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جملس حقوق اإلنسان

الدورة الثانية واألربعون
 ٢٧-٩أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
البند  3من جدول األعمال

قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26أيلول/سبتمرب 2019
 -9/42استخدام املرتزقة وسيلةً النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقةة اارسةة حةل البةعو يف
تقرير مصريها
إن جملس حقوق اإلنسان،
إذ يشري إىل مجيع القرارات السابقة اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان
وجلنة حقوق اإلنسان بشأن هذا املوضوع ،مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة  ١٥١/٦٤املؤرخ ١٨
كانون األول/ديسمرب  ،٢٠٠٩وقرارات جملس حقوق اإلنسان  ١١/١٠املؤرخ  ٢٦آذار/مارس ،٢٠٠٩
و ١٢/١٥املؤرخ  3٠أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٠و ٢٦/١٥املؤرخ  ١تشرين األول/أكتووبر ،٢٠١٠
و ٤/١٨املووؤرخ  ٢٩أيلول/سووبتمرب  ،٢٠١١و ١3/٢٤املووؤرخ  ٢٦أيلول/سووبتمرب  ،٢٠١3و١٠/٢٧
امل ووؤرخ  ٢٥أيلول/س ووبتمرب  ،٢٠١٤و ٦/3٠امل ووؤرخ  ١تش و ورين األول/أكت وووبر  ،٢٠١٥و٤/33
املؤرخ  ٢٩أيلول/سبتمرب  ،٢٠١٦و 3/3٦املؤرخ  ٢٨أيلول/سوبتمرب  ،٢٠١٧و ٥/3٩املوؤرخ ٢٧
أيلول/سبتمرب ،٢٠١٨
وإذ يشري أيضا إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت تنص ،يف مجلوة أموور ،علود إدانوة أ
دولة جتيز جتنيد املرتزقة أو متويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو عبورهم أو استخدامهم ،أو تتسامح
مع ذلك ،هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة ،وال سيما حكومات البلدان
النامي ووة ،أو هب وودف رارب ووة حرك ووات التحري وور ال وووطق ،وإذ يش ووري ك ووذلك إىل القو ورارات والص ووكو
الدوليووة ذات الصوولة الوويت اعتموودها كووا موون اجلمعيووة العامووة وجملووس األموون وا لووس االقتص وواد
واالجتمواع واالاوواد األقريقو ومن موة الوحوودة األقريقيووة ،ومنهووا اتماقيوة من مووة الوحوودة األقريقيووة
للقضاء علد أعمال املرتزقة يف أقريقيا،
وإذ يشري كذلك إىل قرار جملوس حقووق اإلنسوان  ١/٥بشوأن بنواء مؤسسوات ا لوس
و ٢/٥بشأن مدونة قواعد السلو ألصوحا الووال ت يف إطوار اإلجوراءات ا اصوة للم لوس،
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املو ووؤر  ١٨حزيران/يوني و و  ،٢٠٠٧وإذ يشو وودد علو وود أن يضو ووبلع مجيو ووع أصو ووحا الو وووال ت
بواجباهتم وققا هلذين القرارين ومرققيهما،
وإذ يؤكوود موون جديوود املقاصوود واملبووادر املكرسووة يف ميموواق األمووم املتحوودة بشووأن التقيوود
الصووارب مببووادر املسوواواة يف السوويادة ،واالسووتقسل السياس و  ،والسووسمة اإلقليميووة للوودول ،وح و
الشووعو يف تقريوور املصووري ،وعوودب اسووتعمال القوووة أو التهديوود دسووتعماهلا يف العسقووات الدوليووة،
وعدب التد ا يف الشؤون اليت تندرج ضمن اال تصاص الدا ل للدول،
وإذ يؤكد مون جديود أيضوا أن مون حو مجيوع الشوعو  ،مبقتضود مبودأ تقريور املصوري ،أن
ا وودد حبريو ووة وضو ووعها السياس و و وأن تسو ووعد حبري ووة إىل اقي و و تنميتهو ووا االقتصو ووادية واالجتماعيو ووة
والمقاقية ،وأن علد كا دولة واجب احرتاب هذا احل وققا ألحكاب امليماق،
وإذ يؤكوود موون جديوود كووذلك إعووسن مبووادر القووانون الوودوع املتعلقووة دلعسقووات الوديووة
والتعاون ب الدول وققا مليماق األمم املتحدة،
وإذ يموري دلووجز جزعو وقلقو أنشووبة املرتزقووة الوويت هتوودد السوولم واألموون يف البلوودان الناميووة يف
خمتلف أحنواء العوا  ،وال سويما يف منواط النوزاع ،وموا تنبوو عليو هوذة األنشوبة مون بور يهودد
سسمة واحرتاب الن اب الدستور للبلدان املتضررة،
وإذ يسواورة دلووج القلو إزاء ا سووا ر يف األرواو واألضورار اجلسوويمة الوويت تلحو دملمتلكووات
واآلاثر السلبية علود سياسوات البلودان املتضوررة واقتصواداهتا نتي وة ملوا يقووب بو املرتزقوة مون أنشوبة
إجرامية علد املستوى الدوع،
