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  الثامنة والستونالدورة 
         من جدول األعمال٦٨البند 

    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨ يف قرار اختذته اجلمعية العامة
  ])A/68/455( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  
وإعاقـة ممارسـة    استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان        - ٦٨/١٥٢

  حق الشعوب يف تقرير املصري
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 املـؤرخ  ٦٧/١٥٩ إىل مجيع قراراهتا السابقة بشأن املوضـوع، مبـا فيهـا القـرار      إذ تشري   

 املــــؤرخ ١٥/١٢ وقــــرارات جملــــس حقــــوق اإلنــــسان ٢٠١٢ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠
 ١٨/٤ و )٢(٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١ املؤرخ ١٥/٢٦ و   )١(٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٣٠

ــؤرخ  ــول٢٩املــ ــبتمرب / أيلــ ــؤرخ ٢١/٨و  )٣(٢٠١١ســ ــول٢٧ املــ ــبتمرب / أيلــ  )٤(٢٠١٢ســ
، ومجيــع القــرارات الــيت اختــذهتا جلنــة حقــوق )٥(٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٢٦ املــؤرخ ٢٤/١٣ و

  اإلنسان يف هذا الصدد،
 مجيـع قراراهتـا املتخـذة يف هـذا الـصدد الـيت أدانـت فيهـا، يف مجلـة                      إىل وإذ تشري أيضا    

ــهم       ــشدهم أو نقلـ ــهم أو حـ ــهم أو تدريبـ ــة أو متويلـ ــد املرتزقـ ــسمح بتجنيـ ــة تـ ــور، أي دولـ أمـ
استخدامهم هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، وال سـيما حكومـات               أو

_________________ 
، )A/65/53/Add.1 ( ألــف٥٣الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامــسة والــستون، امللحــق رقــم : انظــر  )١(  

 .الفصل الثاين
 .املرجع نفسه، الفصل األول  )٢(  
 .، الفصل الثاين)A/66/53/Add.1 ( ألف٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣(  
 .، الفصل الثالث)A/67/53/Add.1 ( ألف٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٤(  
 .، الفصل الثالث)A/68/53/Add.1 ( ألف٥٣ والستون، امللحق رقم ثامنةالدورة الرجع نفسه، امل  )٥(  
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ريــر الــوطين أو تتغاضــى عــن ذلــك، وإذ تــشري البلــدان الناميــة، أو هبــدف حماربــة حركــات التح
كذلك إىل القـرارات والـصكوك الدوليـة ذات الـصلة باملوضـوع الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة                     
ــة      ــها اتفاقي ــة، ومن وجملــس األمــن واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة األفريقي

  ، وكذلك االحتاد األفريقي،)٦(منظمة الوحدة األفريقية للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا
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    
قــات الدوليــة الــشعوب يف تقريــر املــصري وعــدم اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهلا يف العال 

  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،
 على أنــه حيق جلميع الـشعوب، عمـال مببـدأ تقريـر املـصري، أن                وإذ تعيد أيضا التأكيد     

حتدد حبرية وضعها السياسي وأن تسعى لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وأن          
  ب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،على كل دولة واج

ــد    ــد كــذلك تأكي ــة     وإذ تعي ــات الودي ــة بالعالق ــدويل املتعلق ــانون ال ــادئ الق  إعــالن مب
  ،)٧(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

 بإنشاء الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح باب العضوية التابع جمللـس            وإذ ترحب   
كلــف بــالنظر يف إمكانيــة وضـع إطــار تنظيمــي دويل، مبــا يف ذلــك النظــر يف  حقـوق اإلنــسان امل 

ــا بــشأن تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة      خيــار وضــع صــك ملــزم قانون
  ورصدها ومراقبتها،

 ما تشكله أنشطة املرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم واألمـن يف             وإذ يثري جزعها وقلقها     
   أحناء العامل، وخباصة يف مناطق الرتاع،البلدان النامية يف خمتلف

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 على املستوى الدويل،
 أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف بعض البلدان النامية          غ جزعها وقلقها  وإذ تثري بال    

ــه هــذه        ــا تنطــوي علي ــاطق الرتاعــات املــسلحة، وم ــا يف ذلــك يف من يف خمتلــف أحنــاء العــامل، مب
  األنشطة من خطر يهدد سالمة النظام الدستوري للبلدان املتضررة واحترامه،

