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 2017كانون األول/ديسمبر   19قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/72/438تقرير اللجنة الثالثة ) بناء على]  
 
 

استتتتمخدام المرتكقة كوستتتتيكة قنم اإل ساو  اعنستتتتان و حاقة ممارستتتتة س  ال تتتتعو  في  - 72/158
 المصير تارير

 

 ، ن الجمعية العامة 
 كانون األول/  19املؤرخ  71/182لقرار إىل مجيع قراراهتا السابقة عن املوضوع، مبا فيها ا  ذ ت ير 
 15/26 و (1)2010أيلول/سبتمرب  30املؤرخ  15/12وقرارات جملس حقوق اإلنسان  2016ديسمرب 
املؤرخ  21/8 و (3)2011أيلول/ســــــبتمرب  29املؤرخ  18/4 و (2)2010تشــــــرين األول/أكتوبر  1املؤرخ 
املؤرخ  27/10 و (5)2013أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  26املؤرخ  24/13 و (4)2012أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  27
املؤرخ  33/4 و (7)2015تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  1املؤرخ  30/6 و (6)2014أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  25

_________________ 

 .(، الفصل الثاينA/65/53/Add.1) ألف 53الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم انظر  (1) 

 .املرجع نفسه، الفصل األول (2) 

(، A/66/53/Add.1/Corr.1و  A/66/53/Add.1)والتصويب  ألف 53، امللحق رقم الدورة السادسة والستونملرجع نفسه، ا (3) 
 .الفصل الثاين

 .(، الفصل الثالثA/67/53/Add.1) ألف 53الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (4) 

 .(، الفصل الثالثA/68/53/Add.1) ألف 53الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (5) 

 A/69/53/Add.1/Corr.1و  A/69/53/Add.1) انوالتصـــــويبألف  53الدورة التاســـــعة والســـــتون، امللحق رقم املرجع نفســـــه،  (6) 
 .الرابع، الفرع ألف الفصل، (A/69/53/Add.1/Corr.2 و

 ، الفصل الثالث.(A/70/53/Add.1) ألف 53الدورة السبعون، امللحق رقم  املرجع نفسه، (7) 

https://undocs.org/ar/A/72/438
https://undocs.org/ar/A/RES/71/182
https://undocs.org/ar/A/RES/71/182
https://undocs.org/ar/A/RES/ 33/4
https://undocs.org/ar/A/RES/ 33/4
https://undocs.org/ar/A/65/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/66/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/66/53/Add.1/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/67/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/68/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/69/53/Add.1/Corr.2
https://undocs.org/ar/A/70/53/Add.1
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وكذلك مجيع القرارات اليت ، (9)2017أيلول/ســـــبتمرب  28املؤرخ  36/3و  (8)2016أيلول/ســـــبتمرب  29
 اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد،

دولة تســــم   إىل مجيع قراراهتا ذات الصــــلة اليت أدانه فيها، يف مجلة أمور، أ  و ذ ت تتتير اي تتتا 
بتجنيد املرتزقة أو متويلهم أو تدريبهم أو حشـــــــــدهم أو نقلهم أو اســـــــــتحبدامهم  د  اإل احة   ومات 

عضــــــاء يف األمم املتحدة، و  ســــــيما ح ومات البلدان النامية، أو  د  ااربة حركات التحرير األدول ال
دولية ذات الصـــلة اليت اعتمدهتا القرارات والصـــ ول ال تتغاضـــى عن ذلك، وإذ تشـــ  كذلك إىل الو ين أو

اجلمعية العامة وجملس األمن واجمللس ا قتصـــــــــــــــاد  وا جتماع  ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنها اتفاقية 
 ا حتاد األفريق ،تلك اليت اعتمدها ، وكذلك (10)منظمة الوحدة األفريقية للقضاء على ا رتزاق يف أفريقيا

امل رســـة يف ميثاق األمم املتحدة بشـــقن التقيد الصـــار  مبباد   املقاصـــد واملباد  و ذ تعيد تأكيد 
الشعوب يف تقرير املص  وعد   املساواة يف السيادة وا ستقالل السياس  والسالمة اإلقليمية للدول وحق

استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا يف العالقات الدولية وعد  التدخل يف الشؤون اليت ت ون من صميم 
 ة الداخلية للدول،الو ي

حتدد  رية  على أنه حيق جلميع الشــــعوب، عمال مببدأ تقرير املصــــ ، أن و ذ تعيد اي تتتا المأكيد 
وضــعها الســياســ  وأن تســعى لتحقيق تنميتها ا قتصــادية وا جتماعية والثقافية وأن على كل دولة واجب 

 احرتا  هذا احلق وفقا ألح ا  امليثاق،
إعالن مبــاد  القــانون الــدول املتعلقــة بــالعالقــات الوديــة والتعــاون ب   و ذ تعيتتد كتتذلتتد تتتأكيتتد 

