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    ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/64/438( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

وسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة        كاستخدام املرتزقة     - ٦٤/١٥١
 يف تقرير املصري حق الشعوب

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٣/١٦٤أن هــذا املوضــوع، مبــا فيهــا القــرار  إىل مجيــع قراراهتــا الــسابقة بــشإذ تــشري  
ــؤرخ  ــانون األول١٨امل ــسمرب / ك ــسان   ٢٠٠٨دي ــوق اإلن ــرار جملــس حق ــؤرخ ١٠/١١ وق  امل

  ومجيع القرارات اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد،)١(٢٠٠٩مارس /آذار ٢٦

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 بتجنيـد املرتزقـة ومتويلـهم وتدريبـهم وحـشدهم ونقلـهم واسـتخدامهم                أي

 حكومــات البلــدان الناميــة،   ســيما الاإلطاحــة حبكومــات دول أعــضاء يف األمــم املتحــدة، و    
ــذلك         أو ــشري كـ ــك، وإذ تـ ــن ذلـ ــى عـ ــوطين أو تتغاضـ ــر الـ ــات التحريـ ــة حركـ ــدف حماربـ هبـ
ــصكوك الدو ا إىل ــرارات وال ــن       لق ــس األم ــة وجمل ــة العام ــدهتا اجلمعي ــيت اعتم ــصلة ال ــة ذات ال لي

واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــدة   
  ،)٣(، وكذلك االحتاد األفريقي)٢(األفريقية للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا

ثاق األمـم املتحـدة بـشأن التقيـد         املقاصد واملبادئ املكرسة يف مي    وإذ تؤكد من جديد       
ــدول         ــة للـ ــسالمة اإلقليميـ ــسياسي والـ ــتقالل الـ ــسيادة واالسـ ــساواة يف الـ ــادئ املـ ــصارم مببـ الـ

_______________ 

ين، ، الفصل الثا  )A/64/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم          : انظر )١(
  .الفرع ألف

  .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢(
ــوز٨يف  )٣( ــه / مت ــها االحتــاد األفريقــي       ٢٠٠٢يولي ــدال من ــشأ ب ــة قائمــة، ون ــد منظمــة الوحــدة األفريقي ، مل تع
  .٢٠٠٢يوليه /متوز ٩ يف



A/RES/64/151 

2 

ــر املــصري وعــدم اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهلا يف العالقــات      وحــق الــشعوب يف تقري
  ول،الدولية وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للد

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

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

  ،)٤(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
تــشكله أنــشطة املرتزقــة مــن خطــر علــى الــسالم واألمــن   مــاوإذ يــثري جزعهــا وقلقهــا  

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

باملمتلكات واآلثار السلبية على سياسة البلدان املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقـوم بـه املرتزقـة                
  من أنشطة إجرامية،

 أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف بعض البلدان النامية          وإذ يثري بالغ جزعها وقلقها     
، مبا يف ذلك مناطق الرتاعات املـسلحة، ومـا تنطـوي عليـه هـذه األنـشطة                   العامل أحناءيف خمتلف   

  من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،
 بأن املرتزقة واألنشطة املتصلة هبـم يـشكلون، بـصرف النظـر عـن طريقـة       واقتناعا منها  

ية، خطـرا يهـدد سـالم       استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه الكتـساب بعـض مظـاهر الـشرع            
  الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،

 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؛
دهم ومتويلــهم وتدريبــهم أمــور  أن اســتخدام املرتزقــة وجتنيــتؤكــد مــن جديــد - ٢  

قلقــا شــديدا لــدى مجيــع الــدول وتــشكل انتــهاكا للمقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق    تــثري 
  املتحدة؛ األمم

ــسلم - ٣   ــلحة والعمليــ     ت ــار باألس ــاب واالجت ــسلحة واإلره ـــزاعات امل ــأن الن ات  ب
ــؤدي    ــة ت ــا دول ثالث ــوم هب ــيت تق ــسرية ال ــةال ــور ، يف مجل ــة   ،أم ــى املرتزق ــشجيع الطلــب عل  إىل ت

  العاملية؛ السوق يف
_______________ 

  .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار  )٤(
  .A/64/311انظر  )٥(
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 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              
لكفالــة عــدم اســتخدام أراضــيها واألراضــي األخــرى اخلاضــعة لــسيطرهتا، وكــذلك رعاياهــا،    

