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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٢٨-١٠
 جدول األعمالمن  3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 
 واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف التنمية

  البوليفارية(، -، جنوب أفريقيا، فنزويال )مجهورية *املتعددة القوميات( -إكوادور، بوليفيا )دولة   
 كواب، مصر، نيكاراغوا*: مشروع قرار

استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف  .../39 
 تقرير املصري

 إن جملس حقوق اإلنسان، 
إىل مجيييييق القييييساباة السييييادقا اليييي  اعتمييييدلا اقمقيييييا القامييييا، وجملييييس حقييييوق  إذ يشيييير 

 ٦٤/١٥١اإلنسان، وقنا حقوق اإلنسان دشأن هذا املوضوع، مبا يف ذلي  ريساب اقمقييا القاميا 
 ٢٦املييخب   ١٠/١١، ورييساباة جملييس حقييوق اإلنسييان ٢٠٠٩كييانون األول/سيسييمرب   ١٨ املييخب 

تشيييسين  ١امليييخب   ١٥/٢٦، و٢٠١٠أيلول/سييبتمرب  3٠ب  امليييخ  ١٥/١٢، و٢٠٠٩آذاب/ميياب  
أيليول/  ٢٦املخب   ٢٤/١3، و٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٢٩املخب   ١٨/٤، و٢٠١٠األول/أكتودس 

تشيسين األول/  ١امليخب   3٠/٦، و٢٠١٤أيلول/سيبتمرب  ٢٥املخب   ٢7/١٠، و٢٠١3 سبتمرب
 أيلييييييييول/ ٢٨املييييييييخب   3٦/3، و٢٠١٦أيلول/سييييييييبتمرب  ٢٩املييييييييخب   33/٤، و٢٠١٥ أكتييييييييودس
 ،٢٠١7 سبتمرب

إىل مجيق القساباة ذاة الصلا ال  تنص، يف مجليا أميوب، عليد إسانيا أ   وإذ يشر أيضا   
سولا جتيز جتنيد املستزرا أو متويلهم أو تدبيبهم أو حشدهم أو عبوبهم أو استخدامهم، أو تتسامح 
مق ذل ، هبدف اإلطاحا حبكوماة سول أعضاء يف األمم املتحيد،،   سييما حكومياة البليدان 

 بدييا حسكيياة التحسيييس الييوطش، وإذ يشيير كييذل  إىل القييساباة والصييكو  الدولييياالناميييا، أو هبييدف  ا
 ذاة الصيلا الي  اعتميدها كييا مين اقمقييا القاميا، وجملييس األمين، وايليس ا رتصياس  وا جتميياع ،
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وا حتاس األفسيق ، ومنظما الوحد، األفسيقيا، ومنها اتفاريا منظميا الوحيد، األفسيقييا للقضياء عليد 
  املستزرا يف أفسيقيا، استخدام
املقاصيد واملبياسا املكسسيا يف مي ياق األميم املتحيد، دشيأن التقييد الصيابم  وإذ يخكد من جدييد 

مببييياسا املسييياوا، يف السيييياس،، وا سيييتقول السياسييي ، والسيييوما اإلرليمييييا لليييدول، وحييي  الشيييقو  يف 
قوريياة الدولييييا، وعييدم التيييد ا يف تقسيييس املصيير، وعيييدم اسييتقمال القيييو، أو التهديييد  سيييتقما ا يف ال

 الشخون ال  تندبج ضمن ا  تصاص الدا ل  للدول،
أنيي ، مبقتضييد مبييدأ تقسيييس املصيير، شيي  قميييق الشييقو  أن حتييدس  وإذ يخكييد ميين جديييد أيضييا   

حبسييييا وضيييقها السياسييي  وأن تسيييقد حبسييييا إىل حتقيييي  تنميتهيييا ا رتصييياسيا وا جتماعييييا وال قافييييا، وأن 
  لا واجب احرتام هذا احل  وفقا  ألحكام املي اق،علد كا سو 
أتكيد إعون مباسا القانون اليدو  املتقلقيا  لقورياة الوسييا والتقياون  وإذ يقيد كذل  

 ملي اق األمم املتحد،،ا  دني الدول وفق
أنشيي ا املستزرييا اليي  لييدس السييلم واألميين يف البلييدان الناميييا يف  وإذ ي ير  لييز جزعيي  ورلقيي  