 ،(11)الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
بقعمال وإســــــهامات الفريق العامل احل وم  الدول املفتوا باب العضــــــوية  و ذ تنوه مع المادير 

 ار تنظيم  دول، إ الذ  أنشـــــــــــــقن جملس حقوق اإلنســـــــــــــان وأســـــــــــــند إليه و ية النظر يف إم انية وضـــــــــــــع
ذلك النظر يف خيار وضع صك ملز  قانونا بشقن تنظيم أنشطة الشركات العس رية واألمنية اخلاصة  يف مبا

 ومراقبتها، ورصدها
البلدان  تشــــــــــ له أنشــــــــــطة املرتزقة من خطر على الســــــــــال  واألمن يف ما و ذ يثير جكح ا وقكا ا 

وما تنطو  عليه هذن األنشــطة من  ،املســل  منا ق النـــــــــــــــــزاع العامل، وخباصــة يفخمتلفة من النامية يف أحناء 
 خطر يهدد سالمة واحرتا  النظا  الدستور  للبلدان املتضررة،

إزاء اخلســــــــائر يف األرواا واألضــــــــرار اجلســــــــيمة اليت تلحق باملمتل ات  و ذ يستتتتتتاورغا لالق الاك  
واآلثار السلبية يف سياسات البلدان املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقو  به املرتزقة من أنشطة إجرامية على 

 املستوى الدول،

_________________ 

، (A/71/53/Add.1/Corr. 1 و A/71/53/Add.1) والتصويبألف  53الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم  ،املرجع نفسه (8) 
 .ينالفصل الثا

 ين.، الفصل الثا(A/72/53/Add.1)ألف  53الدورة الثانية والسبعون، امللحق رقم  املرجع نفسه، (9) 

 (10) United Nations, Treaty Series, vol. 1490, No. 25573. 

 .(، املرفق25-)د 2625القرار  (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/36/3
https://undocs.org/ar/A/RES/36/3
https://undocs.org/ar/A/71/53/Add.1
https://undocs.org/ar/A/71/53/Add.1/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/72/53/Add.1
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 ريقة  عنبقن املرتزقة أو األنشـــــــــــــطة اليت يقومون  ا يشـــــــــــــ لون، بصـــــــــــــر  النظر  واقمناحا من ا 
اســــتحبدامهم أو الشــــ ل الذ  يتحبذونه  كتســــاب بعع مظاهر الشــــرعية، خطرا يهدد ســــال  الشــــعوب 

 وأمنها وحقها يف تقرير املص  وعقبة تعوق متتعها  قوق اإلنسان مجيعها،
املعىن التابع جمللس حقوق اإلنســـــان بآخر تقرير للفريق العامل  تحيط حكما مع المادير - 1 

 ؛(12)  املرتزقة كوسيلة  نتهال حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املص مبسقلة استحبدا
أن اســــــــــــتحبدا  املرتزقة وهنيدهم ومتويلهم وبايتهم وتدريبهم أمور تث   تؤكد من جديد - 2 

 لدى مجيع الدول وتش ل انتهاكا للمقاصد واملباد  امل رسة يف ميثاق األمم املتحدة؛ اشديد اقلق
بقن النـــــزاعات املسلحة واإلرهاب وا هار باألسلحة والعمليات السرية اليت تقو   متسك   - 3 

 السوق العاملية؛  ا دول ثالثة تؤد ، يف مجلة أمور، إىل تشجيع الطلب على املرتزقة يف
مرة أخرى مجيع الــدول على اختــاذ اخلطوات الالزمــة وتوخ  أقصـــــــــــــــى درجــات  تحتت  - 4 

اســــــتحبدا  أراضـــــيها  طر الذ  تشــــــ له أنشــــــطة املرتزقة واختاذ التداب  التشــــــريعية ل فالة عد اليقظة إزاء اخل
واألراضــــــــ  األخرى اخلاضــــــــعة لســــــــيطرهتا وعد  اشــــــــرتال رعاياها يف هنيد املرتزقة أو حشــــــــدهم أو متويلهم 

قها يف بايتهم أو نقلهم من أجل التحبطيط ألنشــــطة هتد  إىل إعاقة ممارســــة الشــــعوب ح تدريبهم أو أو
زعزعـة ح ومـة أ  دولـة أو اإل ـاحـة  ـا أو القيـا ، بصـــــــــــــــورة كليـة أو جزئيـة، بتقويع  وأتقرير املصـــــــــــــــ  

اإلقليمية أو الوحدة الســـياســـية للدول املســـتقلة ذات الســـيادة اليت تتصـــر  وفقا حلق  إضـــعا  الســـالمة أو
 الشعوب يف تقرير املص ؛

