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    ٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/66/461( على تقرير اللجنة الثالثة ناءب[
  

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة            - ٦٦/١٤٧
 يف تقرير املصري حق الشعوب

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 املـؤرخ   ٦٥/٢٠٣أن املوضـوع، مبـا فيهـا القـرار           إىل مجيع قراراهتـا الـسابقة بـش        إذ تشري   
 ٣٠ املـــؤرخ ١٥/١٢، وقـــرارات جملـــس حقـــوق اإلنـــسان ٢٠١٠ديـــسمرب /كـــانون األول ٢١
 املـؤرخ   ١٨/٤  و )٢(٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخ   ١٥/٢٦  و )١(٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
 الصدد، نسان يف هذا، ومجيع القرارات اليت اختذهتا جلنة حقوق اإل)٣(٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٩

إىل مجيـع قراراهتـا املتخـذة يف هـذا الـصدد الـيت أدانـت فيهـا، يف مجلـة                      وإذ تشري أيضا    
ــهم     ــة أو متويلـ ــد املرتزقـ ــسمح بتجنيـ ــة تـ ــور، أي دولـ ــهم  أمـ ــشدهم أو نقلـ ــهم أو حـ أو تدريبـ

 حكومـات   سـيما  الاستخدامهم هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، و          أو
هبــدف حماربــة حركــات التحريــر الــوطين أو تتغاضــى عــن ذلــك، وإذ تــشري  دان الناميــة، أوالبلــ

 الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة          باملوضـوع  كذلك إىل القـرارات والـصكوك الدوليـة ذات الـصلة          
ــة      ــها اتفاقي ــة، ومن وجملــس األمــن واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة األفريقي

  األفريقي، ، وكذلك االحتاد)٤(يقية للقضاء على االرتزاق يف أفريقيامنظمة الوحدة األفر

_______________ 

، )A/65/53/Add.1 ( ألـف  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم           :انظر )١(
  .الثاين الفصل

  .املرجع نفسه، الفصل األول )٢(
 .، الفصل الثاين)A/66/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٣(

  .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٤(
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ــد     ــد تأكي ــد     وإذ تعي ــشأن التقي ــاق األمــم املتحــدة ب ــادئ املكرســة يف ميث املقاصــد واملب
الــصارم مببــادئ املــساواة يف الــسيادة واالســتقالل الــسياسي والــسالمة اإلقليميــة للــدول وحــق    

ل القــوة أو التهديــد باســتعماهلا يف العالقــات الدوليــة الــشعوب يف تقريــر املــصري وعــدم اســتعما
  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،

أنــه حيـق جلميـع الـشعوب، عمـال مببـدأ تقريـر املـصري، أن حتـدد         وإذ تعيد أيضا تأكيد      
يــة والثقافيــة، وأن تحقيــق تنميتــها االقتــصادية واالجتماعلحبريــة وضــعها الــسياسي وأن تــسعى 

  على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،
ــد كــذلك   ــد وإذ تعي ــة     تأكي ــات الودي ــة بالعالق ــدويل املتعلق ــانون ال ــادئ الق  إعــالن مب

  ،)٥(املتحدة والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم
ضوية التابع جمللـس    بإنشاء الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح باب الع       وإذ ترحب     

حقـوق اإلنــسان املكلــف بــالنظر يف إمكانيــة وضـع إطــار تنظيمــي دويل، مبــا يف ذلــك النظــر يف   
ــا بــشأن تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة     اخلاصــة  خيــار وضــع صــك ملــزم قانون

  ورصدها ومراقبتها،
األمـن يف  تشكله أنشطة املرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم و            ما وإذ يثري جزعها وقلقها     

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

باملمتلكات واآلثار السلبية يف سياسة البلـدان املتـضررة واقتـصاداهتا نتيجـة ملـا يقـوم بـه املرتزقـة          
  من أنشطة إجرامية،

 أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف بعض البلدان النامية          الغ جزعها وقلقها  وإذ تثري ب   
ــه هــذه        ــا تنطــوي علي ــاطق الرتاعــات املــسلحة، وم ــا يف ذلــك يف من يف خمتلــف أحنــاء العــامل، مب

  األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،
ــق    ــساورها القلـ ــلووإذ يـ ــاءات ضـ ــشركات  إزاء ادعـ ــوظفي بعـــض الـ ــة ومـ ع املرتزقـ

العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة الــيت تــضطلع بأنــشطة ذات صــلة بــاالرتزاق يف انتــهاكات جــسيمة 
ــسان، مبــا يف ذلــك اإلعــدام    ــإجراءات مــوجزة حلقــوق اإلن  واالختفــاء القــسري واالغتــصاب  ب

االحتجـاز التعـسفية    والتعذيب واملعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة وعمليـات االعتقـال و              
  واحلرق العمد والسلب والنهب،

_______________ 

  .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار  )٥(
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 بــأن وضــع صــك تنظيمــي دويل شــامل ملــزم قانونــا يكتــسي أمهيــة        واقتناعــا منــها   
يتعلق بتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وفيما يتعلـق بالقيـام، يف هـذا الـشأن،                 فيما
 رصـد إلنسان ويـتم مـن خالهلـا        تدابري هتدف إىل كفالة مساءلتها عن انتهاكات حقوق ا         باختاذ

  أنشطتها،
 بأن املرتزقة أو األنشطة اليت يقومون هبـا يـشكلون، بـصرف النظـر          أيضا واقتناعا منها  

عن طريقة اسـتخدامهم أو الـشكل الـذي يتخذونـه الكتـساب بعـض مظـاهر الـشرعية، خطـرا                     
 يهـــدد ســـالم الـــشعوب وأمنـــها وحقهـــا يف تقريـــر املـــصري وعقبـــة تعـــوق متتعهـــا حبقــــوق          

  مجيعها، اإلنسان
 بتقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة        مع التقدير  حتيط علما  - ١  

، وتعـرب عـن تقـديرها    )٦(تقرير املصري النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف
  خلرباء الفريق العامل ملا قاموا به من عمل؛

وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبهم أمور تـثري قلقـا         أن استخدام املرتزقة     تعيد تأكيد  - ٢  
  املتحدة؛ شديدا لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم

ــسلم - ٣   ــات      ت ــلحة والعملي ــار باألس ــاب واالجت ــسلحة واإلره ـــزاعات امل ــأن الن  ب
الطلــب علــى املرتزقــة يف الــسرية الــيت تقــوم هبــا دول ثالثــة تــؤدي، يف مجلــة أمــور، إىل تــشجيع  

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

درجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة واختـاذ التـدابري التـشريعية لكفالـة عـدم                  
يف جتنيـد املرتزقـة   استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخلاضعة لـسيطرهتا، وكـذلك رعاياهـا،       

أو حشدهم أو متويلهم أو تدريبـهم أو محايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنـشطة هتـدف                       
إعاقة ممارســـة الشعوب حقها فـــي تقريـــر املـصري وزعزعـة حكومـة أي دولـة أو اإلطاحـة                   إىل

ــة أو      هبــا أو ــسالمة اإلقليمي ــة، بتقــويض أو إضــعاف ال ــة أو جزئي ــصورة كلي ــام، ب لوحــدة ا القي
 الـسياسية للــدول املــستقلة ذات الــسيادة الــيت تتــصرف مبــا يتــسق مــع احتــرام حــق الــشعوب يف 

  املصري؛ تقرير
 إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظـة للحيلولـة دون قيـام               تطلب - ٥  

شركات خاصة تقـدم اخلـدمات االستـشارية واألمنيـة العـسكرية علـى الـصعيد الـدويل بتجنيـد                    

_______________ 

  .A/66/317انظر  )٦(
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أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم بـأي شـكل مـن األشـكال، وأن حتظـر تـدخل هـذه              املرتزقة  
  الدستورية؛ األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الشركات حتديدا يف الرتاعات املسلحة أو

 الدول اليت تتلقى املساعدة واخلدمات االستشارية واألمنيـة العـسكرية           تشجع  - ٦  
ــات      ــى وضــع آلي ــن شــركات خاصــة عل ــنح     م ــشركات وم ــك ال ــسجيل تل ــة لت ــة وطني تنظيمي

التراخيص هلا لكفالة أال تعوق اخلدمات الـيت تقـدمها تلـك الـشركات التمتـع حبقـوق اإلنـسان                    
  وأال تنتهكها يف البلد املتلقي هلا؛

