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                 جملس حقوق اإلنسان
                الدورة العاشرة

                  من جدول األعمال ٣  د  ن   الب

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية
  ية، مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقاف

  ،  *                                    ، أوروغـواي، بوليفيـا، بـيالروس       *            ، إكـوادور  ∗                       االحتاد الروسي، إثيوبيا  
            ، مجهوريـة    *                                     مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية     ، *                العربية السورية           اجلمهورية

            مشروع قرار  :                  ، كوبا، نيكاراغوا *               ،جيبويت، زمبابوي *                  الكونغو الدميقراطية

   قة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوباستخدام املرتز/... ١٠
               يف تقرير مصريها

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

                                                                                           إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان وجلنـة حقـوق                  إذ يشري   
      ٢٠٠٨         ديـسمرب    /              كانون األول    ١٨          املؤرخ    ١٦٤ /  ٦٣                                                            اإلنسان بشأن هذا املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية العامة          

                 متديد والية الفريق       مبوجبه               الذي قرر اجمللس  و  ،     ٢٠٠٨     مارس  /       آذار   ٢٨          املؤرخ     ٢١ / ٧                          وقرار جملس حقوق اإلنسان     
                                                                                                            العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مـصريها                

              م املنوطة به،                           لفترة ثالث سنوات، وحتديد املها

                                                                                               إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت تدين، يف مجلة أمور، أي دولة تسمح بتجنيد املرتزقـة                             ً   وإذ يشري أيضاً    
                                                                                                       ومتويلهم وتدريبهم وحشدهم ونقلهم واستخدامهم هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعـضاء يف األمـم املتحـدة،                

                                               ت التحرير الوطين أو تتغاضى عن ذلك، وإذ تشري كذلك                                               سيما حكومات البلدان النامية، أو هبدف حماربة حركا    وال
                                                                                                              إىل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملـس األمـن واجمللـس االقتـصادي                  

                                                                                                     واالجتماعي ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا،
                                                      

  .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  ∗  
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          املساواة      مببادئ                                                               املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة بشأن التقيد الصارم        من جديد     يؤكد      وإذ  
                                                                                                            يف السيادة واالستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية للدول وحق الشعوب يف تقرير املصري وعدم استعمال القـوة               

                                               لشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،                                                   التهديد باستعماهلا يف العالقات الدولية وعدم التدخل يف ا    أو

         ً                                                                    أنه، عمالً مببدأ حق تقرير املصري، حيق جلميع الشعوب أن حتدد حبرية وضعها                                   ً     وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
                                                   إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية،      حبرية                السياسي وأن تسعى

                                                         انون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الـدول                       إعالن مبادئ الق                 من جديد كذلك        يؤكد       وإذ    
      ً                    وفقاً مليثاق األمم املتحدة،

                                                                                       ما تشكله أنشطة املرتزقة من خطر على السالم واألمن يف البلدان النامية مبختلـف                    وقلقه      جزعه          وإذ يثري     
                                     أرجاء العامل، وال سيما يف مناطق الرتاع،

                                                                     يف األرواح واألضرار اجلسيمة اليت تلحق باملمتلكات واآلثار السلبية                         إزاء اخلسائر                بالغ القلق   ه          وإذ يساور   
   ،                  على الصعيد الدويل                                                                              على سياسة البلدان املتضررة واقتصاداهتا نتيجة ملا يقوم به املرتزقة من أنشطة إجرامية

       سـيما                 اء العامل، وال                                                                     أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف البلدان النامية مبختلف أرج               وقلقه      جزعه                وإذ يثري بالغ      
                                                                                                  مناطق الرتاع، وما تنطوي عليه هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،  يف

                                                                                         بأن املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل                ه        ً    واقتناعاً من   
        ً                                                   ية، خطراً يهدد سالم الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة                                           الذي يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرع     

                              تعوق متتع الشعوب حبقوق اإلنسان،

                                                          ً      ً                   أن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبهم أمور تثري قلقاً شديداً لـدى                          يؤكد من جديد    -  ١  
     دة؛                       ً                                          مجيع الدول وتشكل انتهاكاً للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتح

                                                                                      بأن الرتاعات املسلحة واإلرهاب واالجتار باألسلحة والعمليات السرية اليت تقوم هبا قوى                  يسلم    -  ٢  
                                                                      ثالثة تؤدي إىل تشجيع أمور عدة منها الطلب على املرتزقة يف السوق العاملية؛

