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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/71/483( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[

  

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـة     - ٧١/١٨٢
  حق الشعوب يف تقرير املصري

  
  ،إن اجلمعية العامة  

املـؤرخ   ٧٠/١٤٢إىل مجيـع قراراـا السـابقة عـن املوضـوع، مبـا فيهـا القـرار          إذ تشري  
املـــؤرخ  ١٥/١٢، وقـــرارات جملـــس حقـــوق اإلنســـان    ٢٠١٥/ديســـمرب كـــانون األول ١٧
 ١٨/٤ و )٢(٢٠١٠تشـرين األول/أكتـوبر    ١املـؤرخ   ١٥/٢٦ و )١(٢٠١٠أيلول/سبتمرب  ٣٠

 )٤(٢٠١٢أيلول/ســــــبتمرب  ٢٧املــــــؤرخ  ٢١/٨ و )٣(٢٠١١أيلول/ســــــبتمرب  ٢٩املــــــؤرخ 
ــؤرخ  ٢٤/١٣ و ــبتمرب  ٢٦املـــ ــؤرخ  ٢٧/١٠ و )٥(٢٠١٣أيلول/ســـ ــبتمرب  ٢٥املـــ أيلول/ســـ

_______________ 

)، A/65/53/Add.1( ألـف  ٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقـم  انظر:  )١(
 .الفصل الثاين

 .املرجع نفسه، الفصل األول  )٢(

 .)، الفصل الثاينA/66/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم ملرجع نفسه، ا  )٣(

 .)، الفصل الثالثA/67/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٤(

 .)، الفصل الثالثA/68/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٥(
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 أيلــول/ ٢٩املــؤرخ  ٣٣/٤ و )٧(٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١املــؤرخ  ٣٠/٦ و )٦(٢٠١٤
 ، وكذلك مجيع القرارات اليت اختذا جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد،)٨(٢٠١٦سبتمرب 

إىل مجيــع قراراــا ذات الصــلة الــيت أدانــت فيهــا، يف مجلــة أمــور،         وإذ تشــري أيضــا   
دولة تسمح بتجنيد املرتزقـة أو متويلـهم أو تدريبـهم أو حشـدهم أو نقلـهم أو اسـتخدامهم        أي

حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، وال سيما حكومـات البلـدان الناميـة،    دف اإلطاحة 
ــذلك         ــري كـ ــك، وإذ تشـ ــن ذلـ ــى عـ ــوطين أو تتغاضـ ــر الـ ــات التحريـ ــة حركـ ــدف حماربـ أو ـ

ــس األمــن          إىل ــة وجمل ــة العام ــدا اجلمعي ــيت اعتم ــة ذات الصــلة ال ــرارات والصــكوك الدولي الق
حــدة األفريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــدة  والــس االقتصــادي واالجتمــاعي ومنظمــة الو

  ، وكذلك االحتاد األفريقي،)٩(األفريقية للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا

ــد    ــد تأكي ــد      وإذ تعي ــم املتحــدة بشــأن التقي ــاق األم ــادئ املكرســة يف ميث املقاصــد واملب
ــالمة اإلقليم      ــي والسـ ــتقالل السياسـ ــيادة واالسـ ــاواة يف السـ ــادئ املسـ ــارم مببـ ــدول  الصـ ــة للـ يـ

ــد باســتعماهلا يف العالقــات      وحــق الشــعوب يف تقريــر املصــري وعــدم اســتعمال القــوة أو التهدي
  الدولية وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،

علــى أنــه حيــق جلميــع الشــعوب، عمــال مببــدأ تقريــر املصــري،    وإذ تعيــد أيضــا التأكيــد  
لسياسي وأن تسعى لتحقيق تنميتـها االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة     حتدد حبرية وضعها ا أن

  وأن على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،

ــد    ــد كــذلك تأكي ــة      وإذ تعي ــات الودي ــة بالعالق ــدويل املتعلق ــانون ال ــادئ الق إعــالن مب
  ،)١٠(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

بأعمال وإسهامات الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح بـاب   ع التقديروإذ تنوه م  
إطـار   العضوية الذي أنشـأه جملـس حقـوق اإلنسـان وأسـند إليـه واليـة النظـر يف إمكانيـة وضـع          

ــا بشــأن تنظــيم أنشــطة          ــزم قانون ــار وضــع صــك مل ــك النظــر يف خي ــا يف ذل تنظيمــي دويل، مب
  صدها ومراقبتها،الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة ور

