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  الدورة الرابعة والستون
       من جدول األعمال٦٨البند 

  حق الشعوب يف تقرير املصري    
  

  تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )نيوزيلندا (هيلالسيدة نيكوال : املقررة
  

  مقدمة  -أوال   
، ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١٨قررت اجلمعية العامة يف جلستها العامة الثانية املعقودة يف            - ١

 يف جـدول    “حق الـشعوب يف تقريـر املـصري       ”املكتب، أن تدرج البند املعنون      بناء على توصية    
  .إىل اللجنة الثالثةأن حتيله أعمال دورهتا الرابعة والستني و

وعقدت اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن هذا البند من جدول األعمـال بـاالقتران مـع                  - ٢
نـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتــصل     القـضاء علـى العنـصرية والتمييـز الع    ” املعنـون  ٦٧البنـد  

، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الثـاين    ٢ املعقـودتني يف     ٣٧ و   ٣٦، يف جلـستيها     “بذلك من تعصب  
 ١٠ املعقـــودة يف ٤٣ و ٤١و  ٤٠  يف جلـــساهتا٦٨ت يف البنـــد ونظـــرت يف املقترحـــات وبّتـــ

اضـر املـوجزة    ويرد سرد للمناقشة اليت أجرهتا اللجنـة يف احمل        . نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٩ و   ١٢ و
  ).43 و 41 و 40  و37 و A/C.3/64/SR. 36( ذات الصلة

 يف هـذا البنـد، تقريـر األمـني العـام عـن              هـا وكان معروضا على اللجنـة، مـن أجـل نظر           - ٣
ومـذكرة مـن األمـني العـام حييـل هبـا تقريـر الفريـق         ) A/64/360 (حق الشعوب يف تقريـر املـصري     

يلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب           العامل املعين باستخدام املرتزقة كوس    
  .A/64/311) (يف تقرير املصري
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األمم املتحـدة   نوفمرب، أدىل نائب مفوض     / تشرين الثاين  ٢ املعقودة يف    ٣٦ويف اجللسة     - ٤
  .A/C.3/64/SR.36)انظر (السامي حلقوق اإلنسان ببيان استهاليل 

ص املعـين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية والتمييـز           م املقـرر اخلـا    ويف اجللسة نفسها، قـدّ     - ٥
 مـع ممثـل كـل     وأجرى حـواراً العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب عرضاً     

ــا   ــن ماليزي ــؤمتر اإلســالمي   (م ــة امل ــا     ) باســم منظم ــران اإلســالمية وكيني ــة إي ــصني ومجهوري وال
املراقــب عــن الكرســي وتان، ومــصر وكوبــا واهلنــد وباكــس) باســم االحتــاد األورويب(والــسويد 
  .A/C.3/64/SR.36)انظر (الرسويل 

 أيــضا، أدىل رئــيس الفريــق العامــل املعــين باســتخدام املرتزقــة كوســيلة ٣٦ويف اجللــسة   - ٦
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري عرضـا وأجـرى حـوارا          

  .)A/C.3/64/SR.36انظر (مع ممثلي كوبا وسويسرا 
  

  النظر يف املقترحات   - ثانيا  
  A/C.3/64/L.51 مشروع القرار   -ألف   

نــوفمرب، عــرض ممثــل باكــستان، باســم  / تــشرين الثــاين١٠ املعقــودة يف٤٠يف اجللــسة   - ٧
إيـــران وأنغـــوال واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وألبانيـــا وإريتريـــا وأرمينيـــا واألردن وأذربيجـــان 

تايلنــد وبــنن وبــنغالديش وبــروين دار الــسالم والبحــرين ون باكــستاو)  اإلســالمية-مجهوريــة (
الكونغـو  والكامريون  وقطر  وعمان  والصني  وسنغافورة  وجنوب أفريقيا   وجزر القمر   واجلزائر  و
نيجرييـا  والنيجـر   وناميبيـا   واململكـة العربيـة الـسعودية       ومـصر   وماليزيا  ومايل  ولبنان  والكويت  و

. “)A/C.3/64/L.51 (ق الـشعوب يف تقريـر املـصري   حلـ اإلعمـال العـاملي   ”مـشروع قـرار بعنـوان    
توغــو و ) املتعــددة القوميــات -دولــة (بوليفيــا و بوركينــا فاســو وأوغنــدا  والحقــاً، انــضمت 

الـسلفادور  ودومينيكـا  ومجهورية أفريقيا الوسـطى     واجلماهريية العربية الليبية    و ليشيت   - وتيمور
ــسودان و ــشيل وســرياليون وال ــصومال وسي ــا وال ــادا غريوغان ــا ون ــوغيني ــة (زويال ـفن  -مجهوري

  .إىل مقدمي مشروع القرارليربيا وكينيا وكوت ديفوار وزمبابوي و) البوليفارية
 اعتمــدت اللجنــة مــشروع  ،نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٢ املعقــودة يف ٤١ا جلــستهويف   - ٨

  ).مشروع القرار األول من ،١٩انظر الفقرة (دون تصويت  A/C.3/64/L.51 القرار
يف اجللــــسة نفــــسها، أدىل ممثــــل باكــــستان ببيــــان؛ وأدىل ببيانــــات ممثلــــو الــــسويد  و  - ٩
االحتــاد األورويب والبلــدان الــيت أيــدت  الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة األعــضاء يف   باســم(

ــان ــة   ) البيـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــتني والواليـ ــرار   واألرجنـ ــشروع القـ ــاد مـ ــد اعتمـ ــر(بعـ  انظـ
A/C.3/64/SR.41.(  



A/64/438  
 

09-63278 3 
 

  A/C.3/64/L.56شروع القرار م  -باء   
حتـاد  الباسـم ا    ممثـل مـصر    عـرض نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٠املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ١٠

