة لثبتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثا

وسيلــــة  كة والستني يف مسألة استخدام املرتزقـة        لثأن تنظر يف دورهتا الثا     تقرر - ٢٠ 
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـــة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري يف إطـار البنـد املعنـون                    

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”
  ٧٦اجللسة العامة 

  ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٨
  