                                                                                         مجيع الدول على اختاذ اخلطوات الالزمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء اخلطر الـذي                 حيث  -  ٣  
                                                                                                            كله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ تدابري تشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها واألراضي األخـرى اخلاضـعة                  تش

                                                                                                          لسيطرهتا، وكذلك رعاياها، يف جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجل التخطيط ألنـشطة               
                                              ة أو اإلطاحة هبا أو القيام، بصورة كليـة                                                                           هتدف إىل إعاقة ممارسة احلق يف تقرير املصري وزعزعة حكومة أي دول           

                                                                                                        بتقويض أو إضعاف السالمة اإلقليمية أو الوحدة السياسية للدول املستقلة وذات السيادة اليت تتصرف                ،     جزئية    أو
                                            مبا يتفق مع احترام حق الشعوب يف تقرير مصريها؛

                    اع جتنيد املرتزقـة                                                                             إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة إزاء أي نوع من أنو                 يطلب  -  ٤  
                                                                                                           تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم تقوم به شركات خاصة تقدم اخلدمات االستشارية واألمنية العسكرية علـى                    أو

                                ً     ً                                                                    الصعيد الدويل، وأن تفرض كذلك حظراً خاصاً على تدخل هذه الشركات يف الرتاعات املـسلحة أو األعمـال                  
                                    الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛



A/HRC/10/L.24 
Page 3 

                                                                   م بعد إىل االتفاقية الدولية ملناهضة جتنيد املرتزقة واسـتخدامهم           ض                      ميع الدول اليت مل تن        جب     يهيب  -  ٥  
                       الالزمة للقيام بذلك؛        اإلجراءات                                ومتويلهم وتدريبهم أن تنظر يف اختاذ 

                                                                                             بالتعاون الذي أبدته تلك البلدان اليت تلقت زيارة الفريق العامل، وباعتماد بعض الدول                   يرحب    -  ٦  
                                                  قيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛               تشريعات وطنية ت

                                                                                          الدول إىل أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمال إجراميـة ذات                    يدعو  -  ٧  
             طابع إرهايب؛

                                                                                  أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف البلدان النامية مبختلف أرجاء العامل، ال سيما يف مناطق     يدين  -  ٨  
                                                                                                     الرتاع، ملا تشكله هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وملمارسة شـعوهبا      

                                 مكافحة هذه األعمال غري املشروعة؛                                                        حلقها يف تقرير املصري، ويثين على حكومات أفريقيا لتعاوهنا يف جمال

                           ً                                                                  باجملتمع الدويل أن يقدم، وفقاً اللتزاماته مبوجب القانون الدويل، يد العـون واملـساعدة                   يهيب  -  ٩  
                                                                                          مقاضاة املتهمني بارتكاب أنشطة االرتزاق يف إطار حماكمات مفتوحة وعادلة وتقوم على أساس الشفافية؛   يف

                         ً                                         لعامل ومسامهاته، وحييط علماً مع التقدير بالتقرير األخري للفريق                           بعمل الفريق ا                   يقر مع التقدير    -   ١٠  
   ؛(A/HRC/10/14)       العامل 

                                                                                                 إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقررون اخلاصون السابقون بشأن                    يطلب  -   ١١  
         مراعـاة                             واملعاقبة على ذلك، مـع                                                                                     تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم           

                                                 الذي قدمه املقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان  و                                                االقتراح الداعي إىل وضع تعريف قانوين جديد للمرتزقة 
   ؛(E/CN.4/2004/15)              يف دورهتا الستني 

  ة                                                                           عمل الفريق العامل بشأن صياغة مبادئ حمددة تنظم عمل الشركات اخلاص                            يالحظ مع التقدير    -   ١٢  
  ،        دوليـة                يف السوق ال                         املتصلة باألمن العسكري                                                                 اليت تقدم املساعدة واملشورة العسكرية وغريها ذلك من اخلدمات          

                                                                                                               وهو العمل الذي اضطلع به الفريق العامل عقب زيارات قطرية ومن خالل عملية مشاورات إقليمية والتـشاور                 
                                              يرد يف تقرير الفريـق العامـل املقـدم                                                                      أكادمييني ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية، والذي           مع
                                                                اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني وإىل اجمللس يف دورته العاشرة؛    إىل

   :                                 إىل الفريق العامل أن يقوم مبا يلي    يطلب  -   ١٣  

                                                                                          أن يتشاور مع منظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية ومؤسسات أكادميية وخرباء خبصوص                ) أ (  
                                                                الشركات اخلاصة اليت تقدم مساعدة ومشورة عسكرية وغري ذلك من اخلدمات     بشأن                روع اتفاقية ممكن              حمتوى ونطاق مش