تلييأ أءيياء القيياي،   سيييما يف منيياط  النييزاع، ومييا تن ييو  علييي  هييذ  األنشيي ا ميين   ييس يهييدس خم
  سوما واحرتام النظام الدستوب  للبلدان املتضسب،،

إزاء اخلسيييايفس يف األبواا واألضيييساب اقسييييما الييي  تلحييي   ملمتلكييياة  وإذ يسييياوب   ليييز القلييي  
تضيسب، وارتصياسالا نتي يا مليا يقيوم دي  املستزريا مين أنشي ا إجسامييا واآلاثب السلبيا يف سياساة البليدان امل

 علد املستوى الدو ،
أبن املستزريا أو األنشي ا املتصيلا هبيم، دصيسف النظيس عين طسيقيا اسيتخدامهم  وارتناعا  من  

أو الشكا الذ  يتخذون   كتسا  نوع ما من الشسعيا، يشيكلون   يسا  يهيدس سيوم الشيقو  
  يف تقسيس مصرها وعقبا يف سبيا متتقها حبقوق اإلنسان،وأمنها وحقها 

أن اسيييتخدام املستزريييا وجتنييييدهم ومتيييويلهم وبيييايتهم وتيييدبيبهم  يخكيييد مييين جدييييد -١ 
أمييوب ت يير رلقييا   ييديدا  لييدى مجيييق الييدول وتشييكا انتهاكييا  للمقاصييد واملبيياسا املكس سييا يف مي يياق 

 األمم املتحد،؛ 
سييلحا واإلبهييا  وا جتيياب  ألسييلحا والقملييياة السييسيا أبن النزاعيياة امل يسييل م -٢ 

ال  تقوم هبا روى اثل ا تش ق، يف مجلا أموب، ال لب علد املستزريا والشيسكاة القسيكسيا واألمنييا 
 اخلاصا يف السوق القامليا؛

ميس، أ يسى مجيييق اليدول عليد أن تتخيذ اخل ييواة الوزميا وتتيو د أرصييد  شي  -3 
س اليييذ  تشيييكل  أنشييي ا املستزريييا، وأن تتخيييذ التيييدادر التشيييسيقيا الوزميييا سبجييياة اليقظيييا إزاء اخل ييي

لكفالا عدم استخدام أباضيها واألباض  األ سى اخلاضيقا لسيي سلا، وكيذل  بعا،هيا، يف جتنييد 
املستزرييا وحشييدهم ومتييويلهم وتييدبيبهم وبييايتهم وعبييوبهم ميين أجييا التخ ييي  ألنشيي ا لييدف إىل 

يس املصير واإلطاحيا حبكوميا أ  سوليا أو القييام، دصيوب، كلييا أو جزيفييا، إعارا ممابسا احل  يف تقس 
دتقيوي  أو إضييقاف السييوما اإلرليمييا أو الوحييد، السياسيييا لليدول املسييتقلا وذاة السييياس، اليي  

 تتصسف مبا يتس  مق احرتام ح  الشقو  يف تقسيس املصر؛
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إىل مجييييق اليييدول أن تتيييو د أرصيييد سبجييياة اليقظيييا إزاء أ  نيييوع مييين  ي ليييب -٤ 
  أنواع جتنيد املستزرا أو تدبيبهم أو توظيفهم أو متويلهم؛

إىل مجيق الدول أن تتيو د أرصيد سبجياة اليقظيا يف حظيس اسيتخدام  ي لب أيضا   -٥ 
عنييدما تتييد ا هييذ   الشييسكاة اخلاصييا اليي  تقييدم اخلييدماة ا ستشييابيا واألمنيييا علييد الصييقيد الييدو 

 الشسكاة يف النزاعاة املسلحا أو األعمال الساميا إىل زعزعا استقساب األنظما الدستوبيا؛
الدول ال  تست لب اخلدماة ا ستشابيا واألمنييا الي  تقيدمها  يسكاة  يش ق -٦ 

 اصييا، مبييا يف ذليي  يف الصييناعاة ا سييتخساجيا، علييد أن تضييق آلييياة وطنيييا تنظيميييا لتسيي يا 
  الشييسكاة والرت يييص  ييا، ومسيياءلا الشييسكاة وموظفيهييا، وتييوفر سييبا الييتظلم ميين ا نتهاكيياة هييذ