_______________ 

 Corr.1و  A/69/53/Add.1( انالتصــويبألــف و ٥٣الــدورة التاســعة والســتون، امللحــق رقــم  املرجــع نفســه،  )٦(
  .الفصل الرابع، الفرع ألف، )2 و
 ، الفصل الثالث.(A/70/53/Add.1) ألف ٥٣الدورة السبعون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  )٧(

، )Corr.1و  A/71/53/Add.1( والتصـويب  ألـف  ٥٣الدورة احلاديـة والسـبعون، امللحـق رقـم      املرجع نفسه، )٨(
 .ينالفصل الثا

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

 .)، املرفق٢٥ -(د  ٢٦٢٥القرار   )١٠(



A/RES/71/182 استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري  
 

3/6 

تشــكله أنشــطة املرتزقــة مــن خطــر علــى الســالم واألمــن  مــا وإذ يــثري جزعهــا وقلقهــا  
  البلدان النامية يف خمتلف أحناء العامل، وخباصة يف مناطق النـزاع،  يف

ــق    ــالغ القل ــيت تلحــق     وإذ يســاورها ب إزاء اخلســائر يف األرواح واألضــرار اجلســيمة ال
يف سياسات البلدان املتضررة واقتصاداا نتيجة ملا يقوم بـه املرتزقـة    باملمتلكات واآلثار السلبية

  من أنشطة إجرامية على املستوى الدويل،

أنشطة املرتزقة املضـطلع ـا يف اآلونـة األخـرية يف بعـض       وإذ تثري بالغ جزعها وقلقها  
املسلحة، ومـا تنطـوي    البلدان النامية يف أحناء خمتلفة من العامل، مبا يف ذلك يف مناطق النـزاعات

  عليه هذه األنشطة من خطر يهدد سالمة النظام الدستوري للبلدان املتضررة واحترامه،

ــها    ــا من ــر        واقتناع ــا يشــكلون، بصــرف النظ  ــون ــيت يقوم ــة أو األنشــطة ال ــأن املرتزق ب
طريقــة اســتخدامهم أو الشــكل الــذي يتخذونــه الكتســاب بعــض مظــاهر الشــرعية، خطــرا    عــن

  لشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،يهدد سالم ا

بــآخر تقريــر للفريــق العامــل املعــىن مبســألة اســتخدام  حتــيط علمــا مــع التقــدير  - ١  
  ؛)١١(املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري

ــد    - ٢   ــن جديـ ــد مـ ــهم     تؤكـ ــهم ومحايتـ ــدهم ومتويلـ ــة وجتنيـ ــتخدام املرتزقـ أن اسـ
لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد واملبـادئ املكرسـة    اشديد اقلقوتدريبهم أمور تثري 

  يف ميثاق األمم املتحدة؛

ــاب واالجتــار باألســلحة والعمليــات        متســلّ  - ٣   بــأن النـــزاعات املســلحة واإلره
ــة    ــوم ــا دول ثالث ــيت تق ــة      الســرية ال ــى املرتزق ــب عل ــور، إىل تشــجيع الطل ــة أم ــؤدي، يف مجل ت

  السوق العاملية؛  يف

مجيـع الـدول علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقصـى          مرة أخـرى  حتث  - ٤  
ــة       ــدابري التشــريعية لكفال درجــات اليقظــة إزاء اخلطــر الــذي تشــكله أنشــطة املرتزقــة واختــاذ الت

اضعة لسيطرا وعـدم اشـتراك رعاياهـا يف جتنيـد     استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخل عدم
املرتزقة أو حشدهم أو متويلهم أو تدريبهم أو محايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنشـطة       
دف إىل إعاقة ممارسة الشعوب حقها يف تقرير املصري وزعزعة حكومة أي دولـة أو اإلطاحـة   

ــويض أو إضــ     ــة، بتق ــة أو جزئي ــام، بصــورة كلي ــا أو القي   ــة أو الوحــدة عاف الســالمة اإلقليمي
  السياسية للدول املستقلة ذات السيادة اليت تتصرف وفقا حلق الشعوب يف تقرير املصري؛

_______________ 

)١١(  A/71/318.  
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إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجـات اليقظـة للحيلولـة دون قيـام      تطلب  - ٥  
نيـد  شركات خاصة تقـدم اخلـدمات االستشـارية واألمنيـة العسـكرية علـى الصـعيد الـدويل بتج        

املرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم بـأي شـكل مـن األشـكال، وأن حتظـر تـدخل هـذه        
  الشركات حتديداً يف النـزاعات املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛

ــجع  - ٦   ــة      تشـ ــارية واألمنيـ ــدمات االستشـ ــاعدة أو اخلـ ــى املسـ ــيت تتلقـ ــدول الـ الـ
صــة علــى وضــع آليــات تنظيميــة وطنيــة لتســجيل تلــك الشــركات العســكرية مــن شــركات خا

ومـنح التــراخيص هلـا لكفالــة أال تعـوق اخلــدمات الـيت تقــدمها تلـك الشــركات التمتـع حبقــوق       
  اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي هلا؛

ــالغ  تشــدد  - ٧   ــة    علــى قلقهــا الب ــأثري أنشــطة الشــركات العســكرية واألمني إزاء ت
تع حبقوق اإلنسان، وخباصة عندما متـارس تلـك الشـركات نشـاطها يف حـاالت      اخلاصة يف التم

الــرتاع املســلح، وتالحــظ أنــه قلمــا حتاســب الشــركات العســكرية واألمنيــة اخلاصــة وأفرادهــا    
  انتهاكات حقوق اإلنسان؛  على

جبميــع الــدول الــيت مل تنضــم بعــد إىل االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة جتنيــد     يــب  - ٨  
أو الـــيت مل تصـــدق عليهـــا أن تنظـــر يف اختـــاذ  )١٢(اســـتخدامهم ومتويلـــهم وتدريبـــهماملرتزقـــة و

  اإلجراءات الالزمة لذلك؛

بالتعاون الـذي أبدتـه البلـدان الـيت زارهـا الفريـق العامـل املعـين مبسـألة           ترحب  - ٩  
اســتخدام املرتزقــة، وباعتمــاد بعــض الــدول تشــريعات وطنيــة تقيــد جتنيــد املرتزقــة وحشــدهم     

  م وتدريبهم ونقلهم؛ومتويله

ـا يف اآلونـة األخـرية يف بلـدان ناميـة يف أحنـاء        أنشطة املرتزقة املضـطلع  تدين  - ١٠  
خمتلفة من العامل، وخباصة يف مناطق النـزاع، وما تشكله من خطر على سالمة واحتـرام النظـام   
الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوا احلق يف تقرير املصـري، وتؤكـد أمهيـة أن ينظـر الفريـق      

ــة     ــين مبســألة اســتخدام املرتزق ــل املع ــدوافع السياســية    العام ــة وال يف املصــادر واألســباب اجلذري
  للمرتزقة واألنشطة اليت يقومون ا؛

بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مـىت وحيثمـا ترتكـب أعمـال      يب  - ١١  
إجرامية ذات طابع إرهايب وأن تقدم من تثبت مسـؤوليتهم عـن ذلـك إىل العدالـة أو أن تنظـر يف      

  ؛طلب منها ذلك، وفقا للقانون الوطين واملعاهدات الثنائية أو الدولية املنطبقة ما تسليمهم، إذا

_______________ 

)١٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 2163, No. 37789. 
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إفـالت املرتزقـة واملسـؤولني عـن اسـتخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم          تدين  - ١٢  
وتدريبهم من العقاب جبميع أشكاله، وحتث مجيع الدول علـى تقـدميهم إىل العدالـة دون متييـز،     

  القانون الدويل؛ وفقا اللتزاماا مبوجب

بالدول األعضاء أن تقدم يد العون واملساعدة، وفقا اللتزاماـا مبوجـب    يب  - ١٣  
  القانون الدويل، يف جمال مقاضاة املتهمني باالرتزاق يف حماكمات شفافة مفتوحة عادلة؛

إىل عقـــد الـــدورة الرابعـــة للفريـــق العامـــل احلكـــومي الـــدويل املفتـــوح  تشـــري  - ١٤  
ة للنظــر يف إمكانيــة وضــع إطــار تنظيمــي دويل بشــأن تنظــيم أنشــطة الشــركات    العضــوي بــاب

ــا ملشــاركة اخلــرباء،          ــن ارتياحه ــرب ع ــها، وتع ــة اخلاصــة ورصــدها ومراقبت العســكرية واألمني
فــيهم أعضــاء الفريــق العامــل املعــين مبســألة اســتخدام املرتزقــة، يف الــدورة املــذكورة أعــاله   مبــن