ات اليقظة للحيلولة دون قيا  شــــــــركات إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصــــــــى درج تطكب - 5 
خاصـــــــة تقد  اخلدمات ا ســـــــتشـــــــارية واألمنية العســـــــ رية على الصـــــــعيد الدول بتجنيد املرتزقة أو تدريبهم 

ــــــــــــــــزاعات  أو توظيفهم أو متويلهم بق  شـ ل من األشـ ال، وأن حتظر تدخل هذن الشـركات حتديدا  يف النـ
 األنظمة الدستورية؛املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة 

الدول اليت تتلقى املســـــاعدة أو اخلدمات ا ســـــتشـــــارية واألمنية العســـــ رية من  ت تتتتجع - 6 
شــــــركات خاصــــــة على وضــــــع ةليات تنظيمية و نية لتســــــجيل تلك الشــــــركات ومن  الرتاخي  هلا ل فالة 

 البلد املتلق  هلا؛ تنته ها يفأو تعوق اخلدمات اليت تقدمها تلك الشركات التمتع  قوق اإلنسان  أ 
إزاء تقث  أنشــــــطة الشــــــركات العســــــ رية واألمنية اخلاصــــــة يف  حكى قكا ا البالق ت تتتتدد - 7 

التمتع  قوق اإلنســان، وخباصــة عندما متارك تلك الشــركات نشــا ها يف حا ت النزاع املســل ، وتالح  
 اكات حقوق اإلنسان؛انته أنه قلما حتاسب الشركات العس رية واألمنية اخلاصة وأفرادها على

جبميع الدول اليت مل تنضـــــــــــــــم بعد إىل ا تفاقية الدولية ملناهضـــــــــــــــة هنيد املرتزقة  ت يب - 8 
 أو اليت مل تصدق عليها أن تنظر يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لذلك؛ (13)واستحبدامهم ومتويلهم وتدريبهم

عامل املعين مبســـــــــــقلة اســـــــــــتحبدا  بالتعاون الذ  أبدته البلدان اليت زارها الفريق ال ترسب - 9 
 املرتزقة، وباعتماد بعع الدول تشريعات و نية تقيد هنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

_________________ 

 (12) A/72/286. 

 (13) United Nations, Treaty Series, vol. 2163, No. 37789. 

https://undocs.org/ar/A/72/286
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يف بلــدان نــاميــة يف أحنــاء خمتلفــة من العــامل، اليت نفــذت مؤخرا أنشـــــــــــــــطــة املرتزقــة  تتدين - 10 
مة واحرتا  النظا  الدســــتور  لتلك البلدان وخباصــــة يف منا ق النــــــــــــــــــــزاع، وما تشــــ له من خطر على ســــال

وممارسة شعو ا احلق يف تقرير املص ، وتؤكد أمهية أن ينظر الفريق العامل املعين مبسقلة استحبدا  املرتزقة يف 
 املصادر واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة واألنشطة اليت يقومون  ا؛

أعمال  يف زمان وم ان ارت ابال ضـــــــــــــــلوع املرتزقة بالدول أن حتقق يف احتم ت يب - 11 
إجرامية ذات  ابع إرهايب وأن تقد  من تثبه مســؤوليتهم عن ذلك إىل العدالة أو أن تنظر يف تســليمهم، 

 ؛الواجبة التطبيق لب منها ذلك، وفقا للقانون الو ين واملعاهدات الثنائية أو الدولية  ما إذا
املرتزقة واملســـــــؤول  عن اســـــــتحبدا  املرتزقة وهنيدهم ة أنشـــــــطإفالت كل أشـــــــ ال   تدين - 12 

ومتويلهم وتــدريبهم من العقــاب، وحتــث مجيع الــدول على تقــددهم إىل العــدالــة دون متييز، وفقــا  لتزامـاهتـا 
 مبوجب القانون الدول؛

بالدول األعضـــــاء أن تقد  يد العون واملســـــاعدة، وفقا  لتزاماهتا مبوجب القانون  ت يب - 13 
 عادلة؛و مفتوحة و لدول، يف جمال مقاضاة املتهم  با رتزاق يف ااكمات شفافة ا

العضــــوية  للفريق العامل احل وم  الدول املفتوا بابالســــادســــة إىل عقد الدورة  ت تتتير - 14 
للنظر يف إم انية وضــــــع إ ار تنظيم  دول بشــــــقن تنظيم أنشــــــطة الشــــــركات العســــــ رية واألمنية اخلاصــــــة 

فيهم أعضـــــــاء الفريق العامل املعين مبســـــــقلة  قبتها، وتعرب عن ارتياحها ملشـــــــاركة اخلرباء، مبنورصـــــــدها ومرا
اســتحبدا  املرتزقة، يف الدورة املذكورة أعالن كحبرباء خمتصــ ، وتطلب إىل الفريق العامل واخلرباء اآلخرين أن 