_________________ 
 .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )٦(  
  .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار   )٧(  
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طة الـيت يقومـون هبـا يـشكلون، بـصرف النظـر عـن                بأن املرتزقة أو األنش    واقتناعا منها   
طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه الكتـساب بعـض مظـاهر الـشرعية، خطـرا يهـدد             

  سالم الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،
ملرتزقــة كوســيلة  بأعمــال الفريــق العامــل املعــين باســتخدام اتنــوه مــع التقــدير  - ١  

النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري وبإسهاماته، مبـا يف ذلـك                 
  ؛)٨(أنشطته يف جمال البحوث، وحتيط علما مع التقدير بتقريره األخري

ــد   - ٢   ــن جديـ ــد مـ ــهم    تؤكـ ــهم ومحايتـ ــدهم ومتويلـ ــة وجتنيـ ــتخدام املرتزقـ  أن اسـ
ا لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد واملبـادئ املكرسـة           وتدريبهم أمور تثري قلقا شديد    

  يف ميثاق األمم املتحدة؛
ــسلم  - ٣   ــات      ت ــلحة والعملي ــار باألس ــاب واالجت ــسلحة واإلره ـــزاعات امل ــأن الن  ب

الــسرية الــيت تقــوم هبــا دول ثالثــة تــؤدي، يف مجلــة أمــور، إىل تــشجيع الطلــب علــى املرتزقــة يف  
  السوق العاملية؛

 مجيـع الـدول علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقـصى                مرة أخـرى   حتث  - ٤  
درجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة واختـاذ التـدابري التـشريعية لكفالـة عـدم                  
استخدام أراضـيها واألراضـي األخـرى اخلاضـعة لـسيطرهتا وعـدم االسـتعانة برعاياهـا يف جتنيـد                  

أو تدريبهم أو محايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنـشطة                املرتزقة أو حشدهم أو متويلهم      
ــة      ـــر املــصري وزعزعــة حكومــة أي دول ـــي تقريــ ـــة الــشعوب حقهــا فــ هتــدف إىل إعاقــة ممارســ

ــة      أو ــة، بتقــويض أو إضــعاف الــسالمة اإلقليمي ــة أو جزئي ــام، بــصورة كلي اإلطاحــة هبــا أو القي
ادة الــيت تتــصرف مبــا يتــسق مــع احتــرام حــق  الوحــدة الــسياسية للــدول املــستقلة ذات الــسي  أو

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

شركات خاصة تقـدم اخلـدمات االستـشارية واألمنيـة العـسكرية علـى الـصعيد الـدويل بتجنيـد                    
كل مـن األشـكال، وأن حتظـر تـدخل هـذه      املرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم بـأي شـ         

  زاعات املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛ـالشركات حتديدا يف الن
 الدول اليت تتلقى املساعدة واخلدمات االستشارية واألمنيـة العـسكرية           تشجع  - ٦  

ــنح          ــشركات وم ــك ال ــسجيل تل ــة لت ــة وطني ــات تنظيمي ــى وضــع آلي ــن شــركات خاصــة عل  م

_________________ 
  )٨(  A/68/339. 
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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   تــشدد علــى قلقهــا البــالغ   - ٧  
ا يف حـاالت  اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان، وخباصة عنـدما متـارس تلـك الـشركات نـشاطه        

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  )٩(املرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـــهم وتدريبـــهم 

  اإلجراءات الالزمـــة لذلك؛
 بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامل وباعتمـاد بعـض             ترحب  - ٩  

  الدول تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
 يف بلدان نامية يف خمتلف أحنـاء العـامل،           أنشطة املرتزقة اليت جرت مؤخرا     تدين  - ١٠  

زاع، وما تشكله من خطر على سالمة واحترام النظـام الدسـتوري لتلـك              ـوخباصة يف مناطق الن   
البلدان وممارسة شعوهبا احلق يف تقرير املصري، وتؤكد أمهية أن ينظر الفريق العامـل يف املـصادر                 

  ألنشطة اليت يقومون هبا؛واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة وا
 بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمـال             هتيب  - ١١  

ــة أو أن      ـــة ذات طــابع إرهــايب وأن تقــدم مــن تثبــت مــسؤوليتهم عــن ذلــك إىل العدال إجراميـــ
يف تـــسليمهم، إذا مـــا طلـــب منـــها ذلـــك، وفقـــا للقـــانون الـــوطين واملعاهـــدات الثنائيـــة   تنظـــر

  املنطبقة؛ الدولية وأ
 إفـالت املرتزقـة واملـسؤولني عـن اسـتخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم                 تدين  - ١٢  

