
A/63/429  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
5 December 2008 
 
Original: Arabic 

 

 
151208    121208    08-63761 (A) 

*0863761* 

  الدورة الثالثة والستون
      من جدول األعمال٦٣البند 

  حق الشعوب يف تقرير املصري    
  

  تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )اململكة العربية السعودية (الوايفالسيد خالد : املقرر
  

  مقدمة  -أوال   
ــة      - ١ ــستها العام ــة، يف جل ــة العام ــررت اجلمعي ــة،ق ــودة يف الثاني ــول١٩ املعق ــبتمرب / أيل س

حـق الـشعوب يف تقريـر       ”أن تقوم، بناء علـى توصـية املكتـب، بـإدراج البنـد املعنـون                 ،٢٠٠٨
  .الثالثة وإحالته إىل اللجنة الثالثة والستني يف جدول أعمال دورهتا “املصري

بـاالقتران مـع    وعقدت اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن هذا البند من جدول األعمـال               - ٢
 ٣٤ و ٣٣، يف جلــساهتا “ى العنــصرية والتمييــز العنــصري  القــضاء علــ ”، املعنــون ٦٢البنــد 

 ونظـرت يف مقترحـات وبتـت يف         ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٤ و   ٣، املعقودة يومي    ٣٥ و
 تــشرين ٢٤ و ٢٠ و ١٨ و ١١، املعقــودة يف ٤٦  و٤٣ و ٤٠ و ٣٩ يف جلــساهتا ٦٣البنــد 
حملاضـــر املـــوجزة ذات الـــصلة ويـــرد ســـرد للمناقـــشة الـــيت أجرهتـــا اللجنـــة يف ا. نـــوفمرب/الثـــاين

)A/C.3/63/SR.33-35  46 و 43و  40 و 39و .(  
  :تان التاليالوثيقتانوكان معروضا على اللجنة من أجل النظر يف هذا البند   - ٣

  ؛ )A/63/254 (حق الشعوب يف تقرير املصريتقرير األمني العام عن   ) أ(  
ــر الفريــ  حييــل هبــا مــذكرة مــن األمــني العــام    )ب(   ق العامــل املعــين باســتخدام  تقري

  ).A/63/325 (املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة حق الشعوب يف تقرير املصري
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نـــوفمرب، أدىل نائـــب مـــدير مكتـــب / تـــشرين الثـــاين٣، املعقـــودة يف ٣٣ويف اجللـــسة   - ٤
  ).A/C.3/63/SR.33انظر (مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف نيويورك ببيان افتتاحي 

الفريق العامـل املعـين     نوفمرب، قدم رئيس    / تشرين الثاين  ٣، املعقودة يف    ٣٤ويف اجللسة      - ٥
 باســتخدام املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقــة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري  

انظـــر (األمريكيـــة وسويـــسرا والواليـــات املتحـــدة   كوبـــاعرضـــا وأجـــرى حـــوارا مـــع ممثلـــي 
A/C.3/63/SR.34(.   

  
  النظر يف املقترحات   -ثانيا   
  A/C.3/63/L.48مشروع القرار   -ألف   

نـوفمرب، عـرض ممثـل باكـستان، باسـم      / تـشرين الثـاين   ١١، املعقـودة يف     ٣٩يف اجللسة     - ٦
أذربيجان، واألردن، وأرمينيا، وإريتريا، واإلمارات العربية املتحدة، وأنغوال، وأوغندا، وإيـران           

ــة ( ــنن،    )مية اإلســال-مجهوري ــنغالديش، وب ــسالم، وب ــروين دار ال ، وباكــستان، والبحــرين، وب
وتايلنــد، واجلزائــر، وجنــوب أفريقيــا، وســنغافورة، والــصومال، والــصني، وعمــان، وقطــر،         
والكـــامريون، والكونغـــو، والكويـــت، ولبنـــان، ومـــايل، وماليزيـــا، ومـــصر، واململكـــة العربيـــة 

اإلعمـال العـاملي حلـق الـشعوب        ”مشروع قرار معنون     والنيجر، ونيجرييا، وناميبيا،  السعودية،  
، )١(أوكرانيـا وانضمت الحقا إىل مقدمي مشروع القرار       ). A/C.3/63/L.48 (“يف تقرير املصري  

ــة،   وجــزر القمــر،  و ــة الليبي ــة العربي ــا الوســطى،   واجلماهريي ــة أفريقي ــراق، ومجهوري ــا، والع غيني
  .ليربياو
نــوفمرب، اعتمــدت اللجنــة مــشروع  /رين الثــاين تــش١٨، املعقــودة يف ٤٠ويف اجللــسة   - ٧