جتنيــد املرتزقــة وحــشدهم ومتويلــهم وتدريبــهم ونقلــهم مــن أجــل التخطــيط ألنــشطة هتــدف  يف
إعاقة ممارســـة حق الشعوب فـــي تقريـــر املصري وزعزعة حكومة أي دولة أو اإلطاحـة هبـا                 إىل
رة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السالمة اإلقليميـة أو الوحـدة الـسياسية               القيام، بصو  أو

للــــدول املــــستقلة وذات الــــسيادة الــــيت تتــــصرف مبــــا يتــــسق مــــع احتــــرام حــــق الــــشعوب  
  املصري؛ تقرير يف

ــب - ٥   ــة إزاء أي نــوع      تطل ــصى درجــات اليقظ ــوخى أق ــدول أن تت ــع ال  إىل مجي
و تـوظيفهم أو متويلـهم، تقـوم بـه شـركات خاصـة تقـدم        أنواع جتنيد املرتزقـة أو تدريبـهم أ       من

اخلــدمات االستــشارية واألمنيــة العــسكرية علــى الــصعيد الــدويل، وأن تفــرض كــذلك حظــرا     
ــسلحة أو      ــات امل ــشركات يف الرتاع ــذه ال ــدخل ه ــى ت ــة    خاصــا عل ــة إىل زعزع ــال الرامي األعم

  األنظمة الدستورية؛
ــة  الـــدول الـــيت تتلقـــى املـــساعدات واخلـــ  تـــشجع  - ٦   دمات االستـــشارية واألمنيـ

العــسكرية مــن شــركات خاصــة علــى وضــع آليــات تنظيميــة وطنيــة لتــسجيل هــذه الــشركات  
ومـنح التــراخيص هلــا لكفالــة أال تعــوق اخلــدمات الــيت تقــدمها تلــك الــشركات التمتــع حبقــوق  

  اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي هلا؛
إىل االتفاقيـــــة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد      جبميـع الـدول الـيت مل تنـضم بعـد            هتيب  - ٧  

 أو الـــيت مل تـــصدق عليهـــا أن تنظـــر يف اختـــاذ  )٦(املرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـــهم وتدريبـــهم 
  اإلجراءات الالزمـــة لذلك؛

 بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامل وباعتمـاد بعـض             ترحب - ٨  
  رتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛تشريعات وطنية تقيد جتنيد امل الدول

 أحنــاء الــيت جــرت مــؤخرا يف بلــدان ناميــة يف خمتلــف   االرتــزاق أنــشطة تــدين - ٩  
 الدسـتوري  يف مناطق الرتاع، وما تشكله من خطر على سالمة واحترام النظـام              وخباصةالعامل،  

ــة أن ين       ــصري، وتؤكــد أمهي ــر امل ــة شــعوهبا حلــق تقري ــدان وممارس ــك البل ــل   لتل ــق العام ــر الفري ظ
  املصادر واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة واألنشطة املتصلة هبم؛ يف

 بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمـال             هتيب - ١٠  
ــة       ــن ذلـــك إىل العدالـ ــسؤوليتهم عـ ــن تثبـــت مـ ــدم مـ ــايب، وأن تقـ ــابع إرهـ ـــة ذات طـ إجراميــــ

_______________ 

  .٣٧٧٨٩، الرقم ٢١٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتم املتحدة، األم )٦(



A/RES/64/151 

4 

 واملعاهــدات الثنائيــة طلــب منــها ذلــك، وفقــا للقــانون احمللــي   مــاتنظــر يف تــسليمهم، إذا أن أو
  املنطبقة؛ الدولية أو

يـسمح بـه مـن أشـكال اإلفـالت مـن العقـاب ملـرتكيب أنـشطة                    مـا   مجيـع  تدين - ١١  
االرتزاق واملسؤولني عن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبـهم، وحتـث مجيـع الـدول               

  قدميهم إىل العدالة دون متييز، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛على ت
، وفقا اللتزاماهتا مبوجـب     العون واملساعدة  يد  بالدول األعضاء أن تقدم    هتيب ‐ ١٢  

ــفافة        ــات شـ ــزاق يف حماكمـ ــشطة االرتـ ــاب أنـ ــهمني بارتكـ ــاة املتـ ــدويل، يف مقاضـ ــانون الـ القـ
  وعادلة؛ ومفتوحة
يـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـررون                     إىل الفر  تطلب - ١٣  

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

، )٧(قريـره إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورهتـا الـستني             للمرتزقة الذي قدمه املقـرر اخلـاص يف ت        
يف ذلك وضع وطرح مقترحات حمددة بشأن املعايري التكميلية واجلديدة املمكنـة الراميـة إىل                مبا

