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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السابعة

   من جدول األعمال٣البند 

  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية 
  ق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احل

  ،  *                          اجلمهورية العربية السورية     ،   *                                 أوروغواي، مجهورية ترتانيا املتحدة      ،   *       إثيوبيا
          ، جيبويت،   *                           مجهورية الكونغو الدميقراطية     ،   *                                  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية   

                  قطـر، كوبـا،       ،   )                البوليفاريـة  -        مجهورية   (          ، فرتويال    *          ، السودان  *       زمبابوي
   ح    ّ  منقّ            مشروع قرار :           ، نيكاراغوا∗  يا         ، موريتان *       الكونغو                        

                                         استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقـوق                                      والية الفريق العامل املعين ب     -    /... ٧
                                             اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصريها

                     إن جملس حقوق اإلنسان،

    هذا      بشأن           وق اإلنسان       جلنة حق        اعتمدهتا                                                      إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة و           إذ يشري     
   ٢ /    ٢٠٠٥                      وقـرار اللجنـة          ٢٠٠٧       ديسمرب   /              كانون األول    ١٨          املؤرخ      ١٤٥ /  ٦٢                                 املوضوع، مبا فيها قرار اجلمعية      

   ،    ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان ٧      املؤرخ 

   ،    ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٥        املؤرخ    ٢٥١ /  ٦٠                 من قرار اجلمعية  ٦         الفقرة                  وإذ يضع يف اعتباره  

   ، "                                                         بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمـم املتحـدة          "        املعنون     ١ / ٥         اجمللس        قرار      إىل         وإذ يشري  
                                                                                 مدونة قواعد السلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة مبجلـس حقـوق               "        املعنون     ٢ / ٥      قرار    ال و

           واجباتـه      يؤدي    أن             صاحب الوالية                         وإذ يشدد على أنه جيب على    ،      ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ١٨           املؤرخني    ، "      اإلنسان
                 ارين ومرفقاهتما،    ً           وفقاً هلذين القر

                                                      

 .دول غري أعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  ∗
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                  وسيلة النتهاك حقوق  ك                        املعين باستخدام املرتزقة               الفريق العامل      مهات   ا س م                    مع التقدير بعمل و         ينوه  -  ١  
   ؛ )١ (             ً                         ها، وحييط علماً مع التقدير بتقريره األخري                                         اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير مصري

              وسيلة النتهاك   ك                        ملعين باستخدام املرتزقة        ا               الفريق العامل       والية                              أن ميدد لفترة ثالث سنوات            يقرر  -  ٢  
   :     ا يلي               من أجل القيام مب        مصريها،                                           حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير 

ّ            ترمي إىل سّد الثغرات      جديدة        تكميلية                                                     وضع وتقدمي مقترحات حمددة بشأن ما ميكن وضعه من معايري       ) أ (             
                                                              يدة لتشجيع زيادة محاية حقوق اإلنسان، وال سيما حق الشعوب                                                         ومبادئ توجيهية عامة أو مبادئ أساسية جد               القائمة،

                                                                                               يف تقرير مصريها، ملواجهة التهديدات احلالية والناشئة اليت يشكلها املرتزقة أو األنشطة املتصلة باملرتزقة؛

                                                                                        التماس اآلراء واملسامهات من احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية              ) ب (  
                       املسائل املتصلة بواليته؛     بشأن 

                                                                                مراقبة املرتزقة واألنشطة املتصلة باملرتزقة جبميع أشكاهلا ومظاهرها يف خمتلف أحناء العامل؛   ) ج (  

                          فيما يتعلق باملرتزقة أو                       واملظاهر واالجتاهات                    لقضايا الناشئة                      املصادر واألسباب، ا                دراسة وحتديد      ) د (  
                                          ق اإلنسان، وخاصة حق الشعوب يف تقرير مصريها؛                                    األنشطة املتصلة باملرتزقة وتأثريها يف حقو

                                                                                          رصد ودراسة ما يترتب على أنشطة الشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدة العسكرية واخلدمات                ) ه (  
                                                                                                      االستشارية واألمنية يف السوق الدولية من آثار يف التمتع حبقوق اإلنسان، وال سيما حـق الـشعوب يف تقريـر          

                                                                 أساسية دولية تشجع هذه الشركات على احترام حقوق اإلنسان يف أنشطتها؛                          مصريها، وإعداد مشروع مبادئ 