الناجتييا عيين أنشيي تها، حسصييا  علييد أ  تكييون اخلييدماة املقدرمييا ميين تليي  الشييسكاة اخلاصييا عايفقييا  
  للتمتق حبقوق اإلنسان و  انتهاكا   ا يف البلد املتلق  للخدماة؛

ل اليي  ي تنضييم دقييد إىل ا تفاريييا الدوليييا ملناهضييا جتنيييد إىل مجيييق الييدو  ي لييب -7 
 املستزرا واستخدامهم ومتويلهم وتدبيبهم أن تنظس يف اختاذ اإلجساءاة الوزما للقيام دذل ؛

 لتقييياون اليييذ  أددتييي  البليييدان الييي  زابهيييا الفسيييي  القاميييا املقيييش مبسيييألا  يسحيييب -٨ 
نسيان وإعاريا ممابسيا حي  الشيقو  يف تقسييس املصير، استخدام املستزرا كوسيلا  نتها  حقيوق اإل

 و عتماس دق  الدول تشسيقاة وطنيا تقي د جتنيد املستزرا وحشدهم ومتويلهم وتدبيبهم وعبوبهم؛
األنشيي ا اليي  يقييوم هبييا املستزرييا يف البلييدان الناميييا، يف خمتلييأ أءيياء القيياي،  يييدين -٩ 

  األنشييي ا مييين   يييس عليييد سيييوما واحيييرتام النظيييام سييييما يف منييياط  النيييزاع، وميييا تشيييكل  هيييذ و 
الدسييتوب  لتليي  البلييدان وعلييد ممابسييا  ييقوهبا حلقهييا يف تقسيييس املصيير، ويشييدس علييد أ يييا أن ينظييس 
 الفسي  القاما يف املصاسب واألسبا  اقذبيا ويف الدوافق السياسيا للمستزرا واألنش ا املتصلا هبم؛

وبط املستزرييا امتمييا ويف الصييوة املمكنييا مقهييم  الييدول إىل التحقييي  يف تيي يييدعو -١٠ 
كلما ورقت أعمال إجسامييا ذاة طيادق إبهياو، و اكميا مين ت بيت مسيخوليتهم عنهيا، أو النظيس يف 

 تسليمهم، مىت طُلب منها ذل ، وفقا  لقوانينها الوطنيا واملقاهداة ال نايفيا أو الدوليا السابيا؛
ا مققيد، تقيق املسيخوليا اقنايفيييا عنهيا عليد عييات  أبن أنشي ا املستزريا جس يي ميسيل    -١١ 

اليييذين توليييوا جتنييييد املستزريييا أو اسيييتخدامهم أو تيييدبيبهم أو متيييويلهم، أو اليييذين    يييوا ألنشييي تهم 
 اإلجساميا أو أمسوا دتنفيذها؛ 

إاتحييا أ   ييكا ميين أ ييكال اإلفييوة ميين الققييا  للمستزرييا واملسييخولني  يييدين -١٢ 
، وشيي  مجيييق الييدول، وفيي  التزامالييا يف إطيياب وجتنيييدهم ومتييويلهم وتييدبيبهمعيين اسييتخدام املستزرييا 

 القانون الدو ، علد تقد هم، ددون متييز، إىل القدالا؛
إىل ايتمييييق الييييدو  ومجيييييق الييييدول، كييييا  وفيييي  التزاماتيييي  مبوجييييب القييييانون  ي لييييب -١3 

   اكماة  فافا وعلنيا وعاسلا؛الدو ، التقاون واملساعد، يف مقاضا، املتهمني أبنش ا مستزرا يف
ميييق التقيييديس دقميييا الفسيييي  القاميييا ومسيييا ات ، مبيييا فيهيييا أنشييي ت  البح ييييا،  يقييييس   -١٤ 

 ؛ (١)دتقسيس  األ را  وشي  علم

__________ 

(١) A/HRC/39/49. 
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إىل الفسيي  القاميا واخليرباء اآل يسين أن يواصيلوا مشيابكتهم، مبيا يف ذليي   ي ليب -١٥ 
ئيياة الفسعييا األ ييسى التادقيا يلييس حقيوق اإلنسييان عين طسييي  املسيا ا دتقييدم مقلومياة، يف ا ي