ــي ــا والروسـ ــان وإثيوبيـ ــا واألردن وأذربيجـ ــا وأرمينيـ ــبانياإ وإريتريـ ــتونيا وسـ ــستان وإسـ  أفغانـ
 أيرلنـدا  و أوغنـدا  و أنغـوال  و إندونيـسيا  و أنـدورا  و اإلمـارات العربيـة املتحـدة      و ألبانيـا  و إكوادورو
 بلجيكــا وبــروين دار الــسالم والربتغــال وبربــادوس والربازيــل والبحــرين وباكــستان وإيطاليــاو
 املتعـددة   -دولـة   (بوليفيـا    و بولندا و البوسنة واهلرسك  و بوروندي و بوتسوانا و بنن و بنغالديشو

ماهرييــة اجل وجــزر القمــر واجلزائــر و ليــشيت-تيمــور  وتــونس وتركيــا وبــيالروس و)القوميــات
ــا الوســطى  والعربيــة الليبيــة ــا الــشعبية الدميقراطيــة  ومجهوريــة أفريقي مجهوريــة  ومجهوريــة كوري

ســالفية ومجهوريــة مقــدونيا اليوغ  ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية   والكونغــو الدميقراطيــة 
 زمبــابوي وزامبيــا وروانــدا والــرأس األخــضر ودومينيكــا وجيبــويت وجنــوب أفريقيــا والــسابقة

 ســورينام والــسودان والــسنغال وســلوفينيا وســري النكــا وانت فنــسنت وجــزر غرينــادين ســو
 غانـا  و غامبيـا  و غـابون  و عمان و العراق و طاجيكستان و الصني و الصومال و سرياليون و السويدو
 فييـت نـام    و فنلنـدا  و ) البوليفاريـة  -مجهوريـة   (زويال  ـفنـ  و فرنـسا  و  بيساو - غينيا و غينيا و غياناو
 لبنــان وكينيــا والكويــت والكونغــو وكوســتاريكا وكــوت ديفــوار  وكوبــا وقطــر وقــربصو
مـالوي  واملغـرب  ومصر ومدغشقر وماليزيا  ومايل  ومالطة  وليسوتو  وليختنشتاين   و لكسمربغو
النيجـر  وناميبيـا   وميامنـار   ومونـاكو   وموزامبيـق   وموريتانيا  واململكة العربية السعودية    وملديف  و
حـق الـشعب    ”مـشروع قـرار بعنـوان       وفلـسطني   اليونـان   والـيمن   واهلنـد   ونيكاراغوا  ونيجرييا  و

 أنتيغــــوا وبربــــودا  انــــضمتالحقــــا،  و).A/C.3/64/L.56 (“الفلــــسطيين يف تقريــــر املــــصري  
اجلبــل وجامايكــا وتــشاد وبوركينــا فاســو وبليــز وبلغاريــا ويــسلندا وأأوكرانيــا وأوزبكــستان و

ســان ورومانيــا و مولــدوفا مجهوريــةو مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــةوجــزر ســليمان واألســود 
ليربيـا  والتفيـا  وكرواتيـا  وغرينـادا  وصـربيا  وسيـشيل  وسويسرا وسلوفاكيا والسلفادور ومارينو  

النـرويج  ونيوزيلنـدا   والنمـسا   واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية             وليتوانيا  و
  .هنغاريا إىل مقدمي مشروع القرارو

إجــراء نــوفمرب، طلــب ممثــل إســرائيل  / تــشرين الثــاين١٢ة يف  املعقــود٤١ويف اجللــسة   - ١١
  .تصويت مسجل على مشروع القرار

بتـصويت  A/C.3/64/L.56  ، اعتمـدت اللجنـة مـشروع القـرار    ا  أيـض ٤١ ايف جلـسته و  - ١٢
انظـــر (عـــن التـــصويت أعـــضاء  ٥امتنـــاع و أصـــوات ٦ صـــوتا مقابـــل ١٧١ بأغلبيـــةمـــسجل 
  .)١( وكانت نتيجة التصويت على النحو التايل).مشروع القرار الثاين، ١٩ الفقرة

__________ 
  .التصويت لصاحل مشروع القراريعتزمان  اانا كمالنرويج الحقا أهنأشار وفدا بوتسوانا و  )١(  
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  :املؤيدون
ســبانيا وإإريتريــا وأرمينيــا واألردن واألرجنــتني وأذربيجــان وإثيوبيــا وحتــاد الروســي اال  

اإلمــارات العربيــة املتحــدة وأملانيــا وألبانيــا وإكــوادور وأفغانــستان وإســتونيا وأســتراليا 
ــودا و ــوا وبرب ــدورا وأنتيغ ــسيا وأن ــو وإندوني ــدا وأوزبكــستان وأوروغــواي والأنغ  أوغن
ــا ويــسلنداأ وأيرلنــدا و) اإلســالمية-مجهوريــة (إيــران  وأوكرانيــاو بــابوا غينيــا  وإيطالي

بـروين دار    و الربتغـال  و بربـادوس  و الربازيـل  و البحـرين  و باكـستان  و باراغواي و اجلديدة
ــسالم ــا وبلجيكــا وال ــز وبلغاري ــنغالديش وبلي ــا وب ــنن وبنم ــان وب ــا فا وبوت  ســوبوركين

 بـريو  و ) املتعـددة القوميـات    -دولـة   (بوليفيـا    و بولنـدا  و البوسنة واهلرسـك   و بورونديو
  ليـشيت  -تيمور   و تونس و توفالو و توغو و ترينيداد وتوباغو  و تركيا و تايلند و بيالروسو
 جــزر ســليمان  وجــزر القمــر  وجــزر البــهاما  واجلزائــر واجلبــل األســود  وجامايكــاو
اجلمهوريـة   و اجلمهوريـة الدومينيكيـة    و مهورية التشيكية اجل و اجلماهريية العربية الليبية  و

مجهوريـة   وزانيا املتحـدة ـمجهوريـة تنـ   ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    و العربية السورية 
 مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية ومجهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الدميقراطيـــة وكوريـــا