واقتناعا من أبن املرتزقوة أو األنشوبة املتصولة هبوم ،بصورف الن ور عون طريقوة اسوتخدامهم
أو الشكا الذ يتخذون الكتسا نوع ما من الشرعية ،يشوكلون بورا يهودد سوسب الشوعو
وأمنها وحقها يف تقرير مصريها وعقبة يف سبيا متتعها حبقوق اإلنسان،
 -١يؤكوود موون جديوود أن اسووتخداب املرتزق ووة وجتنيوودهم ومتووويلهم وبووايتهم وت وودريبهم
أمووور تمووري قلقووا ووديدا لوودى مجيووع الوودول وتشووكا انتهاكووا للمقاصوود واملبووادر املكرسووة يف ميموواق
األمم املتحدة؛
 -٢يسوولم أبن النزاعووات املسوولحة واإلرهووا واالجتووار دألسوولحة والعمليووات السورية
اليت تقوب هبا قوى اثلمة تش ع ،يف مجلة أمور ،البلب علد املرتزقوة والشوركات العسوكرية واألمنيوة
ا اصة يف السوق العاملية؛
 -3حيو مورة أ ورى مجيووع الودول علود أن تتخوذ ا بووات السزموة وتتوو د أقصوود
درجووات اليق ووة إزاء ا بوور الووذ تشووكل أنشووبة املرتزقووة ،وأن تتخووذ التوودابري التش وريعية السزمووة
لكمالة عدب استخداب أراضيها واألراض األ رى ا اضوعة لسويبرهتا ،وكوذلك رعا هوا ،يف جتنيود
املرتزقووة وحشوودهم ومتووويلهم وتوودريبهم وبووايتهم وعبووورهم موون أجووا التخبوويف ألنشووبة هتوودف إىل
إعاقة ممارسة احل يف تقرير املصري أو اإلطاحة حبكومة أ دولة أو القياب ،بصورة كلية أو جز ية،
بتقووي أو إضووعاف السووسمة اإلقليميوة أو الوحوودة السياسووية للودول املسووتقلة وذات السوويادة الوويت
تتصرف مبا يتس مع احرتاب ح الشعو يف تقرير املصري؛
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 -٤يبل ووب إىل مجي ووع ال وودول أن تت ووو د أقص وود درج ووات اليق ووة إزاء أ ن وووع م وون
أنواع جتنيد املرتزقة أو تدريبهم أو توظيمهم أو متويلهم؛
 -٥يبل ووب أيض ووا إىل مجي ووع ال وودول أن تت ووو د أقص وود درج ووات اليق ووة يف ح وور
اسووتخداب الشووركات ا اصووة الوويت تقوودب ا وودمات االستش وارية واألمنيووة العسووكرية علوود الص ووعيد
الدوع عندما تتد ا هذة الشركات يف النزاعوات املسولحة أو األعموال الراميوة إىل زعزعوة اسوتقرار
األن مة الدستورية؛
 -٦يش و و ع ال وودول ال وويت تس ووت لب ا وودمات االستش ووارية واألمني ووة ال وويت تق وودمها
ووركات اصووة ،مبووا يف ذلووك يف الصووناعات االسووتخراجية ،علوود أن تضووع آليووات وطنيووة تن يميووة
لتسو يا هووذة الشووركات والرت وويص هلووا ،ومسوواءلة الشووركات وموظميهووا ،وتوووقري سووبا الووت لم موون
االنتهاكووات الناجتووة عوون أنشووبتها ،حرصووا علوود أال تكووون ا وودمات املسووتوردة الوويت تقوودمها تلووك
الشركات ا اصة عا قا أماب التمتع حبقوق اإلنسان وال انتهاكا هلا يف البلد املتلق للخدمات؛
 -٧يبلووب إىل مجيووع الوودول الوويت تنضووم بعوود إىل االتماقيووة الدوليووة ملناهضووة جتنيوود
املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم أن تن ر يف اختاذ اإلجراءات السزمة للقياب بذلك؛
 -٨يرحووب دلتعوواون الووذ أبدت و البلوودان الوويت زارهووا المري و العامووا املعووق مبسووألة
استخداب املرتزقة وسيلة النتها حقوق اإلنسوان وإعاقوة ممارسوة حو الشوعو يف تقريور مصوريها،
ودعتماد بع الدول تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم وعبورهم؛
 -٩يدين األنشبة اليت يقووب هبوا املرتزقوة يف البلودان الناميوة ،يف خمتلوف أحنواء العوا ،
وال سوويما يف منوواط الن وزاع ،ومووا تشووكل هووذة األنشووبة موون بوور علوود سووسمة واح ورتاب الن وواب
الدستور لتلك البلدان وعلد ممارسة عوهبا حقها يف تقرير املصري ،ويشدد علود أييوة ن ور المريو
العاما يف املصادر واألسبا اجلذرية ويف الدواقع السياسية للمرتزقة واألنشبة املتصلة هبم؛
 -١٠يوودعو الوودول إىل التحقي و يف تووورز املرتزقووة ااتمووا ويف الصووست املمكنووة معهووم
كلما وقعت أعمال إجراميوة ذات طوابع إرهواو ،وراكموة مون تمبوت مسوؤوليتهم عنهوا ،أو الن ور يف
تسليمهم ،مىت طُلب منها ذلك ،وققا لقوانينها الوطنية واملعاهدات المنا ية أو الدولية السارية؛