 إزاء تــأثري أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة    قلقهــا البــالغتــشدد علــى  - ٧  
 وخباصة عنـدما متـارس تلـك الـشركات نـشاطها يف حـاالت       اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان،   

الرتاع املسلح، وتالحظ أنه قلما حتاسب الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة وأفرادهـا علـى                
  انتهاكات حقوق اإلنسان؛

 جبميـع الـدول الـيت مل تنـضم بعـد إىل االتفاقيـــــة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد                هتيب  - ٨  
 أو الـــيت مل تـــصدق عليهـــا أن تنظـــر يف اختـــاذ  )٧(ويلـــهم وتدريبـــهماملرتزقـــة واســـتخدامهم ومت
  اإلجراءات الالزمـــة لذلك؛

 بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامل وباعتمـاد بعـض             ترحب - ٩  
  تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛ الدول

زقة اليت جرت مؤخرا يف بلدان نامية يف خمتلف أحنـاء العـامل،              أنشطة املرت  تدين - ١٠  
وخباصة يف مناطق الرتاع، وما تشكله من خطر على سـالمة واحتـرام النظـام الدسـتوري لتلـك            
البلدان وممارسة شعوهبا احلق يف تقرير املصري، وتؤكد أمهية أن ينظر الفريق العامـل يف املـصادر                 

  ؛اليت يقومون هباياسية للمرتزقة واألنشطة واألسباب اجلذرية والدوافع الس
 بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمـال             هتيب - ١١  

إجراميــــــة ذات طــابع إرهــايب، وأن تقــدم مــن تثبــت مــسؤوليتهم عــن ذلــك إىل العدالــة أو أن   
ــانون احمللـــي وامل    مـــايف تـــسليمهم، إذا تنظـــر ــا للقـ ــها ذلـــك، وفقـ ــة طلـــب منـ عاهـــدات الثنائيـ
  املنطبقة؛ الدولية أو

 إفـالت املرتزقـة واملـسؤولني عـن اسـتخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم                 تدين - ١٢  
وتدريبهم من العقاب، جبميع أشكاله، وحتث مجيع الدول على تقدميهم إىل العدالة دون متييـز،               

  وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

_______________ 

  .٣٧٧٨٩، الرقم ٢١٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٧(
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العون واملساعدة، وفقا اللتزاماهتا مبوجـب       ألعضاء أن تقدم يد    بالدول ا  هتيب ‐ ١٣  
  وعادلة؛ القانون الدويل، يف جمال مقاضاة املتهمني باالرتزاق يف حماكمات شفافة ومفتوحة

 إىل الفريـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـررون                      تطلب - ١٤  
ــانوين    ــز اإلطــار الق ــشأن تعزي ــسابقون ب ــة واســتخدامهم   اخلاصــون ال ــد املرتزق ــع جتني ــدويل ملن  ال

ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلك، مع مراعاة االقتـراح الـداعي إىل تعريـف قـانوين جديـد        
، )٨(للمرتزقة الذي قدمه املقـرر اخلـاص يف تقريـره إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورهتـا الـستني                     

 التكميلية واجلديدة املمكنة هبدف سـد       يف ذلك وضع وطرح مقترحات حمددة بشأن املعايري        مبا
الثغرات القائمة، وكذلك املبادئ التوجيهية العامة أو املبادئ األساسية اليت تشجع علـى تعزيـز               
محايــة حقــوق اإلنــسان، وخباصــة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري، والتــصدي يف الوقــت نفــسه 

  شطة اليت يقومون هبا؛للتهديدات احلالية واملستجدة اليت ميثلها املرتزقة أو األن
ــى نطــاق      تطلــب - ١٥   ــف عل ــسان التعري ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق  إىل مفوضــية األم

ــر       ــة يف حــق الــشعوب يف تقري ــسلبية ألنــشطة املرتزق ــار ال ــة، باآلث واســع، وعلــى ســبيل األولوي
املصري، وتقدمي اخلدمات االستشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الـدول املتـضررة مـن               

  نشطة؛تلك األ
للمفوضــية علــى الــدعم الــذي قدمتــه لعقــد املــشاورات  تعــرب عــن تقــديرها   - ١٦  