ــسابقة  و ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــدو  ومجهوريـ ــة مولـ ــا  وفامجهوريـ  جنـــوب أفريقيـ
 زامبيـا  و رومانيـا  و روانـدا  و الـرأس األخـضر    و دومينيكـا  و الدامنرك و جيبويت و جورجياو
 ســانت لوســيا وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين وســان مــارينو وســاموا وزمبــابويو
 ســوازيلند والــسنغال وســنغافورة وســلوفينيا وســلوفاكيا والــسلفادور وســري النكــاو
ــسودانو ــورينام والـ ــسويد وسـ ــسرا والـ ــرياليون وسويـ ــشيل وسـ ــيلي وسيـ ــربيا وشـ  صـ
 غينيـا  و غيانـا  و غواتيمـاال  و غرينـادا  و غانا و غامبيا و عمان و العراق و الصني و الصومالو
 فيجـي  وفنلنـدا و)  البوليفاريـة –مجهوريـة  ( زويالـفنـ  والفلـبني  و فرنسا و  بيساو -غينيا  و
ــا وكازاخــستان وقريغيزســتان وقطــر وقــربص وفييــت نــامو  كوبــاو كمبوديــا وكرواتي
ــوار و ــوت ديفـ ــتاريكا وكـ ــا وكوسـ ــو وكولومبيـ ــت والكونغـ ــا والكويـ ــا وكينيـ  التفيـ
ــانو ــسمربغو لبنــ ــا ولكــ ــا وليربيــ ــشتاين وليتوانيــ ــسوتو وليختنــ ــة وليــ ــايل ومالطــ  مــ
اململكــة العربيــة وملــديف ومــالوي واملكـسيك  واملغــرب ومــصر  ومدغــشقرو ماليزيـا و

موريتانيــا ومنغوليــا ونــدا الــشمالية املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرل اململكــةوالــسعودية 
نيجرييـا  والنيجـر   ونيبـال   والنمـسا   وناميبيـا   ومونـاكو ميامنـار     وموزامبيق  وموريشيوس  و
الـيمن  واليابـان  وهولنـدا  وهنغاريـا  وهنـدوراس   واهلنـد   وهـاييت   ونيوزيلنـدا   ونيكاراغوا  و
  .اليونانو
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  :املعارضون
الواليـات   و نـاورو  و ) املوحـدة  -ت  واليا(ميكرونيزيا   و جزر مارشال  و باالو و إسرائيل  

  .املتحدة األمريكية
  :ناملمتنعو

  .كندا والكامريون وفانواتو وتونغا وبوتسوانا  
 ؛قبــل التــصويت، أدىل ببيــان ممثــل كــل مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإســرائيل    و  - ١٣

ية ســــتراليا ومجهوريــــة إيــــران اإلســــالموأالتــــصويت أدىل ببيانــــات ممثلــــو األرجنــــتني  وبعــــد
  .)A/C.3/64/SR.41 انظر) ( املوحدة-واليات (زيا ـميكرونيو
  

  A/C.3/64/L.57مشروع القرار   -جيم   
حتـاد  النوفمرب، عـرض ممثـل كوبـا باسـم ا         /تشرين الثاين  ١٢ املعقودة يف  ٤١يف اجللسة     - ١٤

نن بـ وباكـستان   و)  اإلسـالمية  -مجهوريـة   (إيـران   وأنغوال  وإكوادور  وإريتريا  وإثيوبيا  والروسي  
اجلماهرييــة وجــزر القمــر واجلزائــر وبــيالروس وبــريو و)  املتعــددة القوميــات-دولــة (بوليفيــا و

مجهوريـة الو   ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة      واجلمهورية العربية السورية    والعربية الليبية   
ني الـص والـسودان   وسـوازيلند   والـسلفادور   وسري النكـا    وجنوب أفريقيا   والدميقراطية الشعبية   

كينيـا  وكـوت ديفـوار     وكوبا  وزمبابوي  و فييت نام و)  البوليفارية -مجهورية  (زويال  ـغامبيا فن و
ــا و ــايل وليربي ــا وم ــصر ومدغــشقر وماليزي ــار ومــالوي وم ــا وميامن ــا وناميبي نيكــاراغوا ونيجريي
استخدام املرتزقـة كوسـيلة وسـيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان        ”هندوراس مشروع قرار بعنوان     و

ــة مم ــر   وإعاقـ ــشعوب يف تقريـ ــق الـ ــة حـ ــصريارسـ ــضمت  ).A/C.3/64/L.57 (“املـ ــا، انـ  والحقـ
  .اجلمهورية الدومينيكية إىل مقدمي مشروع القرار

اآلثـار  عن   اأمني اللجنة بيان  تال  ،  نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٩ املعقودة يف    ٤٣يف اجللسة   و  - ١٥
  .املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القرار

  : ممثل كوبا شفويا مشروع القرار على النحو التايلنقح اجللسة نفسها، ويف  - ١٦
مبــا يف ذلــك وضــع وطــرح مقترحــات حمــددة بــشأن املعــايري   ”تــضاف عبــارة   ) أ(  

التكميلية واجلديدة املمكنة الرامية إىل سد الثغرات القائمة، وكـذلك املبـادئ التوجيهيـة العامـة             
تعزيز محايـة حقـوق اإلنـسان، وخباصـة حـق الـشعوب يف           أو املبادئ األساسية اليت تشجع على       

تقريــر املــصري، والتــصدي يف الوقــت نفــسه للتهديــدات احلاليــة واملــستجدة الــيت ميثلــها املرتزقــة   
  ؛ من املنطوق١٣  هناية الفقرة، يف“واألنشطة املتصلة هبم
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لـى   من املنطوق، ويعـاد، بنـاء ع     ١٧الفقرة  بعد  من املنطوق    ١٤الفقرة  تدرج    ) ب(  
  . من املنطوق١٣ذلك، ترقيم الفقرات اليت تلي الفقرة 

ــستهو  - ١٧ ــضا٤٣ا يف جل ــرار    أي ــشروع الق ــة م ــصيغته A/C.3/64/L.57 ، اعتمــدت اللجن  ب
ــة     أعــضاء ٥ صــوتا وامتنــاع ٥٣قابــل  صــوتا م١٢٢املنقحــة شــفويا بتــصويت مــسجل بأغلبي