وتدريبهم من العقاب جبميع أشكاله، وحتث مجيع الدول على تقـدميهم إىل العدالـة دون متييـز،                  
  وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

لعون واملساعدة، وفقا اللتزاماهتا مبوجـب       بالدول األعضاء أن تقدم يد ا      هتيب  - ١٣  
  القانون الدويل، يف جمال مقاضاة املتهمني باالرتزاق يف حماكمات شفافة مفتوحة عادلة؛

 إىل عقـد الـدورة الثانيـة للفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب                    تشري  - ١٤  
ظــيم أنــشطة الــشركات العــضوية املعــين بــالنظر يف إمكانيــة وضــع إطــار تنظيمــي دويل بــشأن تن

_________________ 
 .٣٧٧٨٩، الرقم ٢١٦٣جمموعة املعاهدات، اجمللد األمم املتحدة،   )٩(  
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العسكرية واألمنيـة اخلاصـة ورصـدها ومراقبتـها، وتعـرب عـن ارتياحهـا ملـشاركة اخلـرباء، مبـن                  
فيهم أعضاء الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة، يف الـدورة املـذكورة أعـاله كخـرباء                 

ــشاركته      ــل واخلــرباء اآلخــرين أن يواصــلوا م ــق العام ــب إىل الفري ــصني، وتطل ــدورة خمت م يف ال
 /األول كـــانون ٢٠ إىل ١٦ مـــن يف الفتـــرة ،للفريـــق العامـــل املفتـــوح بـــاب العـــضوية  الثالثـــة
  ؛٢٠١٣ ديسمرب

 إىل الفريــق العامــل املعــين مبــسألة اســتخدام املرتزقــة أن يواصــل العمــل  تطلــب  - ١٥  
تعزيــز الـذي ســبق أن قــام بـه املقــررون اخلاصــون الـسابقون املعنيــون باســتخدام املرتزقـة بــشأن     

اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلـك،         
مع مراعاة االقتراح الداعي إىل وضع تعريف قانوين جديد للمرتزقة الذي قدمـه املقـرر اخلـاص                 

ب يف املعــين باســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقــة ممارســة حــق الــشعو 
  ؛)١٠(تقرير املصري يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الستني

ــى نطــاق      تطلــب  - ١٦   ــف عل ــسان التعري ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق  إىل مفوضــية األم
واسع، على سبيل األولوية، باآلثار السلبية ألنشطة املرتزقـة يف حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري                   

لطلــب وحــسب االقتــضاء، إىل الــدول املتــضررة مــن      وتقــدمي اخلــدمات االستــشارية، عنــد ا   
  األنشطة؛ تلك

 مجيــع الــدول األعــضاء، مبــا فيهــا الــدول األعــضاء الــيت تواجــه ظــاهرة  توصــي  - ١٧  
الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، بــصفتها دوال متعاقــدة علــى خــدماهتا أو دوال جتــري    

ساب إحـدى الـشركات العـسكرية     عملياهتا فيها أو دول موطنـها أو دوال يعمـل مواطنوهـا حلـ             
واألمنية اخلاصة، باملسامهة يف أعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب العـضوية،           

  آخذة يف االعتبار العمل األويل الذي قام به الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة؛
 مبـسألة اسـتخدام      مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل املعـين          حتث  - ١٨  

  املرتزقة من أجل الوفاء بواليته؛
 إىل األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                 تطلب  - ١٩  

مواصلة تزويد الفريق العامل بكل ما يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة،                     
الفريــق العامــل وغــريه مــن كيانــات منظومــة للوفــاء بواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني 

املتحــدة الــيت تعــىن مبكافحــة األنــشطة الــيت يقــوم هبــا املرتزقــة، ليفــي مبقتــضيات أنــشطته    األمــم
  واملقبلة؛ احلالية

_________________ 
 .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )١٠(  



استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري A/RES/68/152
 

6/6 13-44855 
 

 إىل الفريــق العامــل استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة       تطلــب  - ٢٠  
دمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة  واملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار وتقــ  

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

ــرر  - ٢١   ــتخدام املرتز  تقـ ــسألة اسـ ــعة والـــستني يف مـ ــا التاسـ ــر يف دورهتـ ــة  أن تنظـ قـ
كوسيلـــــة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقـــــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري يف إطــار 

