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استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة اارسـة    - 70/142
 حق الشعوب يف تقرير املصري
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ــرر   24/13 و ــبتمرب  26املـــ ــرر   27/10 و (5)2013أيلول/ســـ ــبتمرب  25املـــ أيلول/ســـ
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_______________ 
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إىل مجيــ  قرارااــا ااس الصــلة الــ  أدانــمج ليهــا، يف مجلــة أمــور، أ    وإذ تشممري أي مما 
ــهم أو اســتخدامهم      ــهم أو حشــدهم أو نقل ــهم أو تدريب ــة أو وويل ــد املرتزق ــة تســمج  ت ني دول

حكومـاس البلـدان الناميـة،     ال سيماهبدف اإلطاحة حبكوماس دول أعضاء يف األمم املتحدة، و
طين أو تتغا ــع عـــن الــ ، وإا تشــري كـــذل  إىل    أو هبــدف رار ــة حركــاس التحريـــر الــو    

القراراس والصكوك الدولية ااس الصـلة الـ  اعتمـداا اجلمعيـة العامـة وحلـإل األمـن وا لـإل         
االقتصــاد  واالجتمــاعن ومنظمــة الوحــدة األلريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األلريقيــة 

 األلريقن،، وكذل  االحتاد (8)للقضاء علع االرتزاق يف ألريقيا
ــد      وإذ تعيممد تيديممد   ــم املتحــدة  شــ ن التقي ــاق األم ــادك املكرســة يف ميث املقاصــد واملب

الصــارم هبــادك املســاواة يف الســيادة واالســتق ل السياســن والســ مة اإلقليميــة للــدول وحــق    
الشــعوب يف تقريــر املصــري وعــدم اســتعمال القــوة أو التهديــد  اســتعماوا يف الع قــاس الدوليــة  

 التدخل يف الشرون ال  تكون من صميم الوالية الداخلية للدول، وعدم
علع أنـه قـق جلميـ  الشـعوب، عمـ  هبـدأ تقريـر املصـري، أن          وإذ تعيد أي ا التيديد 

حتدد حبرية و عها السياسن وأن تسعع لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية والثقاليـة وأن  
 ولقا ألحكام امليثاق،علع كل دولة واجب احترام هذا احلق 

ــة      وإذ تعيممد دممتلك تيديممد   ــاس الودي ــة  الع ق ــدوة املتعلق ــانون ال ــادك الق إعــ ن مب
 ،(9)والتعاون  ني الدول ولقا مليثاق األمم املتحدة

 إنشاء الفريق العامل احلكومن الدوة املفتوح  اب العضوية التـا    لـإل    وإذ ترحب 
انيــة و ـ  إطــار تنظيمـن دوة، هــا يف الـ  النظــر يف    حقـوق اإلنسـان املكلــف  ـالنظر يف إمك   

خيــار و ــ  صــ  ملــزم قانونــا  شــ ن تنظــيم أنشــرة الشــركاس العســكرية واألمنيــة ا اصــة     
 ورصدها ومراقبتها،

تشكله أنشرة املرتزقـة مـن خرـر علـع السـ م واألمـن يف        ما وقلقها وإذ يثري جزعها 
 زا ،ـاصة يف مناطق النالبلدان النامية يف خمتلف أحناء العامل، وخب

ــ  تلحــق     وإذ يسمماور ا بممالق القلممق   إزاء ا ســا ر يف األرواح واأل ــرار اجلســيمة ال
البلدان املتضررة واقتصادااا نتي ة ملا يقوم  ـه املرتزقـة    سياساس املمتلكاس واآلثار السلبية يف 

 من أنشرة إجرامية علع املستوى الدوة،

_______________ 

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

 (، املرلق.25 -)د  2625القرار  (9)
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أنشرة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف  عض البلدان الناميـة   وإذ تثري بالق جزعها وقلقها 
ــاطق النــ    ــه هــذ    ـيف خمتلــف أحنــاء العــامل، هــا يف الــ  يف من زاعاس املســلحة، ومــا تنرــو  علي

 األنشرة من خرر يهدد س مة النظام الدستور  للبلدان املتضررة واحترامه،
ن هبـا يشـكلون،  صـرف النظـر عـن        ن املرتزقة أو األنشرة الـ  يقومـو   واقتناعا منها 