ــيلة         ــة كوس ــشطة املرتزق ــدة ألن ــة واجلدي ــشأن األشــكال التقليدي ــة اخلمــس ب ــة اإلقليمي احلكومي
يتعلـق   النتهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري، وخباصـة فيمـا             

  عسكرية واألمنية اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان؛بآثار أنشطة الشركات ال
 بأعمــال الفريــق العامــل بــشأن وضــع مبــادئ حمــددة حتــيط علمــا مــع التقــدير  - ١٧  

لتنظيم الشركات اخلاصـة الـيت تقـدم املـساعدة واخلـدمات االستـشارية العـسكرية وغريهـا مـن                     
ع هبـا بعـد القيـام بزيـارات         اخلدمات العـسكرية املتـصلة بـاألمن يف الـسوق الدوليـة، الـيت اضـطل               

قطرية وعن طريق عملية املـشاورات اإلقليميـة وبالتـشاور مـع األوسـاط األكادمييـة واملنظمـات                  
يقوم به من عمل يف جمال وضـع          ما احلكومية، وتالحظ أيضا   احلكومية الدولية واملنظمات غري   

ورصــدها ومراقبتــها مــشروع االتفاقيــة املتعلقــة بتنظــيم الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة  
  ؛)٩(األعضاء لتنظر فيه الدول

_______________ 

  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر  )٨(
  .A/HRC/15/25انظر  )٩(
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 مبوجز الدورة األوىل للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح باب          حتيط علما   - ١٨  
العضوية التابع جمللس حقوق اإلنسان املعين بالنظر يف إمكانية وضع إطـار تنظيمـي دويل بـشأن                 

ــة اخلاصــة ورصــد    ــهاتنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمني ، وتعــرب عــن )١٠(ها ومراقبت
ارتياحها ملشاركة اخلرباء، مبن فيهم أعضاء الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقـة الـذين               
شاركوا يف تلك الدورة كخـرباء خمتـصني، وتطلـب إىل الفريـق العامـل املعـين مبـسألة اسـتخدام                     

  املرتزقة واخلرباء اآلخرين أن يواصلوا مشاركتهم؛
الدول األعـضاء علـى مواصـلة النظـر يف االقتـراح الـذي قدمـه الفريـق                  ع  تشج - ١٩  

العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة بـشأن إمكانيـة وضـع اتفاقيـة تـنظم الـشركات العـسكرية                   
، وتوصــي مجيــع الــدول األعــضاء، مبــا فيهــا الــدول األعــضاء الــيت تواجــه    )١١(واألمنيــة اخلاصــة

يــة اخلاصــة، بــصفتها دوال متعاقــدة علــى خــدماهتا أو دوال  الــشركات العــسكرية واألمن ظــاهرة
ــا أو   ــا فيه ــها أو جتــري عملياهت ــشركات     دول موطن ــا حلــساب إحــدى ال دوال يعمــل مواطنوه

 العسكرية واألمنية اخلاصة، باملسامهة يف أعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب                 
  املرتزقة؛ ام به الفريق العامل املعين باستخدامالعضوية، آخذة يف االعتبار العمل األويل الذي ق

 مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل املعـين مبـسألة اسـتخدام               حتث  - ٢٠  
   الوفاء بواليته؛من أجلاملرتزقة 
 إىل األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                 تطلب - ٢١  

يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء                   ا مـ  تزويد الفريق العامل بكـل    
بواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل وغــريه مــن كيانــات منظومــة األمــم   
ــة، ليفـــي مبقتـــضيات أنـــشطته      ــا املرتزقـ ــة األنـــشطة الـــيت يقـــوم هبـ املتحـــدة الـــيت تعـــىن مبكافحـ

  واملقبلة؛ احلالية
لفريــق العامــل استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة        إىل اتطلــب - ٢٢  

واملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة     
كوسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري،        

  عامة يف دورهتا السابعة والستني؛مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية ال

_______________ 

)١٠( A/HRC/WG.10/1/CRP.2. 

)١١( A/65/325املرفق ،.  
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ــرر - ٢٣   ــة   تقـ ــتخدام املرتزقـ ــا الـــسابعة والـــستني يف مـــسألة اسـ ــر يف دورهتـ  أن تنظـ
كوسيلـــــة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقـــــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري يف إطــار 

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”البند املعنون 
  ٨٩اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ول كانون األ١٩
  


