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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة اخلامسة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مب

  مشروع قرار: وكوبا) بالنيابة عن اجملموعة األفريقية (*جنوب أفريقيا    

    ١٥.../  
 ملزم صك قانوين    الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين بوضع       

 أنشطة شركات اخلدمات العسكرية واألمنيـة       ورصد ورقابة أثر   ضبط بشأن
  قوق اإلنسانعلى التمتع حباخلاصة 
  إن جملس حقوق اإلنسان،  
   مبيثاق األمم املتحدة،إذ يسترشد  
ة العامة، وجملـس حقـوق       جبميع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعي      روإذ يذكّ   

    ٦٢/١٤٥، مبا يف ذلك قـرار اجلمعيـة العامـة           الشأن هبذاجلنة حقوق اإلنسان    اإلنسان و 
  ،٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ١٨املؤرخ 

 باملشاورات الواسعة النطاق اليت عقدها الفريـق العامـل املعـين            بيرّح  -١  
باستخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر              
مصريها، مبا يف ذلك خمتلف املشاورات احلكومية اإلقليمية اليت أجرهتا الدول بشأن األشكال             

شطة املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق           التقليدية واجلديدة ألن  
 الشركات العسكرية واألمنيـة   ةالشعوب يف تقرير مصريها، وال سيما فيما يتعلق بآثار أنشط         

  اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛
__________ 

 .دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 الفريق العامـل    أجراها بعملية املشاورات الواسعة النطاق اليت       بكما يرحّ   -٢  
خدمات مبضمون ونطاق مشروع اتفاقية ممكنة بشأن الشركات اخلاصة اليت تقدم           فيما يتعلق   

 وغريها من اخلدمات العسكرية واألمنية يف السوق الدولية، مبا يف ذلـك             ةشارة عسكري واست
سلسلة املشاورات احلكومية اإلقليمية واملشاورات مع املنظمات احلكومية الدوليـة وغـري            

  ية واخلرباء؛احلكومية واملؤسسات األكادمي
مـشروع االتفاقيـة     العناصر الرئيسية الواردة يف   بادئ و امل ب وإذ حييط علماً    -٣  
ملتعلقة بالشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، املقدمة من الفريق العامل، بـصيغتها           ااملقترحة  

  ؛)١( الفريقالواردة يف تقرير
 إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية ُتسند إليـه مهمـة             يقرر  -٤  

أنشطة الشركات العسكرية واألمنيـة      ورصد ورقابة أثر   وضع صك ملزم قانوناً بشأن ضبط     
الـواردة يف    الرئيـسية عناصـر املبادئ وال اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان، باالستناد إىل        

 الفريق العامل بشأن استخدام املرتزقـة كوسـيلة      هااليت اقترح   املمكنة تفاقيةال ا  نص مشروع
  النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها؛

 أن جيتمع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية كـل           كما يقرر   -٥  
 سنة حىت ينتهي من واليته، وأن يعقد دورة سنوية ملدة مخسة أيام عمل علـى أال يتجـاوز                 

  ؛٢٠١١مايو /أيارموعد انعقاد الدورة األوىل 
شاور مع األفرقة   ت بال ٢٠١٠ن، قبل هناية عام      من رئيس اجمللس أن يعيّ     يرجو  -٦  

  مقرراً للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية؛/اإلقليمية، رئيساً
 يلزم   تزويد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية مبا        أمهية يؤكد  -٧  

 يف الفريق العامـل     من خربة ومشورة يقدمها خرباء لكي يضطلع بواليته، ويقرر أن يشارك          
 الرئيسية الواردة   عناصروالبادئ  املعضاء الذين شاركوا يف صياغة      األ الدويل املفتوح العضوية  

م  وذلك بصفته  ،من الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة     مكنة،  املالتفاقية  ل مشروع نص    يف
  ؛ذوي خربة اًأشخاص

 من األمني العام ومفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان أن            يرجو  -٨  
يقدما إىل الفريق العامل الدويل املفتوح العضوية مجيع املـوارد املاليـة والبـشرية الالزمـة                

  .لالضطالع بواليته

        
  

__________ 
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