طريقة استخدامهم أو الشكل الذ  يتخذونه الكتسـاب  عـض مظـاهر الشـرعية، خرـرا يهـدد       
 س م الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق وتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،

ين املعـ  التـا    لـإل حقـوق اإلنسـان       عمـال الفريـق العامـل    مع التقدير تنوه - 1 
هســ لة اســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنســان وإعاقــة اارســة حــق الشــعوب يف 
تقريــر املصــري و إســهاماته، هــا يف الــ  أنشــرته يف حــال البحــوا، وحتــي  علمــا مــ  التقــدير   

 ؛(10) تقرير  األخري
ــهم     تؤدمممد مممم  جديمممد   - 2  ــهم و ايتـ ــدهم ووويلـ ــة و نيـ ــتخدام املرتزقـ أن اسـ
لدى مجي  الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد واملبـادك املكرسـة    شديدًا أمور تثري قلقًاوتدريبهم 

 يف ميثاق األمم املتحدة؛
ــاب واال ــار  األســلحة والعمليــاس        تسممل  - 3   ــ ن النـــزاعاس املســلحة واإلره

الســرية الــ  تقــوم هبــا دول ثالثــة تــرد ، يف مجلــة أمــور، إىل تشــ ي  الرلــب علــع املرتزقــة يف  
 وق العاملية؛الس

مجيـ  الـدول علـع اختـاا ا رـواس ال زمـة وتـوخن أقصـع          مرة أخمر   حتث - 4 
درجاس اليقظة إزاء ا رر الذ  تشكله أنشرة املرتزقة واختـاا التـدا ري التشـريعية لكفالـة عـدم      

رعاياهــا يف  نيــد  اشــتراكاســتخدام أرا ــيها واألرا ــن األخــرى ا ا ــعة لســيرراا وعــدم    
حشدهم أو وويلهم أو تدريبهم أو  ايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخرـي  ألنشـرة       املرتزقة أو 

اإلطاحـة   ادف إىل إعاقة اارسة الشعوب حقها يف تقرير املصري وزعزعة حكومة أ  دولـة أو 
ــة أو      ــويض أو إ ــعاف الســ مة اإلقليمي ــة،  تق ــة أو جز ي ــام،  صــورة كلي ــا أو القي الوحــدة  هب

 ق الشعوب يف تقرير املصري؛حلولقا ااس السيادة ال  تتصرف السياسية للدول املستقلة 
إىل مجي  الدول أن تتوخع أقصع درجـاس اليقظـة للحيلولـة دون قيـام      تطلب - 5 

شركاس خاصة تقـدم ا ـدماس االستشـارية واألمنيـة العسـكرية علـع الصـعيد الـدوة  ت نيـد          

_______________ 

(10) A/70/330. 

http://undocs.org/ar/A/70/330
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األشـكال، وأن حتظـر تـدخل هـذ       املرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو وويلهم  ـ   شـكل مـن   
 يف النـزاعاس املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛ الشركاس حتديدًا

ــاعدة    تشمممجع - 6  ــع املسـ ــ  تتلقـ ــدول الـ ــة   وأالـ ــارية واألمنيـ ــدماس االستشـ ا ـ
العســكرية مــن شــركاس خاصــة علــع و ــ  ةليــاس تنظيميــة وطنيــة لتســ يل تلــ  الشــركاس  

لتــراخيهل وـا لكفالــة أال تعـوق ا ــدماس الـ  تقــدمها تلـ  الشــركاس التمتـ  حبقــوق      ومـنج ا 
 اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقن وا؛

ــة    علممى قلقهمما ال ممالق  تشممدد - 7  ــ ثري أنشــرة الشــركاس العســكرية واألمني إزاء ت
يف حـاالس  ا اصة يف التمت  حبقوق اإلنسان، وخباصة عندما وـار  تلـ  الشـركاس نشـاطها     

الزنا  املسلج، وت حظ أنه قلما حتاسب الشركاس العسكرية واألمنيـة ا اصـة وألرادهـا علـع     
 انتهاكاس حقوق اإلنسان؛

جبميــ  الــدول الــ  مل تنضــم  عــد إىل االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة  نيــد     هتيممب - 8 
تنظـــر يف اختـــاا أو الـــ  مل تصـــدق عليهـــا أن  (11)املرتزقـــة واســـتخدامهم ووويلـــهم وتدريبـــهم