تيجــة التــصويت علــى وكانــت ن. ) مــشروع القــرار الثالــث،١٩انظــر الفقــرة (التــصويت  عــن
  :التايل النحو

  :املؤيدون
أفغانـستان  وإريتريـا   وأرمينيا  واألردن  واألرجنتني  وأذربيجان  وإثيوبيا  وحتاد الروسي   الا  
أنغــــوال وإندونيــــسيا وأنتيغــــوا وبربــــودا واإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة وإكــــوادور و
بوا غينيـــا بـــاو)  اإلســـالمية-مجهوريـــة (أوغنـــدا، إيـــران وأوزبكـــستان وأوروغـــواي و

بــروين دار الــسالم وبربــادوس والربازيــل والبحــرين وباكــستان وبــاراغواي واجلديــدة 
بوليفيـا  وبورونـدي   وبوركينـا فاسـو     وبوتـسوانا   وبوتان  وبنن  وبنما  وبنغالديش  وبليز  و
ــة ( ــات -دول ــيالروس وبــريو و)  املتعــددة القومي ــد وب ــاغو  وتايلن ــداد وتوب توغــو وتريني
ــالو و ــونس وتوف ــا وت ــر وجامايك ــهاما  واجلزائ ــر  وجــزر الب ــليمان  وجــزر القم جــزر س
اجلمهوريــة العربيــة الــسورية   واجلمهوريــة الدومينيكيــة  واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة   و
مجهوريـة كوريـا الـشعبية    وزانيا املتحـدة  ـمجهوريـة تنـ  ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة    و

ــة  ــة الـــــشعبية  والدميقراطيـــ ــة الو الدميقراطيـــ ــا جنـــــوب أفريومجهوريـــ  جيبـــــويتوقيـــ
ــرأس ــضر  الـ ــدا واألخـ ــا وروانـ ــابوي وزامبيـ ــادين  وزمبـ ــزر غرينـ ــانت فنـــسنت وجـ سـ

الـسودان  وسـوازيلند   والـسنغال   وسنغافورة  والسلفادور  وسري النكا   ولوسيا   سانتو
عمـــان والعـــراق وطاجيكـــستان والـــصني وشـــيلي وسيـــشيل وســـرياليون وســـورينام و
زويال ـفنـ والفلـبني  و بيـساو  -غينيـا  ونيـا   غيوغيانـا   وغواتيمـاال   وغرينادا  وغانا  وغامبيا  و
الكــامريون وكازاخــستان وقريغيزســتان وقطــر وفييــت نــام و)  البوليفاريــة-مجهوريــة (
ــا و ــا وكمبودي ــوار  وكوب ــا وكوســتاريكا وكــوت ديف ــو وكولومبي ــت، والكونغ الكوي
املكـسيك  واملغـرب   ومـصر   ومدغـشقر   وماليزيـا   ومايل  وليسوتو  وليربيا  ولبنان  وكينيا  و
موريـــشيوس وموريتانيـــا ومنغوليـــا واململكـــة العربيـــة الـــسعودية وملـــديف ووي مـــالو
اهلنــد وهــاييت ونيكــاراغوا ونيجرييــا والنيجــر ونيبــال وناميبيــا وميامنــار وموزامبيــق و
   .اليمنوهندوراس و
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  :املعارضون
أيرلنــدا وأوكرانيــا وأنــدورا وأملانيــا وألبانيــا وإســرائيل وإســتونيا وأســتراليا وســبانيا إ  

بولنــدا والبوســنة واهلرســك وبلغاريــا وبلجيكــا والربتغــال وبــاالو وإيطاليــا ويــسلندا وأ
مجهوريــة كوريــا  واجلمهوريــة التــشيكية  وجــزر مارشــال  واجلبــل األســود  وتركيــا و
ــا ومجهوريــة مولــدوفا ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة  و ــدامنرك وجورجي ال
 فنلنــداوفرنــسا وصــربيا والــسويد ويا ســلوفينوســلوفاكيا وســان مــارينو  ورومانيــا و
اململكـة  ومالطـة   وليختنـشتاين   وليتوانيـا   ولكـسمربغ   والتفيا  وكندا  وكرواتيا  وقربص  و

 -واليـــات (ميكرونيزيـــا ومونـــاكو واملتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية 
مريكيـة  الواليات املتحدة األوهولندا  وهنغاريا  ونيوزيلندا  والنمسا  والنرويج  و) املوحدة

  .اليونانواليابان و
  :املمتنعون
  .فيجيوسويسرا وسانت كيتس ونيفس و ليشيت -تيمور وتونغا   

ــصويت،    - ١٨ ــل الت ــان قب ــسويد باســم   أدىل ببي ــل ال ــم املتحــدة    ممث ــضاء يف األم ــدول األع ال
االحتـاد األورويب والـدول املرتبطـة بـه؛ وبعـد التـصويت، أدىل ببيـان ممثـل كـل مـن                   األعضاء يف   

  ).A/C.3/64/SR.43 انظر(رجنتني وشيلي األ
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :جلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التاليةاتوصي اللجنة الثالثة   - ١٩
  

  مشروع القرار األول    
  اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري    

  
  إن اجلمعية العامة،  
س يف  املكـرّ ،مال العاملي حلق الـشعوب يف تقريـر املـصري      أمهية اإلع  إذ تؤكد من جديد     

 )١(ميثــاق األمــم املتحــدة واملنــصوص عليــه يف العهــدين الــدوليني اخلاصــني حبقــوق اإلنــسان         
 ١٥١٤إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة             ويف

 لـضمان حقـوق اإلنـسان ومراعاهتـا علـى       ،١٩٦٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤املؤرخ  ) ١٥-د(
  حنو فعال،
 اخلاضـــعة لالحـــتالل االســـتعماري  بالتقـــدم احملـــرز يف ممارســـة الـــشعوبوإذ ترحـــب  

األجــنيب حلقهــا يف تقريــر املــصري وبلوغهــا مركــز الدولــة ذات الــسيادة ونيلــها     اخلــارجي أو أو
  االستقالل،