 ال  تنظس يف رضا، ذاة صلا  ستخدام املستزرا واألنش ا املتصيلا  ملستزريا يمييق أ يكا ا ومظاهسهيا،
 مبا يشما الشسكاة القسكسيا واألمنيا اخلاصا؛

إىل الفسييي  القامييا أن يواصييا القمييا الييذ  اضيي لق ديي  فقييو  أصييحا   ي لييب -١٦ 
و ،ة السادقون يف جمال تقزيز اإلطاب القانوين الدو  ملنيق جتنييد املستزريا واسيتخدامهم ومتيويلهم ال

وتدبيبهم واملقاربا علد ذل ، مق مساعا، ا ررتاا الداع  إىل وضق تقسيأ رانوين جدييد ملصي لح 
ق اإلنسيان وإعاريا "املستزق" اليذ  صياغ  املقيسب اخلياص املقيش  سيتخدام املستزريا كوسييلا  نتهيا  حقيو 

 ،(٢)ممابسا ح  الشقو  يف تقسيس املصر، وذلي  يف تقسييس  إىل قنيا حقيوق اإلنسيان يف سوبليا السيتني
 وكذل  ت وب ظاهس، املستزرا واأل كال املتصلا هبا؛ 

إىل الفسييي  القامييا أن يواصييا بصييد املستزرييا واألنشيي ا  يف هييذا الصييدس ي لييب أيضييا   -١7 
يق أ كا ا ومظاهسها، يف خمتلأ أءاء القاي، مبا يف ذل  احليا ة الي  تقيدم فيهيا املتصلا  ملستزرا يم

احلكومييياة احلماييييا ألفيييساس متيييوبطني يف أنشييي ا املستزريييا، وأن يواصيييا حتيييدي  راعيييد، البييييا ة اخلاصيييا 
  ألفساس املدانني مبمابسا أنش ا املستزرا؛

 يييد املصيياسب واألسييبا  اقديييد،،إىل الفسييي  القامييا أن يواصييا سباسييا وحتد ي لييب -١٨ 
والقضا، النا ئا، واملظاهس، وا جتاهاة فيما يتقل   ملستزرا أو األنش ا املتصيلا  ملستزريا وأتهرهيا 

 علد حقوق اإلنسان، وخباصا ح  الشقو  يف تقسيس مصرها؛
 ت ؛مجيق الدول علد أن تتقاون تقاو   اتما  مق الفسي  القاما يف أساء و ي ش  -١٩ 
إىل األمني القام ومفوض األمم املتحد، السام  حلقوق اإلنسيان أن ييزوسا  ي لب -٢٠ 

الفسييي  القامييا دكييا مييا يلييزم ميين مسيياعد، وسعييم ألساء و يتيي ، ميين النيياحيتني املهنيييا واملاليييا، د ييسق 
تشما تقزيز التقاون دني الفسي  القاما وغر  من كيا ة منظوميا األميم املتحيد، الي  تقيف مبكافحيا 

  ا ال  يقوم هبا املستزرا، ليف  مبقتضياة أنش ت  احلاليا واملقبلا؛األنش
إىل الفسييي  القامييا أن يتشيياوب مييق الييدول واملنظميياة احلكوميييا الدوليييا  ي لييب -٢١ 

واملنظماة غر احلكوميا وغرها من اقهاة الفاعليا ذاة الصيلا يف ايتميق امليدين يف تنفييذ هيذا 
   دشأن استخدام املستزرا كوسيلا  نتها  حقوق اإلنسيان وإعاريا ممابسياالقساب، وأن يقد م استنتاجات

حيي  الشييقو  يف تقسيييس املصيير إىل اقمقيييا القامييا يف سوبلييا السادقييا والسييبقني وإىل جملييس حقييوق 
 يف سوبت  ال انيا واألبدقني؛ اإلنسان

 مواصييلا النظييس يف هييذ  املسييألا يف سوبتيي  ال انيييا واألبدقييني يف إطيياب البنييد نفسيي  يقييسب -٢٢ 
 من جدول األعمال.

    

__________ 

(٢) E/CN.4/2004/15. 