                                                   ً                                           املتصلة باألمن العسكري يف السوق الدولية، يكون مشفوعاً بقانون منوذجي، إضافة إىل صكوك قانونية أخرى؛ 

                     حلقـوق اإلنـسان،                                                                            أن يتقاسم مع الدول األعضاء، عن طريق مفوضية األمم املتحدة السامية             ) ب (  
                                                                الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وأن يطلب إىل تلـك الـدول           بشأن                                      العناصر املكونة ملشروع اتفاقية ممكن      

                                                                      يف حتديد حمتوى ونطاق مثل هذه االتفاقية وإرسال ردودها إىل الفريق العامل؛      املسامهة
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  ً                             راً عن التقدم احملرز يف وضـع                                                                    أن يقدم إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرة تقري             ) ج (  
                                                                 مشروع صك قانوين كي ينظر فيه اجمللس ويتخذ بشأنه ما يلزم من إجراءات؛

                          علـى نطـاق واسـع،          ِّ    تعـرِّف                                                         إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن              يطلب  -   ١٤  
                          ملساعدة واملشورة العسكرية                                                                                 سبيل األولوية، باآلثار السلبية ألنشطة املرتزقة والشركات اخلاصة اليت تقدم ا                وعلى

                                                                                             وغري ذلك من اخلدمات املتصلة باألمن العسكري يف السوق الدولية، وأن تقدم اخلدمات االستشارية، عند الطلب 
                                               وحسب االقتضاء، إىل الدول املتضررة من هذه األنشطة؛

    ورة  ا        لعقد املش                                                         ملا قدمته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من دعم            عن تقديره    يعرب  -   ١٥  
                                                                                                   احلكومية اإلقليمية لدول جمموعة أوروبا الشرقية ومنطقة آسيا الوسطى يف االحتاد الروسي بشأن األشكال التقليدية 
                                                                                                          واجلديدة ألنشطة املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري،                  

                                             سكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛                                  فيما يتعلق بتأثري أنشطة الشركات الع       وخباصة

                                                                                          إىل املفوضية السامية أن تستمر يف دعم الفريق العامل لعقد مشاورات حكومية إقليميـة                    يطلب    -   ١٦  
      ً                                       ، علماً بأن املشاورات الثالث املتبقية مـن           ١٤٥ /  ٦٢                             من قرار اجلمعية العامة        ١٥                    ً             حول هذه املسألة، وفقاً للفقرة      

                                                                             مراعية يف ذلك أن هذه العملية قد تفضي إىل عقد اجتماع مائدة مـستديرة            ،    ٢٠١٠              هناية عام                     املقرر عقدها قبل  
                                                                                              الدول، برعاية األمم املتحدة، ملناقشة املسألة األساسية املتمثلة يف دور الدولة باعتبارها                 صعيد                   رفيع املستوى على    

                                      لغ األمهية ملسؤوليات خمتلف اجلهات الفاعلة،                                                          اجلهة احملتكرة حلق استخدام القوة، هبدف تيسري التوصل إىل إدراك با
                                                                                                             مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، يف السياق الراهن، والتزامات كل جهة مـن هـذه اجلهـات                   

                                                                                           تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وإىل تفاهم مشترك بشأن األنظمة والضوابط اإلضافية على الصعيد الدويل؛      إزاء

                                                    ل على التعاون التام مع الفريق العامل يف إجناز واليته؛          مجيع الدو  حيث  -   ١٧  

                                                                                            إىل األمني العام وإىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تزويد الفريق العامل                  يطلب  -   ١٨  
    ريق                                                                                                     بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتني املهنية واملالية، إلجناز واليته، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الف

                                                                                                             العامل وغريه من كيانات منظومة األمم املتحدة املختصة مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ليفي مبقتضيات               
                        أنشطته احلالية واملقبلة؛

                                                                                         إىل الفريق العامل استشارة الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية                يطلب  -   ١٩  
                                                                   يف تنفيذ هذا القرار، وتقدمي استنتاجاته بشأن استخدام املرتزقة كوسيلة     املدين    تمع                            وغريها من اجلهات الفاعلة يف اجمل

                                                                                                               النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني                 
                             اجمللس يف دورته اخلامسة عشرة؛   وإىل

   .                             إطار نفس البند من جدول األعمال                      يف دورته اخلامسة عشرة يف    لة                           أن يواصل نظره يف هذه املسأ    يقرر  -  ٢٠  

 -  -  -  -  -  