 ؛املذكور أعالنلفريق العامل ا يواصلوا مشاركتهم يف
إىل الفريق العامل املعين مبســــقلة اســــتحبدا  املرتزقة أن يواصــــل العمل الذ  ســــبق  تطكب - 15 

املعنيون باســـتحبدا  املرتزقة بشـــقن تعزيز اإل ار القانوين للجنة حقوق اإلنســـان أن قا  به املقررون اخلاصـــون 
اة ا قرتاا الداع  الدول ملنع هنيد املرتزقة واســــــــــــتحبدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلك، مع مراع

إىل وضـــــــــــع تعريف قانوين جديد للمرتزقة الذ  قدمه املقرر اخلاإ يف تقريرن إىل جلنة حقوق اإلنســـــــــــان يف 
 ؛(14)دورهتا الست 
إىل الفريق العامل املعين مبســـــــــقلة اســـــــــتحبدا  املرتزقة أن يواصـــــــــل دراســـــــــة  اي تتتتتتتا تطكب - 16 
ظاهر، وا هاهات فيما يتعلق باملرتزقة أو األنشــــــطة املصـــــــادر واألســـــــباب، والقضـــــــايا الناشـــــــ ة، وامل وحتديد

وتقث ها يف حقوق اإلنســان، وخباصــة حق الشــعوب والشــركات العســ رية واألمنية اخلاصــة املتصــلة باملرتزقة 
 تقرير مص ها؛ يف

إىل مفوضـــــــية األمم املتحدة حلقوق اإلنســـــــان التعريف على نطاق واســـــــع، على  تطكب - 17 
حق الشــــــــعوب يف تقرير املصــــــــ  وتقد  اخلدمات على آلثار الســــــــلبية ألنشــــــــطة املرتزقة ســــــــبيل األولوية، با

 ا ستشارية، عند الطلب وحسب ا قتضاء، إىل الدول املتضررة من تلك األنشطة؛
مجيع الدول األعضـــــــاء، مبا فيها الدول األعضـــــــاء اليت تواجه ظاهرة الشـــــــركات  توصتتتتتي - 18 

ها دو  متعاقدة على خدماهتا أو دو  هر  عملياهتا فيها أو دول العســــــــــــ رية واألمنية اخلاصــــــــــــة، بصــــــــــــفت
مو نها أو دو  يعمل موا نوها حلسـاب إحدى الشـركات العسـ رية واألمنية اخلاصـة، باملسـامهة يف أعمال 
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الفريق العامل احل وم  الدول املفتوا باب العضـــــــوية، ةخذة يف ا عتبار العمل األول الذ  قا  به الفريق 
 عامل املعين مبسقلة استحبدا  املرتزقة؛ال

مجيع الدول على التعاون التا  مع الفريق العامل املعين مبســــــقلة اســــــتحبدا  املرتزقة  تح  - 19 
 من أجل الوفاء بو يته؛

إىل األم  العا  وإىل مفوض األمم املتحدة الســــــام  حلقوق اإلنســــــان مواصــــــلة  تطكب - 20 
يلز  من مســــاعدة ودعم، من الناحيت  املهنية  ســــقلة اســــتحبدا  املرتزقة ب ل ماتزويد الفريق العامل املعين مب

واملالية، للوفاء بو يته، بوســـــــــــــــائل منها تعزيز التعاون ب  الفريق العامل ون ن من كيانات منظومة األمم 
 ية واملقبلة؛يف  مبقتضيات أنشطته احلالك  املتحدة اليت تعىن مب افحة األنشطة اليت يقو   ا املرتزقة،  

واملنظمات  إىل الفريق العامل املعين مبســـــــقلة اســـــــتحبدا  املرتزقة اســـــــتشـــــــارة الدول تطكب - 21 
احل ومية الدولية واملنظمات ن  احل ومية يف تنفيذ هذا القرار وتقد  اســــتنتاجاته بشــــقن اســــتحبدا  املرتزقة 

الشــــعوب يف تقرير املصــــ ، مشــــفوعة كوســــيلة لتقويع التمتع  قوق اإلنســــان مجيعها وإعاقة ممارســــة حق 
 والسبع ؛الثالثة دورهتا  بتوصيات اددة، إىل اجلمعية العامة يف

والســـــبع  يف مســـــقلة اســـــتحبدا  املرتزقة كوســـــيلة  نتهال الثالثة أن تنظر يف دورهتا  تارر - 22 
حق الشـــــعوب يف ”حقوق اإلنســـــان وإعاقة ممارســـــة حق الشـــــعوب يف تقرير املصـــــ  يف إ ار البند املعنون 
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