 اإلجراءاس ال زمة لذل ؛
 التعاون الـذ  أ دتـه البلـدان الـ  زارهـا الفريـق العامـل املعـين هسـ لة           ترحب - 9 

اســتخدام املرتزقــة، و اعتمــاد  عــض الــدول تشــريعاس وطنيــة تقيــد  نيــد املرتزقــة وحشــدهم     
 ووويلهم وتدريبهم ونقلهم؛

ــة املضــرل   تممدي  - 10  ــة يف خمتلــف أحنــاء العــامل،     أنشــرة املرتزق ــدان نامي هبــا يف  ل
وخباصة يف مناطق النـزا ، وما تشكله من خرر علع س مة واحترام النظـام الدسـتور  لتلـ     
البلــدان واارســة شــعوهبا احلــق يف تقريــر املصــري، وتركــد أفيــة أن ينظــر الفريــق العامــل املعــين  

ذرية والـدوال  السياسـية للمرتزقـة واألنشـرة     هس لة استخدام املرتزقة يف املصادر واألسباب اجل
 ال  يقومون هبا؛

ــا ترتكــب        هتيممب - 11  ــك وحيثم ــة م ــال  ــلو  املرتزق ــق يف احتم ــدول أن حتق  ال
إجرامية ااس طا   إرهايب وأن تقدم من تثبمج مسـروليتهم عـن الـ  إىل العدالـة أو أن      أعمال

للقـــانون الـــوطين واملعاهـــداس الثنا يـــة طلـــب منـــها الـــ ، ولقـــا  مـــا تنظـــر يف تســـليمهم، إاا
 املنربقة؛ الدولية أو

_______________ 

(11) United Nations, Treaty Series, vol. 2163, No. 37789. 
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إلـ س املرتزقـة واملسـرولني عـن اسـتخدام املرتزقـة و نيـدهم ووويلـهم          تدي  - 12 
وتدريبهم من العقاب جبمي  أشكاله، وحتث مجي  الدول علـع تقـدمهم إىل العدالـة دون وييـز،     

 ولقا اللتزامااا هوجب القانون الدوة؛  
 الدول األعضاء أن تقدم يد العون واملساعدة، ولقا اللتزامااـا هوجـب    هتيب - 13 

 القانون الدوة، يف حال مقا اة املتهمني  االرتزاق يف راكماس شفالة مفتوحة عادلة؛
 عمـــل الفريـــق العامـــل املعـــين هســـ لة اســـتخدام املرتزقـــة   ممممع التقمممدير تنمممو ه - 14 

 ؛(12)ته البحثية، وحتي  علمًا  تقرير  األخريومسافاته، ها يف ال  أنشر
إىل عقد الـدورة الرا عـة للفريـق العامـل احلكـومن الـدوة املفتـوح  ـاب          تشري - 15 
يف إمكانية و   إطار تنظيمن دوة  ش ن تنظـيم أنشـرة الشـركاس العسـكرية      للنظرالعضوية 

ة ا ـرباء، هـن لـيهم أعضـاء     واألمنية ا اصة ورصدها ومراقبتها، وتعرب عن ارتياحها ملشـارك 
الفريــق العامــل املعــين هســ لة اســتخدام املرتزقــة، يف الــدورة املــذكورة أعــ   كخــرباء خمتصــني، 
وترلب إىل الفريق العامل وا رباء اآلخرين أن يواصلوا مشاركتهم يف الدورة ا امسة للفريـق  

 املفتوح  اب العضوية؛احلكومن الدوة العامل 
حلقـة النقـاب  شـ ن ظـاهرة املقـاتلني األجانـب يف نيويـورك يف         عقـد   ترحب - 16 

، وتعتــرف  ــاجلهود الــ   ــذوا الفريــق العامــل املعــين هســ لة اســتخدام    2015ووز/يوليــه  23
 املرتزقة يف تنظيمها؛

إىل الفريــق العامــل املعــين هســ لة اســتخدام املرتزقــة أن يواصــل العمــل   تطلممب - 17 
جلنـة حقـوق اإلنسـان    يف قـررون ا اصـون املعنيـون  اسـتخدام املرتزقـة      الذ  سبق أن قام  ه امل