                                                                            أن يأذن للفريق العامل بعقد ثالث دورات يف السنة بواقع مخسة أيام عمل لكل دورة،          ً يقرر أيضاً  -  ٣  
                                             ً             َّ                  منها اثنتان يف جنيف وواحدة يف نيويورك، اضطالعاً بالوالية املبيَّنة يف هذا القرار؛

                                                                                             إىل الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به املقررون اخلاصون الـسابقون                   طلب ي  -  ٤  
        ، مـع         ى ذلك                                                                                                    بشأن تعزيز اإلطار القانوين الدويل ملنع جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم واملعاقبة عل            

                                يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف                                          ديد للمرتزقة الذي تقدم به املقرر اخلاص       اجل       قانوين    ال       تعريف    ال                مراعاة اقتراح   
   ؛ )٢ (           دورهتا الستني

                                                                                إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تقوم، على سبيل األولوية، بالتعريف    طلب ي  -  ٥  
                                             وأن تقدم اخلدمات االستشارية، عند الطلب            مصريها                                                            باآلثار السلبية ألنشطة املرتزقة على حق الشعوب يف تقرير          

           األنشطة؛    بتلك                        قتضاء، إىل الدول املتأثرة        وحسب اال

                                                      

) ١ (  A/HRC/7/7.  

) ٢ (  E/CN.4/2004/15 ٤٧         ، الفقرة  .  
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                                                                                 ملا قدمته املفوضية من دعم لعقد املشاورة احلكومية اإلقليمية لدول أمريكـا                            عرب عن تقديره   ي  -  ٦  
        وسـيلة            بوصـفها                                                                                                  الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يف بنما، بشأن األشكال التقليدية واجلديدة ألنشطة املرتزقة             

                                              ، وخباصة فيما يتعلق باآلثار املترتبة علـى             مصريها                                   عاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير                               النتهاك حقوق اإلنسان وإ   
                                                            أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان؛

                                                                             إىل املفوضية أن تبلغ اجمللس، يف الوقت املناسب، بتاريخ ومكان عقد املشاورات احلكومية     يطلب  -  ٧  
                ، مع مراعاة كون    ١٤٥ /  ٦٢                        من قرار اجلمعية العامة   ١٥                              هذه املسألة، وفقا ألحكام الفقرة                     اإلقليمية األخرى بشأن 

                                                                                اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى حتت إشراف األمم املتحدة، وذلك ملناقشة                                           هذه العملية قد تؤدي إىل عقد     
                      حاسم ملسؤوليات اجلهات    فهم            ، هبدف تيسري                                                           املسألة األساسية لدور الدولة بوصفها اجلهة احملتكرة الستخدام القوة

                                 الراهن، وااللتزامات اخلاصة بكـل        السياق    يف  ،                                                            الفاعلة املختلفة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة    
       الالزمة          اإلضافية                                            ىل فهم مشترك لطبيعة اللوائح والضوابط                                                         من أجل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان والوصول إ            منها

                   على الصعيد الدويل؛

                                     مع الفريق العامل يف الوفاء بواليته؛     ً  كامالً                             ً  مجيع الدول على التعاون تعاوناً ث حي  -  ٨  

                                                                                           إىل األمني العام وإىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تزويد الفريق العامل                 طلب ي  -  ٩  
                          تعزيز التعاون بني الفريق                                                                                  بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بواليته، من الناحيتني املهنية واملالية، بوسائل منها

      يفـي     كي                                    مبكافحة األنشطة ذات الصلة باملرتزقة، ل      ملعنية                       نظومة األمم املتحدة ا            املكونة مل        عناصر    ال                  العامل وغريه من    
                        أنشطته احلالية واملقبلة؛       تطلبات  مب

     ومية                                                 الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلك        أن يستشري                   إىل الفريق العامل    طلب ي  -   ١٠  
               ً             وأن يقـدم تقريـراً عـن                               تنفيذ هذا القرار،           ما خيص   في                                                       وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف اجملتمع املدين          

       مصريها                                                   حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير                         كوسيلة النتهاك                                       استنتاجاته بشأن استخدام املرتزقة     
   ؛                    لربنامج عمله السنوي    ً وفقاً      ٢٠٠٩                      جملس حقوق اإلنسان يف عام       وإىل                                        إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة والستني

   .                                                   النظر يف هذه املسألة يف إطار البند نفسه من جدول األعمال       مواصلة      يقرر   -   ١١  

- - - - -  

 


