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    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/63/429( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

وســـيلة النتـــهاك حقـــوق اإلنـــسان وإعاقـــة كاســـتخدام املرتزقـــة   - ٦٣/١٦٤
 ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٢/١٤٥أن هــذا املوضــوع، مبــا فيهــا القــرار  قراراهتــا الــسابقة بــشمجيــع إىل إذ تــشري  
 املـــؤرخ ٧/٢١ وقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٨املـــؤرخ 

 القرارات اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد،ومجيع ، )١(٢٠٠٨مارس /آذار ٢٨

ــشري أيــضا    ــا، يف مج      وإذ ت ــت فيه ــيت أدان ــصلة ال ــا ذات ال ــع قراراهت ــور،  إىل مجي ــة أم ل
هبـدف   دولة تسمح بتجنيد املرتزقة ومتويلـهم وتدريبـهم وحـشدهم ونقلـهم واسـتخدامهم،      أي

اإلطاحــة حبكومــات دول أعــضاء يف األمــم املتحــدة، وال ســيما حكومــات البلــدان الناميــة، أو  
، وإذ تـشري كـذلك إىل القـرارات      أو تتغاضـى عـن ذلـك       هبدف حماربة حركات التحرير الوطين    

ولية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملـس األمـن واجمللـس االقتـصادي               والصكوك الد 
واالجتماعي ومنظمة الوحدة األفريقيـة، ومنـها اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة للقـضاء علـى                

  ،)٣(، وكذلك االحتاد األفريقي)٢(االرتزاق يف أفريقيا
يثاق األمـم املتحـدة بـشأن التقيـد         املقاصد واملبادئ املكرسة يف م    وإذ تؤكد من جديد       

الــصارم مببــادئ املــساواة يف الــسيادة واالســتقالل الــسياسي والــسالمة اإلقليميــة للــدول وحــق    

_______________ 

، )A/63/53 (٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم     :انظــر  )١(
  .الفصل الثاين

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

  .٢٠٠٢يوليه /متوز  ٩يف 
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الــشعوب يف تقريــر املــصري وعــدم اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهلا يف العالقــات الدوليــة  
  دول، صميم الوالية الداخلية للكون منوعدم التدخل يف الشؤون اليت ت

أنــه، عمال مببدأ حق تقريـر املـصري، حيـق جلميـع الـشعوب              وإذ تؤكد من جديد أيضا       
 ة واالجتماعيـــة االقتـــصاديتنميتـــهاأن حتـــدد حبريـــة وضـــعها الـــسياسي وأن تـــسعى إىل حتقيـــق 

  ، وأن على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،ةوالثقافي
مبادئ القـانون الـدويل املتعلقـة بالعالقـات الوديـة           إعالن   وإذ تؤكد من جديد كذلك     

  ،)٤(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
 ما تشكله أنشطة املرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم واألمـن يف             وإذ يثري جزعها وقلقها     

  البلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا والدول الصغرية،
ــالغ القلــق    ــساورها ب ئر يف األرواح واألضــرار اجلــسيمة الــيت تلحــق    إزاء اخلــساوإذ ي

 واقتصاداهتا، نتيجة ملا يقوم به املرتزقـة        تضررةباملمتلكات واآلثار السلبية على سياسة البلدان امل      
  من أنشطة إجرامية،

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

  لتلك البلدان،
 إزاء األسـاليب اجلديـدة املتبعـة يف جتنيـد املرتزقـة، وإذ تالحـظ أن              وإذ يساورها القلق    

قيام شركات عسكرية وأمنية خاصـة بتجنيـد أفـراد عـسكريني ورجـال شـرطة سـابقني للعمـل                    
  ت املسلحة ال يزال مستمرا على ما يبدو، يف مناطق الرتاعا“حراس أمن”بصفة 

، بـصرف النظـر عـن طريقـة      واألنشطة املتصلة هبـم يـشكلون   املرتزقة بأنواقتناعا منها  
  سـالم  خطـرا يهـدد     أو الشكل الذي يتخذونه الكتـساب بعـض مظـاهر الـشرعية،            هماستخدام
   مجيعها، متتعها حبقوق اإلنسانتعوقصري وعقبة املتقرير حقها يف  وها وأمنالشعوب
 بتقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة        مع التقدير  حتيط علما  - ١  

، وتعـرب عـن تقـديرها    )٥(تقرير املصري النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف
  لعمل خرباء الفريق العامل؛

_______________ 

  .، املرفق)٢٥ - د  (٢٦٢٥القرار   )٤(
  .A/63/325انظر   )٥(
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يبــهم أمــور  أن اســتخدام املرتزقــة وجتنيــدهم ومتويلــهم وتدرتؤكــد مــن جديــد - ٢  
قلقــا شــديدا لــدى مجيــع الــدول وتــشكل انتــهاكا للمقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق     تــثري
  املتحدة؛ األمم