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

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١٨
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	البند 68 من جدول الأعمال
	قرار اتخذته الجمعية العامة في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013
	]بناء على تقرير اللجنة الثالثة (A/68/455)[
	68/152 - استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن الموضوع، بما فيها القرار 67/159 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 15/12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010() و 15/26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010() و 18/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011() و 21/8 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012() و 24/13 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013()، وجميع القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها المتخذة في هذا الصدد التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة تسمح بتجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو نقلهم أو استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني أو تتغاضى عن ذلك، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا()، وكذلك الاتحاد الأفريقي،
	وإذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية الداخلية للدول،
	وإذ تعيد أيضا التأكيد على أنــه يحق لجميع الشعوب، عملا بمبدأ تقرير المصير، أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()،
	وإذ ترحب بإنشاء الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان المكلف بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، بما في ذلك النظر في خيار وضع صك ملزم قانونا بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها،
	وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في مناطق النزاع،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية في سياسة البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية على المستوى الدولي،
	وإذ تثير بالغ جزعها وقلقها أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعض البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في مناطق النزاعات المسلحة، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة النظام الدستوري للبلدان المتضررة واحترامه،
	واقتناعا منها بأن المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بها يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطرا يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتعها بحقوق الإنسان جميعها،
	1 - تنوه مع التقدير بأعمال الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير وبإسهاماته، بما في ذلك أنشطته في مجال البحوث، وتحيط علما مع التقدير بتقريره الأخير()؛
	2 - تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
	3 - تسلم بأن النـزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
	4 - تحث مرة أخرى جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة واتخاذ التدابير التشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها وعدم الاستعانة برعاياها في تجنيد المرتزقة أو حشدهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارســـة الشعوب حقها فـــي تقريـــر المصير وزعزعة حكومة أي دولة أو الإطاحة بها أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛
	5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النـزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛
	6 - تشجع الدول التي تتلقى المساعدة والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية من شركات خاصة على وضع آليات تنظيمية وطنية لتسجيل تلك الشركات ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتع بحقوق الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي لها؛
	7 - تشدد على قلقها البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة عندما تمارس تلك الشركات نشاطها في حالات النزاع المسلح، وتلاحظ أنه قلما تحاسب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأفرادها على انتهاكات حقوق الإنسان؛
	8 - تهيب بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيــــة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم() أو التي لم تصدق عليها أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمـــة لذلك؛
	9 - ترحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
	10 - تدين أنشطة المرتزقة التي جرت مؤخرا في بلدان نامية في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في مناطق النـزاع، وما تشكله من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها الحق في تقرير المصير، وتؤكد أهمية أن ينظر الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية والدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة التي يقومون بها؛
	11 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما ترتكب أعمال إجراميــــة ذات طابع إرهابي وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة أو أن تنظر في تسليمهم، إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون الوطني والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
	12 - تدين إفلات المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم من العقاب بجميع أشكاله، وتحث جميع الدول على تقديمهم إلى العدالة دون تمييز، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
	13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم يد العون والمساعدة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مجال مقاضاة المتهمين بالارتزاق في محاكمات شفافة مفتوحة عادلة؛
	14 - تشير إلى عقد الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، وتعرب عن ارتياحها لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في الدورة المذكورة أعلاه كخبراء مختصين، وتطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم في الدورة الثالثة للفريق العامل المفتوح باب العضوية، في الفترة من 16 إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛
	15 - تطلب إلى الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون المعنيون باستخدام المرتزقة بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، مع مراعاة الاقتراح الداعي إلى وضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين()؛
	16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعريف على نطاق واسع، على سبيل الأولوية، بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة في حق الشعوب في تقرير المصير وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتضررة من تلك الأنشطة؛
	17 - توصي جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول الأعضاء التي تواجه ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولا متعاقدة على خدماتها أو دولا تجري عملياتها فيها أو دول موطنها أو دولا يعمل مواطنوها لحساب إحدى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بالمساهمة في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية، آخذة في الاعتبار العمل الأولي الذي قام به الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛
	18 - تحث جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة من أجل الوفاء بولايته؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، للوفاء بولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛
	20 - تطلب إلى الفريق العامل استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض التمتع بحقوق الإنسان جميعها وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين؛
	21 - تقرر أن تنظر في دورتها التاسعة والستين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.
	الجلسة العامة 7018 كانون الأول/ديسمبر 2013