ل واالحـــتالل العـــسكريني  إزاء اســـتمرار أعمـــال التـــدخوإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  
األجنبيني أو التهديد بتلـك األعمـال الـيت هتـدد بكبـت حـق الـشعوب واألمـم يف تقريـر املـصري                        

  أدت بالفعل إىل كبت هذا احلق، أو
 ألن املاليني مـن النـاس اقتلعـوا ومـا زالـوا يقتلعـون مـن                 وإذ تعرب عن القلق الشديد      
، وإذ تــشدد علــى احلاجــة ار هــذه األعمــال نتيجــة الســتمرالجــئني ومــشردينوحتّولــوا ديــارهم 

  العاجلة إىل اختاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأة حالتهم،
ــشري   ــا       وإذ ت ــسان يف دورهت ــوق اإلن ــة حق ــيت اختــذهتا جلن ــصلة ال ــرارات ذات ال  إىل الق

 الـسابقة بـشأن انتـهاك حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري وغـريه مـن                    اودوراهتـ  )٢(احلادية والستني 
  قوق اإلنسان نتيجة ألعمال التدخل والعدوان واالحتالل العسكرية األجنبية،ح

__________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١(  
، الفــصل )E/2005/23( ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٥الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر  )٢(  

  .الثاين، الفرع ألف



A/64/438  
 

09-63278 9 
 

 قراراهتا السابقة بـشأن اإلعمـال العـاملي حلـق الـشعوب يف تقريـر             وإذ تؤكد من جديد     
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٦٣املصري، مبا فيها القرار 

 واملتـضمن   ٢٠٠٠سـبتمرب   /أيلول ٨ املؤرخ   ٥٥/٢ قرارها   وإذ تؤكد من جديد أيضا      
 ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١إعالن األمم املتحدة لأللفيـة، وإذ تـشري إىل قرارهـا            
، اللـذين يـدعمان أمـورا عـدة منـها      ٢٠٠٥واملتضمن الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام           

   األجنيب،لشعوب اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واالحتاللتقرير املصري لحق 
  ،)٣( بتقرير األمني العام عن حق الشعوب يف تقرير املصريوإذ حتيط علما  
 أن اإلعمـال العـاملي حلـق مجيـع الـشعوب يف تقريـر املـصري،           تؤكد مـن جديـد      - ١  

فيها الشعوب اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واخلارجيـة واألجنبيـة، شـرط أساسـي لـضمان                مبا
  حنو فعال وللحفاظ على تلك احلقوق وتعزيزها؛حقوق اإلنسان ومراعاهتا على 

 معارضــتها اجلازمــة ألعمــال التــدخل والعــدوان واالحــتالل العــسكرية    تعلــن  - ٢  
إىل كبت حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري وغـريه مـن حقـوق اإلنـسان يف             تؤدي  األجنبية، ألهنا   

  بعض أحناء العامل؛
 بالدول املسؤولة عن هذه األعمـال أن توقـف فـورا تدخلـها العـسكري                هتيب  - ٣  

يف البلــدان واألقــاليم األجنبيــة واحتالهلــا هلــا وكــل أعمــال القمــع والتمييــز واالســتغالل وســوء   
املعاملة، وخـصوصا األسـاليب الوحـشية والالإنـسانية الـيت تفيـد التقـارير بأهنـا تـستخدم لتنفيـذ                 

  عنية؛تلك األعمال ضد الشعوب امل
 إزاء حمنـة ماليـني الالجـئني واملـشردين الـذين اقتلعـوا مـن                عن استيائها  تعرب  - ٤  

ديارهم نتيجة لألعمـال املـذكورة آنفـا، وتعيـد تأكيـد حقهـم يف العـودة إىل ديـارهم طوعـا يف                       
  أمان وكرامة؛

 إىل جملس حقوق اإلنسان أن يواصل إيالء اهتمام خاص ملا يـنجم مـن               تطلب  - ٥  
خل والعدوان واالحتالل العسكرية األجنبية من انتهاك حلقوق اإلنـسان، وال سـيما             أعمال التد 

  احلق يف تقرير املصري؛
ــة العامــة يف    تطلــب  - ٦   ــرا عــن املــسألة إىل اجلمعي  إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”دورهتا اخلامسة والستني يف إطار البند املعنون 

__________ 
  )٣(  A/64/360.  
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  قرار الثاينمشروع ال    
  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري    

  
  ،إن اجلمعية العامة  
يف   أن تنميـة العالقـات الوديـة بـني الـدول، علـى أسـاس احتـرام مبـدأ املـساواة                     إذ تدرك   

  امليثاق، احلقوق وتقرير املصري للشعوب، تندرج ضمن مقاصد األمم املتحدة ومبادئها احملددة يف
 / تـشرين األول   ٢٤املؤرخ  ) ٢٥-د (٢٦٢٥الصــدد، إىل قرارها    ، يف هــذا    وإذ تشري   
 بالعالقات الودية والتعـاون بـني   املتعلقةإعالن مبادئ القانون الدويل ” واملعنون   ١٩٧٠أكتوبر  

  ،“الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
 واإلعـالن العـاملي    )١(نالدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسا     العهدين وإذ تضع يف اعتبارها     
وإعـالن وبرنـامج     ،)٣(املـستعمرة وإعالن منح االستقالل للبلـدان والـشعوب         )٢(اإلنسانحلقوق  

  ،)٤(١٩٩٣ يونيه/ حزيران٢٥عمل فيينا اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان يف 
ــشري   ــشاء     وإذ تــ ــسني إلنــ ــسنوية اخلمــ ــذكرى الــ ــبة الــ ــصادر مبناســ ــالن الــ  إىل اإلعــ
  ،)٥(املتحدة األمم

  ،)٦(أللفيةل إىل إعالن األمم املتحدة ذ تشري أيضاوإ  
  / متـــوز٩ إىل الفتـــوى الـــيت أصـــدرهتا حمكمـــة العـــدل الدوليـــة يف  وإذ تـــشري كـــذلك  

، )٧(اآلثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة                بشأن   ٢٠٠٤يوليه  