ــسلم - ٣   ــات      ت ــلحة والعملي ــار باألس ــاب واالجت ــسلحة واإلره ـــزاعات امل ــأن الن  ب
 الطلــب علــى املرتزقــة يف  أمــور عــدة منــهاإىل تــشجيعا دول ثالثــة تــؤدي الــسرية الــيت تقــوم هبــ

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

درجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ التدابري التـشريعية الالزمـة               
 رعاياهــا، وكــذلكلكفالــة عــدم اســتخدام أراضــيها واألراضــي األخــرى اخلاضــعة لــسيطرهتا،   

 إىل ملرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجـل التخطـيط ألنـشطة هتـدف        جتنيد ا  يف
فـــي تقريـــر املصري وزعزعة حكومة أي دولـة أو اإلطاحـة هبـا أو              حق الشعوب   إعاقة ممارســـة   

القيام، بـصورة كليـة أو جزئيـة، بتقـويض أو إضـعاف الـسالمة اإلقليميـة أو الوحـدة الـسياسية                      
 مــع احتــرام حــق الــشعوب يف تقريــر  سقذات الــسيادة الــيت تتــصرف مبــا يتــ للــدول املــستقلة و

  صري؛امل
 إزاء أي نـوع مـن       تتـوخى أقـصى درجـات اليقظـة        مجيع الدول أن     إىل تطلب - ٥  

ــة، مبــ   ــد املرتزق ــواع جتني ــينأن ــه    هم ف ــهم، تقــوم ب ــوظيفهم أو متويل ــهم أو ت  مواطنوهــا، أو تدريب
 علــى الــصعيد الــدويل، وأن العــسكرية ألمنيــةدمات االستــشارية وااخلــشــركات خاصــة تقــدم 

األعمــال  تفــرض كــذلك حظــرا خاصــا علــى تــدخل هــذه الــشركات يف الرتاعــات املــسلحة أو
  الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛

ــة  تلقـــى الـــدول الـــيت تتـــشجع  - ٦    املـــساعدات واخلـــدمات االستـــشارية واألمنيـ
يــة وطنيــة لتــسجيل هــذه الــشركات  آليــات تنظيموضــع شــركات خاصــة علــى مــن العــسكرية

 أال تعــوق اخلــدمات الــيت تقــدمها تلــك الــشركات التمتــع حبقــوق لكفالــةومـنح التــراخيص هلــا  
  ؛ هلااإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي

 إىل االتفاقيـــــة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد      بعـد   جبميـع الـدول الـيت مل تنـضم         هتيب  - ٧  
ــ )٦(م وتدريبـــهماملرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـــه  أن تنظـــر يف اختـــاذ صدق عليهـــاأو الـــيت مل تـ

  اإلجراءات الالزمـــة لذلك؛

_______________ 

  .٣٧٧٨٩رقم ال، 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 أفريقيـا، وتـثين علـى احلكومـات األفريقيـة لتعاوهنـا يف            تدين - ٩  
 سـالمة واحتـرام النظـام الدسـتوري    خطرا يهدد اط هذه األعمال غري القانونية اليت تشكل إحب

لتلــك البلــدان وممارســة شــعوهبا حلــق تقريــر املــصري، وتؤكــد أمهيــة أن ينظــر الفريــق العامــل يف   
   هبم؛املتصلةللمرتزقة واألنشطة والدوافع السياسية املصادر واألسباب اجلذرية 

 أعمـال   ترتكب بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما           هتيب - ١٠  
أن  إىل العدالــة أو مــن تثبــت مــسؤوليتهم عــن ذلــك  إرهــايب، وأن تقــدم ابعإجراميــــــة ذات طــ

ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون احمللـي واملعاهـدات الثنائيـة أو الدوليـة                تنظر يف تسليمهم، إذا   
  املنطبقة؛
 مـن أشـكال اإلفـالت مـن العقـاب ملـرتكيب أنـشطة               يـع مـا يـسمح بـه       مج تدين - ١١  

االرتزاق واملسؤولني عن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبـهم، وحتـث مجيـع الـدول               
  على تقدميهم إىل العدالة دون متييز، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

يـد  تزاماهتا مبوجب القـانون الـدويل،       ، وفقا الل  قدم بالدول األعضاء أن ت    هتيب ‐ ١٢  
ملتهمني بارتكاب أنشطة االرتزاق يف حماكمات شـفافة ومفتوحـة          العون واملساعدة يف مقاضاة ا    

  وعادلة؛
 الفريـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـررون                     إىل تطلب - ١٣  