ــهم        ــهم وتدريب ــة واســتخدامهم ووويل ــد املرتزق ــ   ني ــدوة ملن ــانوين ال ــز اإلطــار الق  شــ ن تعزي
واملعاقبة علع ال ، م  مراعاة االقتراح الداعن إىل و   تعريف قانوين جديد للمرتزقـة الـذ    

 ؛(13)  إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دوراا الستنيقدمه املقرر ا اص يف تقرير
إىل الفريــق العامــل املعــين هســ لة اســتخدام املرتزقــة أن يواصــل    أي مماتطلممب  - 18 

ــق        ــا يتعل ــد املصــادر واألســباب، والقضــايا الناشــ ة، واملظــاهر، واال اهــاس ليم دراســة وحتدي
 املرتزقة أو األنشرة املتصلة  املرتزقة وت ثريهـا يف حقـوق اإلنسـان، وخباصـة حـق الشـعوب يف       

 تقرير مصريها؛  

_______________ 

(12) A/HRC/30/34  وAdd.1. 

 .47، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر  (13)

http://undocs.org/ar/A/HRC/30/34
http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/15
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ــع نرــاق      إىل م تطلممب - 19  ــف عل ــوق اإلنســان التعري ــم املتحــدة حلق فو ــية األم
واس ، علع سبيل األولوية،  اآلثار السلبية ألنشرة املرتزقـة يف حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري      
وتقــدا ا ــدماس االستشــارية، عنــد الرلــب وحســب االقتضــاء، إىل الــدول املتضــررة مــن          

 األنشرة؛ تل 
ا ليهــا الــدول األعضــاء الــ  تواجــه ظــاهرة مجيــ  الــدول األعضــاء، هــ توصمم  - 20 

ــة ا اصــة،  صــفتها دوال متعاقــدة علــع خــدمااا أو دوال  ــر      الشــركاس العســكرية واألمني
عمليااا ليها أو دول موطنـها أو دوال يعمـل مواطنوهـا حلسـاب إحـدى الشـركاس العسـكرية        

دوة املفتـوح  ـاب العضـوية،    واألمنية ا اصة،  املسافة يف أعمال الفريـق العامـل احلكـومن الـ    
 ةخذة يف االعتبار العمل األوة الذ  قام  ه الفريق العامل املعين هس لة استخدام املرتزقة؛

مجي  الدول علع التعاون التام م  الفريق العامل املعـين هسـ لة اسـتخدام     حتث - 21 
 املرتزقة من أجل الولاء  واليته؛

مفـو  األمـم املتحـدة السـامن حلقـوق اإلنسـان        إىل األمني العـام وإىل  تطلب - 22 
يلـزم مـن مسـاعدة ودعـم،      ما مواصلة تزويد الفريق العامل املعين هس لة استخدام املرتزقة  كل

من الناحيتني املهنيـة واملاليـة، للولـاء  واليتـه،  وسـا ل منـها تعزيـز التعـاون  ـني الفريـق العامـل            
لـ  تعـمب هكالحـة األنشـرة الـ  يقـوم هبـا املرتزقـة،         وغري  من كياناس منظومة األمم املتحـدة ا 
 ليفن هقتضياس أنشرته احلالية واملقبلة؛

ــدول      تطلممب - 23  ــة استشــارة ال ــق العامــل املعــين هســ لة اســتخدام املرتزق إىل الفري
واملنظماس احلكومية الدولية واملنظماس غري احلكومية يف تنفيذ هـذا القـرار وتقـدا اسـتنتاجاته     

ستخدام املرتزقة كوسيلة لتقـويض التمتـ  حبقـوق اإلنسـان مجيعهـا وإعاقـة اارسـة حـق          ش ن ا
الشـــعوب يف تقريـــر املصـــري، مشـــفوعة  توصـــياس رـــددة، إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دوراـــا         

 والسبعني؛ احلادية
أن تنظـــر يف دوراـــا احلاديـــة والســـبعني يف مســـ لة اســـتخدام املرتزقـــة    تقمممرر - 24 

قوق اإلنسان وإعاقة اارسـة حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري يف إطـار البنـد        كوسيلة النتهاك ح
 “.حق الشعوب يف تقرير املصري”املعنون 
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