فريـــق العامـــل واخلـــرباء اآلخـــرين أن يواصـــلوا مشـــاركتهم  كخـــرباء خمتصـــني، وتطلـــب إىل ال
  الدورة اخلامسة للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح باب العضوية؛  يف

إىل الفريــق العامــل املعــين مبســألة اســتخدام املرتزقــة أن يواصــل العمــل   تطلــب  - ١٥  
 جلنـة حقـوق اإلنسـان    الذي سبق أن قام به املقـررون اخلاصـون املعنيـون باسـتخدام املرتزقـة يف     

ــهم        ــهم وتدريب ــة واســتخدامهم ومتويل ــد املرتزق ــع جتني ــدويل ملن ــانوين ال ــز اإلطــار الق بشــأن تعزي
واملعاقبة على ذلك، مع مراعاة االقتراح الداعي إىل وضع تعريف قانوين جديد للمرتزقـة الـذي   

  ؛)١٣(قدمه املقرر اخلاص يف تقريره إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورا الستني

إىل الفريــق العامــل املعــين مبســألة اســتخدام املرتزقــة أن يواصــل    أيضــا تطلــب  - ١٦  
ــق        ــا يتعل ــد املصــادر واألســباب، والقضــايا الناشــئة، واملظــاهر، واالجتاهــات فيم دراســة وحتدي
باملرتزقــة أو األنشــطة املتصــلة باملرتزقــة وتأثريهــا يف حقــوق اإلنســان، وخباصــة حــق الشــعوب    

  تقرير مصريها؛  يف

إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان التعريف علـى نطـاق واسـع،     تطلب  - ١٧  
على سبيل األولوية، باآلثـار السـلبية ألنشـطة املرتزقـة يف حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري وتقـدمي          

  ؛اخلدمات االستشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الدول املتضررة من تلك األنشطة

الــدول األعضــاء، مبــا فيهــا الــدول األعضــاء الــيت تواجــه ظــاهرة   مجيــع توصــي  - ١٨  
ــة اخلاصــة، بصــفتها دوال متعاقــدة علــى خــدماا أو دوال جتــري     الشــركات العســكرية واألمني
عملياا فيها أو دول موطنـها أو دوال يعمـل مواطنوهـا حلسـاب إحـدى الشـركات العسـكرية        

_______________ 
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العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب العضـوية،       واألمنية اخلاصة، باملسامهة يف أعمال الفريـق  
  آخذة يف االعتبار العمل األويل الذي قام به الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة؛

مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل املعـين مبسـألة اسـتخدام     حتث  - ١٩  
  املرتزقة من أجل الوفاء بواليته؛

األمني العـام وإىل مفـوض األمـم املتحـدة السـامي حلقـوق اإلنسـان        إىل  تطلب  - ٢٠  
يلـزم مـن مسـاعدة ودعـم،      مواصلة تزويد الفريق العامل املعين مبسألة استخدام املرتزقة بكل ما

من الناحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء بواليتـه، بوسـائل منـها تعزيـز التعـاون بـني الفريـق العامـل            
ة األمم املتحـدة الـيت تعـىن مبكافحـة األنشـطة الـيت يقـوم ـا املرتزقـة،          وغريه من كيانات منظوم

  ليفي مبقتضيات أنشطته احلالية واملقبلة؛

ــق العامــل املعــين مبســألة   تطلــب  - ٢١   ــدول   إىل الفري ــة استشــارة ال  اســتخدام املرتزق
اسـتنتاجاته  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف تنفيذ هـذا القـرار وتقـدمي    

بشأن استخدام املرتزقة كوسيلة لتقـويض التمتـع حبقـوق اإلنسـان مجيعهـا وإعاقـة ممارسـة حـق         
دورــا الثانيــة  ات حمــددة، إىل اجلمعيــة العامــة يف الشــعوب يف تقريــر املصــري، مشــفوعة بتوصــي 

  ؛والسبعني

كوسـيلة   أن تنظر يف دورا الثانية والسبعني يف مسألة استخدام املرتزقـة  تقرر  - ٢٢  
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـة حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري يف إطـار البنـد املعنـون          

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”
  

  ٦٥ اجللسة العامة
  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٩

 