ــع جتن     ــدويل ملن ــانوين ال ــز اإلطــار الق ــشأن تعزي ــسابقون ب ــة واســتخدامهم  اخلاصــون ال ــد املرتزق ي
ديـد  جتعريـف قـانوين   الـداعي إىل  ، مع مراعاة االقتـراح   ذلك واملعاقبة على ومتويلهم وتدريبهم 

، مبـا   )٧( إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الـستني         املقرر اخلاص يف تقريره    قدمهللمرتزقة الذي   
يـدة املمكنـة الراميـة إىل       بـشأن املعـايري التكميليـة واجلد       ددةيف ذلك وضع وطرح مقترحـات حمـ       

 الـيت تـشجع علـى     أو املبـادئ األساسـية   املبادئ التوجيهية العامـة وكذلكسد الثغرات القائمة،    
 يف الوقــت التــصديو محايــة حقــوق اإلنــسان، وخباصــة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري، تعزيــز
   هبم؛املتصلة للتهديدات احلالية واملستجدة اليت ميثلها املرتزقة واألنشطة نفسه

ــف    إىل  تطلــب - ١٤   ــسان التعري ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق ــى نطــاق  مفوضــية األم  عل
املرتزقـة علـى حـق الـشعوب يف تقريـر        باآلثـار الـسلبية ألنـشطة   ،علـى سـبيل األولويـة   و ،واسـع 

_______________ 

  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )٧(
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ستشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الـدول املتـضررة مـن            االدمات  اخلاملصري، وتقدمي   
  هذه األنشطة؛

 بعقــد املــشاورة احلكوميــة اإلقليميــة لــدول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة    رحــبت  - ١٥  
بـشأن األشـكال التقليديـة       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨ و   ١٧يف  البحر الكارييب يف بنما     

واجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف                    
علـق بتـأثري أنـشطة الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة علـى                اصـة يف مـا يت     خبتقرير املصري، و  

  التمتع حبقوق اإلنسان؛
 املفوضية إبالغ جملس حقوق اإلنسان يف الوقـت املناسـب مبواعيـد             إىل تطلب  - ١٦  

مــع األخــذ يف وأمــاكن انعقــاد املــشاورات احلكوميــة اإلقليميــة األخــرى بــشأن هــذه املــسألة،    
 اجتمــاع مائــدة مــستديرة رفيــع املــستوى علــى   عقــدتفــضي إىل أن هــذه العمليــة قــد  االعتبــار 

مستوى الدول برعاية األمم املتحدة ملناقشة املسألة األساسـية املتمثلـة يف دور الدولـة باعتبارهـا             
بـالغ األمهيـة ملـسؤوليات      إدراك  التوصـل إىل    تيسري  اجلهة اليت تنفرد حبق استعمال القوة، هبدف        

، الـراهن  ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، يف الـسياق          خمتلف اجلهات الفاعلة، مبا يف    
 بـشأن   تفـاهم مـشترك   والتزامات كل واحدة منـها إزاء تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، وإىل                

  األنظمة والضوابط اإلضافية الالزمة على الصعيد الدويل؛
 االعتبـار    الفريق العامل أن يواصل، لـدى اضـطالعه بواليتـه، إيـالء            إىل تطلب  - ١٧  

الستمرار أنشطة املرتزقة يف العديد من أحناء العامل واختاذها أشكاال ومظـاهر وطرائـق جديـدة،                
يف هــذا الــصدد مــن أعــضائه أن يواصــلوا إيــالء االهتمــام بــصفة خاصــة لتــأثري أنــشطة  تطلــب و

  يف الـسوق    العـسكرية   واخلدمات االستـشارية واألمنيـة     اصة اليت تقدم املساعدات   الشركات اخل 
  الدولية على التمتع حبقوق اإلنسان وممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري؛

  بواليته؛  مع الفريق العامل يف الوفاءالتام مجيع الدول على التعاون حتث - ١٨  
 األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                إىل تطلب - ١٩  

اعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء             تزويد الفريق العامل بكـل مـا يلـزم مـن مـس            
بواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل وغــريه مــن كيانــات منظومــة األمــم   
ــة       ــشطته احلالي ــضيات أن ــة، ليفــي مبقت ــصلة باملرتزق ــشطة ذات ال ــصة مبكافحــة األن املتحــدة املخت

  ؛قبلةوامل
ارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة     الفريــق العامــل استــش  إىل تطلــب - ٢٠  

واملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة   
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وسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري،        ك
  لرابعة والستني؛مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا ا

ــرر - ٢١   ــة     تقـ ــتخدام املرتزقـ ــسألة اسـ ــستني يف مـ ــة والـ ــا الرابعـ ــر يف دورهتـ  أن تنظـ
وسيلـــــة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقـــــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري يف إطــار ك

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”البند املعنون 
  ٧٠اجللسة العامة 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨
  