__________ 
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
  ).١٥-د (١٥١٤القرار   )٣(  
  )٤(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  .٥٠/٦انظر القرار   )٥(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٦(  
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف األرض الفلـسطينية                : ؛ انظـر أيـضا    Corr.1 و   A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤ العدل الدولية لعام احملتلة، فتوى، تقارير حمكمة
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حبق الشعوب يف تقرير املصري الـذي       يتعلق   تالحظ بوجه خاص رد احملكمة، مبا يف ذلك ما         وإذ
  ،)٨(هو حق جلميع الناس

  / متـــوز٩ إىل االســـتنتاج الـــذي انتـــهت إليـــه احملكمـــة يف فتواهـــا املؤرخـــة  وإذ تـــشري  
، أن تشييد إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاالحتالل، للجـدار يف األرض الفلـسطينية                 ٢٠٠٤يوليه  

دابري املتخـذة سـابقا، يعـوق بـشدة حـق الـشعب            القدس الشرقية، إىل جانـب التـ       يهااحملتلة، مبا ف  
  ،)٩(الفلسطيين يف تقرير املصري

 السـتئناف املفاوضـات يف إطـار عمليـة الـسالم يف الـشرق               وإذ ترى أن احلاجة ملحـة       
، استنادا إىل قرارات األمم املتحـدة ذات الـصلة ومرجعيـات مدريـد مبـا يف ذلـك مبـدأ                     األوسط

م العربيـــة وخريطـــة الطريـــق الـــيت وضـــعتها اجملموعـــة  األرض مقابـــل الـــسالم ومبـــادرة الـــسال 
ــة ــى أســاس        )١٠(الرباعي ــسطيين عل ــرائيلي الفل ـــزاع اإلس ــم للن ــاد حــل دائ ــود إلجي ــتني، وج دول

  بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،سلمية عادلة ودائمة وشاملة حتقيق تسوية يف ولإلسراع 
مبـا فيهـا    ،نية احملتلـة بأكملـها   ضرورة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطي       تؤكدوإذ    

   وسالمتها،الصقهاوتالقدس الشرقية، 
  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٣/١٦٥ إىل قرارها إذ تشريو  
 حــق مجيــع دول املنطقــة يف العــيش يف ســالم داخــل حــدود آمنــة ومعتــرف وإذ تؤكــد  

  دوليا، هبا
صري، مبـا يف ذلـك احلـق     حق الشعب الفلـسطيين يف تقريـر املـ         تؤكد من جديد    - ١  

  يف أن تكون له دولته املستقلة، فلسطني؛
  مجيع الدول والوكاالت املتخصصة ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة         حتث  - ٢  

  .قت وعلى مواصلة دعم الشعب الفلسطيين ومساعدته على نيل حقه يف تقرير املصري يف أقرب

__________ 
اآلثار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف      : ؛ انظر أيضا٨٨، الفتوى، الفقرة Corr.1 و   A/ES-10/273انظر    )٨(  

ــام        ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ــوى، تقـ ــة، فتـ ــسطينية احملتلـ ــصفحة ٢٠٠٤األرض الفلـ ــن ١٣٦، الـ  مـ
  .زياإلنكلي النص

اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جـدار يف      : ؛ انظر أيضا  ١٢٢، الفتوى، الفقرة    Corr.1 و   A/ES-10/273انظر    )٩(  
ــام        ــة لعـ ــدل الدوليـ ــة العـ ــارير حمكمـ ــوى، تقـ ــة، فتـ ــسطينية احملتلـ ــصفحة ٢٠٠٤األرض الفلـ ــن ١٣٦، الـ  مـ

  .اإلنكليزي النص
  )١٠(  S/2003/529املرفق ،.  
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  مشروع القرار الثالث    
ــة       ــتخدام املرتزقـ ــيلةكاسـ ــق    وسـ ــة حـ ــة ممارسـ ــسان وإعاقـ ــوق اإلنـ ــهاك حقـ  النتـ

 يف تقرير املصري الشعوب
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٣/١٦٤ إىل مجيــع قراراهتــا الــسابقة بــشأن هــذا املوضــوع، مبــا فيهــا القــرار إذ تــشري  
ــؤرخ  ــانون األول١٨امل ــسمرب / ك ــسان   ٢٠٠٨دي ــوق اإلن ــرار جملــس حق ــؤرخ ١٠/١١ وق  امل

 ع القرارات اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسان يف هذا الصدد،، ومجي)١(٢٠٠٩مارس /آذار ٢٦

ــشري أيــضا    ــور،        وإذ ت ــة أم ــا، يف مجل ــت فيه ــيت أدان ــصلة ال ــا ذات ال ــع قراراهت إىل مجي
هبـدف   دولة تسمح بتجنيد املرتزقة ومتويلـهم وتدريبـهم وحـشدهم ونقلـهم واسـتخدامهم،      أي

ســيما حكومــات البلــدان الناميــة،    اإلطاحــة حبكومــات دول أعــضاء يف األمــم املتحــدة، وال     
هبــدف حماربــة حركــات التحريــر الــوطين أو تتغاضــى عــن ذلــك، وإذ تــشري كــذلك إىل            أو

القرارات والصكوك الدولية ذات الـصلة الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن واجمللـس                 
ة األفريقيــة االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــد

  ،)٣(، وكذلك االحتاد األفريقي)٢(للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا
املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمـم املتحـدة بـشأن التقيـد             وإذ تؤكد من جديد       

الــصارم مببــادئ املــساواة يف الــسيادة واالســتقالل الــسياسي والــسالمة اإلقليميــة للــدول وحــق    
 وعــدم اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهلا يف العالقــات الدوليــة  الــشعوب يف تقريــر املــصري

  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،
أنــه، عمال مببدأ حق تقريـر املـصري، حيـق جلميـع الـشعوب              وإذ تؤكد من جديد أيضا       

االقتـــصادية واالجتماعيـــة أن حتـــدد حبريـــة وضـــعها الـــسياسي وأن تـــسعى إىل حتقيـــق تنميتـــها 
  والثقافية، وأن على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،