 -١١يسمولم أبن أنشوبة املرتزقوة جر ووة معقودة تقوع املسوؤولية اجلنا يووة عنهوا علود عووات
الووذين تول ووا جتنيوود املرتزقووة أو اسووتخدامهم أو توودريبهم أو متووويلهم ،أو الووذين بب ووا ألنشووبتهم
اإلجرامية أو أمروا بتنميذها؛
 -١٢يوودين إاتحووة أ ووكا موون أ ووكال اإلقووست موون العقووا للمرتزقووة واملسووؤول
عوون اسووتخداب املرتزقووة وجتنيوودهم ومتووويلهم وتوودريبهم ،وحي و مجيووع الوودول ،وق و التزاماهتووا يف إطووار
القانون الدوع ،علد تقد هم ،بدون متييز ،إىل العدالة؛
 -١3يبلب إىل ا تمع الودوع ومجيوع الودول ،ك قوا وقو التزاماتو مبوجوب القوانون الودوع،
التعاون واملساعدة يف مقاضاة املتهم أبنشبة مرتزقة يف راكمات ماقة وعلنية وعادلة؛
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 -١٤يق وور مووع التقوودير بعمووا المري و العامووا ومسووايات  ،مبووا قيهووا أنشووبت البحميووة،
وحييف علما بتقريرة األ ري()١؛
 -١٥يبلووب إىل المري و العامووا وا ورباء اآل ورين توسوويع نبوواق مشوواركتهم النشووبة،
بوسوا ا تشوما تقودع معلوموات ،يف اهلياوات المرعيووة األ ورى التابعوة لوس حقووق اإلنسوان الوويت
تن ر يف قضا ذات صلة دستخداب املرتزقة واألنشبة املتصلة دملرتزقة جبميع أ كاهلا وم اهرهوا،
مبا يشما الشركات العسكرية واألمنية ا اصة؛
 -١٦يبلووب إىل المري و العامووا أن يواصووا العمووا الووذ اضووبلع ب و قعووس أصووحا
الوال ت السابقون يف جمال تعزيز اإلطار القانوين الدوع ملنوع جتنيود املرتزقوة واسوتخدامهم ومتوويلهم
وتدريبهم واملعاقبة علد ذلك ،مع مراعاة االقرتاو الداع إىل وضع تعريف قانوين جديود ملصوبلح
’’املرت ووزق‘‘ ال ووذ ص ووار املق وورر ا وواص املع ووق مبس ووألة اس ووتخداب املرتزق ووة وس وويلة النته ووا حق وووق
اإلنسووان وإعاقووة ممارسووة ح و الشووعو يف تقريوور مصووريها يف تقريوورة إىل جلنووة حقوووق اإلنسووان يف
دورهتا الست ( ،)٢وكذلك تبور ظاهرة املرتزقة واأل كال املتصلة هبا؛
 -١٧يبل و ووب أيض و ووا يف ه و ووذا الص و وودد إىل المري و و العام و ووا أن يواص و ووا رص و وود املرتزق و ووة
واألنشبة املتصلة دملرتزقة جبميع أ كاهلا وم اهرها ،يف خمتلف أحناء العا  ،مبا يف ذلوك احلواالت
اليت تقدب قيها احلكوموات احلمايوة ألقوراد متوورط يف أنشوبة املرتزقوة ،وأن يواصوا اودي قاعودة
البياانت ا اصة دألقراد املدان مبمارسة أنشبة املرتزقة؛
 -١٨يبلب كوذلك إىل المريو العاموا أن يواصوا دراسوة واديود املصوادر واألسوبا
اجلديوودة والقضووا النا وواة وامل وواهر واالجتاهووات قيمووا يتعل و دملرتزقووة واألنشووبة املتصوولة دملرتزقووة
وأتثريه ووا يف حق وووق اإلنس ووان ،وواص ووة حو و الش ووعو يف تقري وور مص ووريها ،وأن يتش وواور يف ه ووذا
الصوودد مووع الوودول األعضوواء واملن مووات اإلقليميووة والدوليووة واألوسوواز األكاد يووة وا تمووع املوودين،
وكذلك مع اجلهات املعنية األ رى؛
 -١٩جيدد ،لمرتة ثسث سنوات ،والية المريو العاموا املعوق مبسوألة اسوتخداب املرتزقوة
وسوويلة النتهووا حقوووق اإلنسووان وإعاقووة ممارسووة ح و الشووعو يف تقريوور مصووريها ،لك و يواصووا
القياب دملهاب اليت حددها جملس حقوق اإلنسان يف قورارة  ٢١/٧املوؤرخ  ٢٨آذار/موارس ٢٠٠٨
ويف مجيع القرارات األ رى ذات الصلة هبذا املوضوع؛
 -٢٠حي مجيع الدول علد أن تتعاون تعاوان اتما مع المري العاما يف أداء واليت ؛
 -٢١يبلووب إىل األم و العوواب ومموضووة األمووم املتحوودة السووامية حلقوووق اإلنسووان أن
يزودا المريو العاموا بكوا موا يلوزب مون مسواعدة ودعوم ألداء واليتو  ،مون النواحيت املهنيوة واملاليوة،
ببرق تشما تعزيز التعاون ب المري العاما وررية مون كيواانت من وموة األموم املتحودة الويت تعو
مبكاقحة األنشبة اليت يقوب هبا املرتزقة ،ليم مبقتضيات أنشبت احلالية واملقبلة؛
 -٢٢يبلووب إىل المري و العامووا أن يتشوواور مووع الوودول واملن مووات احلكوميووة الدوليووة
واملن مات رري احلكومية ورريها من اجلهات الماعلوة ذات الصولة يف ا تموع املودين يف تنميوذ هوذا
__________
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الق ورار ،وأن يق وودب اس ووتنتاجات بش ووأن اس ووتخداب املرتزق ووة وس وويلة النته ووا حق وووق اإلنس ووان وإعاق ووة
ممارسووة ح و الشووعو يف تقريوور مصووريها إىل جملووس حقوووق اإلنسووان يف دورت و ا امسووة واألربع و
وإىل اجلمعية العامة يف دورهتا ا امسة والسبع ؛
 -٢3يقرر مواصلة ن رة يف هذة املسألة يف إطار البند نمس مون جودول األعموال يف
دورت ا امسة واألربع .