سد الثغرات القائمة، وكذلك املبادئ التوجيهية العامـة أو املبـادئ األساسـية الـيت تـشجع علـى          
 الــشعوب يف تقريــر املــصري، والتــصدي يف الوقــت تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان، وخباصــة حــق

  نفسه للتهديدات احلالية واملستجدة اليت ميثلها املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم؛
ــى نطــاق      تطلــب - ١٤   ــف عل ــسان التعري ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق  إىل مفوضــية األم

 يف تقريــر واســع، وعلــى ســبيل األولويــة، باآلثــار الــسلبية ألنــشطة املرتزقــة علــى حــق الــشعوب
املــصري، وتقــدمي اخلــدمات االستــشارية، عنــد الطلــب وحــسب االقتــضاء، إىل الــدول املتــضررة  

  هذه األنشطة؛ من
للمفوضــية علــى الــدعم الــذي قدمتــه لعقــد املــشاورات  تعــرب عــن تقــديرها   - ١٥  

احلكومية اإلقليمية يف االحتـاد الروسـي لـدول جمموعـة أوروبـا الـشرقية ومنطقـة آسـيا الوسـطى                
يف تايلند لدول املنطقة اآلسيوية بشأن األشكال التقليدية واجلديـدة ألنـشطة املرتزقـة كوسـيلة           و

يتعلـق   مـا اصـة في خبالنتهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري، و           
  ر أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛اثآب

ــب  - ١٦   ــل   إىل املتطلـ ــية أن تواصـ ــدمي الـــ فوضـ ــل   إىلدعمتقـ ــق العامـ ــد ل الفريـ عقـ
ــة بــشأن هــذه املــسألة،    ــة اإلقليمي ــاملــشاورات احلكومي  املــشاورتني مــن املقــرر عقــد  هعلمــا بأن

_______________ 
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مـع األخـذ يف االعتبـار أن هـذه العمليـة قـد تفـضي إىل عقـد                   ،  ٢٠١٠املتبقيتني قبـل هنايـة عـام        
وى الــدول برعايــة األمــم املتحــدة ملناقــشة  اجتمــاع مائــدة مــستديرة رفيــع املــستوى علــى مــست 

املسألة األساسية املتمثلة يف دور الدولة باعتبارها اجلهة اليت تنفرد حبق اسـتعمال القـوة، هبـدف                 
إىل إدراك بـــالغ األمهيـــة ملـــسؤوليات خمتلـــف اجلهـــات الفاعلـــة، مبـــا يف ذلـــك   تيـــسري التوصـــل

هن، والتزامـات كـل واحـدة منـها إزاء     الـشركات العـسكرية واألمنيـة اخلاصـة، يف الـسياق الـرا      
ــضوابط اإلضــافية        ــشأن األنظمــة وال ــاهم مــشترك ب ــها، وإىل تف ــسان ومحايت ــز حقــوق اإلن تعزي

  الدويل؛ الالزمة على الصعيد
 بأعمـال الفريـق العامـل بـشأن وضـع مبـادئ ملموسـة             حتيط علما مع التقدير     - ١٧  

غريهـا مـن اخلـدمات      ت االستـشارية و   لتنظيم الشركات اخلاصة اليت تقدم املـساعدات واخلـدما        
السوق الدولية، الـيت اضـطلع هبـا بعـد القيـام بزيـارات قطريـة وعـن طريـق                     العسكرية يف األمنية  

عملية املـشاورات اإلقليميـة وبالتـشاور مـع األوسـاط األكادمييـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                   
  احلكومية؛ واملنظمات غري

   التام مع الفريق العامل يف الوفاء بواليته؛ مجيع الدول على التعاونحتث - ١٨  
 إىل األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                 تطلب - ١٩  

يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء                    مـا  تزويد الفريق العامل بكـل    
 وغــريه مــن كيانــات منظومــة األمــم بواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل 

املتحــــدة املختــــصة مبكافحــــة األنــــشطة ذات الــــصلة باملرتزقــــة، ليفــــي مبقتــــضيات أنــــشطته   
  واملقبلة؛ احلالية

 إىل الفريــق العامــل استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة       تطلــب - ٢٠  
أن اســتخدام املرتزقــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــدمي اســتنتاجاته بــش 

كوسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري،        
  مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني؛

 أن تنظـــر يف دورهتـــا اخلامـــسة والـــستني يف مـــسألة اســـتخدام املرتزقـــة  تقـــرر - ٢١  
هاك حقــوق اإلنــسان وإعاقـــــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري يف إطــار كوسيلـــــة النتــ
  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”البند املعنون 

  ٦٥اجللسة العامة 
  ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول١٨