__________ 
، ، الفـصل الثـاين    )A/64/53 (٥٣مسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والـستون، امللحـق رقـم            الوثائق الر : انظر  )١(  

  .الفرع ألف
  .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
ــه / متــوز٨يف   )٣(   ــها االحتــاد األفريقــي يف     ٢٠٠٢يولي ــشأ بــدال من ــة قائمــة، ون  ، مل تعــد منظمــة الوحــدة األفريقي

  .٢٠٠٢يوليه /متوز ٩
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 إعالن مبادئ القـانون الـدويل املتعلقـة بالعالقـات الوديـة            وإذ تؤكد من جديد كذلك     
  ،)٤(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

ملرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم واألمـن يف          ما تشكله أنشطة ا    وإذ يثري جزعها وقلقها     
  البلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا والدول الصغرية،

ــالغ القلــق    ــساورها ب  إزاء اخلــسائر يف األرواح واألضــرار اجلــسيمة الــيت تلحــق   وإذ ي
باملمتلكات واآلثار السلبية على سياسة البلدان املتضررة واقتصاداهتا، نتيجة ملا يقوم به املرتزقـة              

  من أنشطة إجرامية،
 أنشطة املرتزقة يف اآلونة األخرية يف بعض البلدان النامية          وإذ يثري بالغ جزعها وقلقها     

يف خمتلــف أرجــاء العــامل، مبــا يف ذلــك يف منــاطق الرتاعــات املــسلحة، ومــا تنطــوي عليــه هــذه    
  األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،

 بأن املرتزقة واألنشطة املتصلة هبـم يـشكلون، بـصرف النظـر عـن طريقـة       اعا منها واقتن 
استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه الكتـساب بعـض مظـاهر الـشرعية، خطـرا يهـدد سـالم                   

  الشعوب وأمنها وحقها يف تقرير املصري وعقبة تعوق متتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،
فريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة       بتقرير ال  مع التقدير  حتيط علما  - ١  

، وتعـرب عـن تقـديرها    )٥(تقرير املصري النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يف
  لعمل خرباء الفريق العامل؛

 أن اســتخدام املرتزقــة وجتنيــدهم ومتويلــهم وتدريبــهم أمــور تؤكــد مــن جديــد - ٢  
كل انتــهاكا للمقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق  قلقــا شــديدا لــدى مجيــع الــدول وتــش  تــثري
  املتحدة؛ األمم

ــسلم - ٣   ــات      ت ــلحة والعملي ــار باألس ــاب واالجت ــسلحة واإلره ـــزاعات امل ــأن الن  ب
الــسرية الــيت تقــوم هبــا دول ثالثــة تــؤدي إىل تــشجيع أمــور عــدة منــها الطلــب علــى املرتزقــة يف  

  العاملية؛ السوق
علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقـصى           مجيـع الـدول      حتث مرة أخـرى    - ٤  

درجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ التدابري التـشريعية الالزمـة               
لكفالــة عــدم اســتخدام أراضــيها واألراضــي األخــرى اخلاضــعة لــسيطرهتا، وكــذلك رعاياهــا،    

__________ 
  .، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥القرار   )٤(  
  .A/64/311انظر   )٥(  
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جـل التخطـيط ألنـشطة هتـدف إىل     جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم من أ      يف
إعاقة ممارســـة حـق الـشعوب فــــي تقريــــر املـصري وزعزعـة حكومـة أي دولـة أو اإلطاحـة هبـا            

القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السالمة اإلقليميـة أو الوحـدة الـسياسية                 أو
ــق       ــرام حـ ــع احتـ ــسق مـ ــا يتـ ــصرف مبـ ــيت تتـ ــسيادة الـ ــستقلة وذات الـ ــدول املـ ــشعوب يف للـ  الـ

  املصري؛ تقرير
 إىل مجيع الدول أن تتـوخى أقـصى درجـات اليقظـة إزاء أي نـوع مـن                   تطلب - ٥  

ــه شــركات خاصــة تقــدم       ــهم، تقــوم ب ــوظيفهم أو متويل ــهم أو ت ــة أو تدريب ــد املرتزق ــواع جتني أن
اخلــدمات االستــشارية واألمنيــة العــسكرية علــى الــصعيد الــدويل، وأن تفــرض كــذلك حظــرا     

ــى تــ   ــسلحة أو   خاصــا عل ــات امل ــشركات يف الرتاع ــذه ال ــة    دخل ه ــة إىل زعزع ــال الرامي األعم
  األنظمة الدستورية؛

ــة   تـــشجع  - ٦    الـــدول الـــيت تتلقـــى املـــساعدات واخلـــدمات االستـــشارية واألمنيـ
العــسكرية مــن شــركات خاصــة علــى وضــع آليــات تنظيميــة وطنيــة لتــسجيل هــذه الــشركات  

دمات الــيت تقــدمها تلــك الــشركات التمتــع حبقــوق ومـنح التــراخيص هلــا لكفالــة أال تعــوق اخلــ 
  اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي هلا؛

 جبميـع الـدول الـيت مل تنـضم بعـد إىل االتفاقيـــــة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد                هتيب  - ٧  
أو الـــيت مل تـــصدق عليهـــا أن تنظـــر يف اختـــاذ   )٦(املرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـــهم وتدريبـــهم 

  لالزمـــة لذلك؛اإلجراءات ا
 بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامل وباعتمـاد بعـض             ترحب - ٨  
  تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛ الدول

 الــيت جــرت مــؤخرا يف بلــدان ناميــة يف خمتلــف أرجــاء االرتــزاق أنــشطة تــدين - ٩  
ــيما يف م  ــامل، وال س ــرام النظــام         الع ــى ســالمة واحت ــر عل ــن خط ــشكله م ــا ت ــرتاع، وم ــاطق ال ن

لتلـك البلـدان وممارسـة شـعوهبا حلـق تقريـر املـصري، وتؤكـد أمهيـة أن ينظـر الفريـق             الدسـتوري 
  العامل يف املصادر واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة واألنشطة املتصلة هبم؛

 ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمـال         بالدول أن حتقق يف احتمال     هتيب - ١٠  
إجراميــــة ذات طابع إرهايب، وأن تقدم من تثبت مـسؤوليتهم عـن ذلـك إىل العدالـة أو أن تنظـر                  

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

__________ 
  .٣٧٧٨٩، الرقم ٢١٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(  
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فـالت مـن العقـاب ملـرتكيب أنـشطة           مجيـع مـا يـسمح بـه مـن أشـكال اإل             تدين - ١١  
االرتزاق واملسؤولني عن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبـهم، وحتـث مجيـع الـدول               

  على تقدميهم إىل العدالة دون متييز، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛
دويل، يـد    بالدول األعضاء أن تقدم، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القـانون الـ           هتيب ‐ ١٢  

ــفافة      ــات شـ ــزاق يف حماكمـ ــشطة االرتـ ــاب أنـ ــهمني بارتكـ ــاة املتـ ــساعدة يف مقاضـ ــون واملـ العـ
  وعادلة؛ ومفتوحة
 إىل الفريـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـررون                      تطلب - ١٣  

ــة واســتخدامهم        ــد املرتزق ــع جتني ــدويل ملن ــانوين ال ــز اإلطــار الق ــشأن تعزي ــسابقون ب اخلاصــون ال
ويلهم وتدريبهم واملعاقبة على ذلك، مع مراعاة االقتـراح الـداعي إىل تعريـف قـانوين جديـد        ومت

، )٧(للمرتزقة الذي قدمه املقـرر اخلـاص يف تقريـره إىل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورهتـا الـستني                     
يف ذلك وضع وطرح مقترحات حمددة بشأن املعايري التكميلية واجلديدة املمكنـة الراميـة إىل                مبا
د الثغرات القائمة، وكذلك املبادئ التوجيهية العامـة أو املبـادئ األساسـية الـيت تـشجع علـى          س

تعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان، وخباصــة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري، والتــصدي يف الوقــت 
  نفسه للتهديدات احلالية واملستجدة اليت ميثِّلها املرتزقة واألنشطة املتصلة هبم؛

ــى نطــاق       إىل مفتطلــب - ١٤   ــف عل ــسان التعري ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق وضــية األم
املرتزقــة علــى حــق الــشعوب يف تقريــر  واســع، وعلــى ســبيل األولويــة، باآلثــار الــسلبية ألنــشطة

املصري، وتقدمي اخلدمات االستشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الـدول املتـضررة مـن               
  هذه األنشطة؛

 علــى الــدعم الــذي قدمتــه لعقــد املــشاورات  للمفوضــيةتعــرب عــن تقــديرها   - ١٥  
احلكومية اإلقليمية يف االحتـاد الروسـي لـدول جمموعـة أوروبـا الـشرقية ومنطقـة آسـيا الوسـطى                
ويف تايلند لدول املنطقة اآلسيوية بشأن األشكال التقليدية واجلديـدة ألنـشطة املرتزقـة كوسـيلة           

تقريـر املـصري، وخاصـة يف مـا يتعلـق           النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب يف            
  ر أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛اثآب

 إىل املفوضــية أن تواصــل دعــم الفريــق العامــل يف عقــد املــشاورات       تطلــب  - ١٦  
قبـل   املـشاورتني املتبقيـتني مـن املقـرر عقـدمها           علمـا بـأن   احلكومية اإلقليمية بشأن هذه املسألة،      

مع األخذ يف االعتبـار أن هـذه العمليـة قـد تفـضي إىل عقـد اجتمـاع مائـدة                     ،  ٢٠١٠هناية عام   
مستديرة رفيع املـستوى علـى مـستوى الـدول برعايـة األمـم املتحـدة ملناقـشة املـسألة األساسـية                      

__________ 
  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )٧(  
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املتمثلـــة يف دور الدولـــة باعتبارهـــا اجلهـــة الـــيت تنفـــرد حبـــق اســـتعمال القـــوة، هبـــدف تيـــسري    
ىل إدراك بــالغ األمهيــة ملــسؤوليات خمتلــف اجلهــات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك الــشركات   إ التوصــل

العسكرية واألمنية اخلاصة، يف السياق الراهن، والتزامات كل واحـدة منـها إزاء تعزيـز حقـوق                 
ــى         ــة عل ــضوابط اإلضــافية الالزم ــة وال ــشأن األنظم ــشترك ب ــاهم م ــها، وإىل تف ــسان ومحايت اإلن

  الدويل؛ الصعيد
 بأعمـال الفريـق العامـل بـشأن وضـع مبـادئ ملموسـة             حتيط علما مع التقدير     - ١٧  

لتنظيم الـشركات اخلاصـة الـيت تقـدم املـساعدات واخلـدمات االستـشارية واألمنيـة والعـسكرية                  
السوق الدولية، اليت اضطلع هبا بعـد القيـام بزيـارات قطريـة وعـن طريـق عمليـة املـشاورات                      يف

ــع األوســـ   ــشاور مـ ــة وبالتـ ــات   اإلقليميـ ــة واملنظمـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ ــة واملنظمـ اط األكادمييـ
  احلكومية؛ غري

  بواليته؛  مجيع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل يف الوفاءحتث - ١٨  
 إىل األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                 تطلب - ١٩  

 ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء             تزويد الفريق العامل بكـل مـا يلـزم مـن مـساعدة            
بواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل وغــريه مــن كيانــات منظومــة األمــم   
املتحــــدة املختــــصة مبكافحــــة األنــــشطة ذات الــــصلة باملرتزقــــة، ليفــــي مبقتــــضيات أنــــشطته   

  واملقبلة؛ احلالية
الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة     إىل الفريــق العامــل استــشارة   تطلــب - ٢٠  

واملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة   
كوسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري،        

  سة والستني؛مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلام
 أن تنظـــر يف دورهتـــا اخلامـــسة والـــستني يف مـــسألة اســـتخدام املرتزقـــة  تقـــرر - ٢١  

كوسيلـــــة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقـــــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري يف إطــار 
  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”البند املعنون 

  