اجللسة 3٩
 ٢٦أيلول/سبتمرب ٢٠١٩
[اعتُم وود بتص ووويت مسو و ا أبرلبي ووة  ٢٩ص وووات مقاب ووا  ،١٤وامتن وواع  ٤أعض وواء ع وون التص ووويت.
وكانت نتي ة التصويت كما يل :

املؤيدون:
األرجنت  ،إريرت  ،أنغوال ،أوروروا  ،دكسوتان ،البحورين ،بونغسدي  ،بوركينوا قاسوو،
ب ووريو ،تور ووو ،ت ووونس ،ج ووزر البهام ووا ،جن ووو أقريقي ووا ،روان وودا ،الس وونغال ،وويل ،
الص ووومال ،الصو و  ،العو وراق ،الملبو و  ،قي و و  ،قب وور ،الك ووامريون ،ك ووود ،مص وور،
اململكة العربية السعودية ،نيبال ،ني ري  ،اهلند

املعارضون:
إس و ووبانيا ،أسو و ورتاليا ،أوكراني و ووا ،آيس و وولندا ،إيبالي و ووا ،بلغ و ووار  ،تش و وويكيا ،ال و وودا ر ،
سلوقاكيا ،كرواتيا ،اململكة املتحودة لربيبانيوا الع مود وأيرلنودا الشومالية ،النمسوا،
هنغار  ،اليادن

املمتنعون عن التصويت:
أقغانستان ،الربازيا ،مجهورية الكونغو الد قراطية ،املكسيك].
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