  ). ، مشروع القرار األول١٩انظر الفقرة ( دون تصويت A/C.3/63/L.48القرار 
باســم ( األرجنــتني، وفرنــسا و كــل مــنوبعــد اعتمــاد مــشروع القــرار، أدىل ببيــان ممثلــ  - ٨

 ،)نتـــسبة إليـــهعـــضاء يف االحتـــاد األورويب والبلـــدان املاألالـــدول األعـــضاء يف األمـــم املتحـــدة  
  ).A/C.3/63/SR.40انظر (كرانيا ووأ
  

  A/C.3/63/L.50/Rev.1مشروع القرار   -باء   
االحتـاد  باسم نوفمرب، عرض ممثل كوبا،     / تشرين الثاين  ١٨، املعقودة يف    ٤٠يف اجللسة     - ٩

ــران    ــا، وإكــوادور، وإي ــة (الروســي، وإريتري ــا،   ) اإلســالمية-مجهوري ــنن، وبوليفي ــا، وب ، وبنم
مجهوريــة إثيوبيــا الدميقراطيــة  و، وبــيالروس، وجــزر القمــر، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة،وبــريو

__________ 
  .وذكر وفد أوكرانيا الحقا أنه مل يكن ينوي االنضمام إىل مقدمي مشروع القرار  )١(  
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 واجلمهورية العربية السورية، ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، ومجهوريـة الو       ،االحتادية
الدميقراطيـــة الـــشعبية، وجنـــوب أفريقيـــا، وزمبـــابوي، وســـري النكـــا، والـــسودان، والـــصني، 

، وكوبــــا، ومدغــــشقر، ومــــصر، وميامنــــار، وناميبيــــا،  ) البوليفاريــــة-مجهوريــــة (وفرتويــــال 
اســتخدام املرتزقــة وســيلة النتــهاك حقــوق  ”ونيكــاراغوا، وهنــدوراس، مــشروع قــرار معنــون  

وانـضمت  . )A/C.3/63/L.50/Rev.1 (“اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري        
وباكــستان، واجلزائــر، واجلمهوريــة الدومينيكيــة،  ، أنغــوالالحقــا إىل مقــدمي مــشروع القــرار  

وغامبيـــا، وكـــوت ديفـــوار، وكوســـتاريكا، وكينيـــا،  والـــسلفادور، وســـوازيلند، وســـرياليون،
  . وليربيا، ومايل، وماليزيا، وميامنار، ونيجرييا

نـوفمرب، تـال أمـني اللجنـة بيانـا بـشأن       / تـشرين الثـاين  ٢٤، املعقودة يف ٤٦ويف اجللسة     - ١٠
  . ار املترتبة يف امليزانية الربناجمية على مشروع القراراآلث
، A/C.3/63/L.50/Rev.1 أيـــضا، اعتمـــدت اللجنـــة مـــشروع القـــرار ٤٦ويف اجللـــسة    - ١١

 أعــضاء عــن التــصويت ٥ صــوتا، وامتنــاع ٥١ صــوتا مقابــل ١٢٢بتــصويت مــسجل بأغلبيــة 
  : يت كما يليوكانت نتيجة التصو). ، مشروع القرار الثاين١٩انظر الفقرة (
  

  : املؤيدون
أفغانـــستان،  األرجنـــتني، األردن، أرمينيـــا، إريتريـــا،   االحتـــاد الروســـي، أذربيجـــان،    

إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيـسيا، أنغـوال، أوروغـواي،             
اي، ، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغو        ) اإلسالمية -مجهورية  (أوزبكستان، أوغندا، إيران    

باكستان، البحرين، الربازيـل، بربـادوس، بـروين دار الـسالم، بليـز، بـنغالديش، بنمـا،                 
بنن، بوتان، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، بوليفيـا، بـريو، بـيالروس، تايلنـد،                  

ليــشيت، جامايكــا، اجلزائــر، جــزر  - ترينيــداد وتوبــاغو، تــشاد، توغــو، تــونس، تيمــور
ــر، جــزر ســ     ــهاما، جــزر القم ــة إثيوبيــا     الب ــة الليبيــة، مجهوري ليمان، اجلماهرييــة العربي

الدميقراطية االحتادية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية، مجهوريـة              
ــة     ــة الو الدميقراطيـ ــة، مجهوريـ ــا الـــشعبية الدميقراطيـ ــة كوريـ ــدة، مجهوريـ ــا املتحـ ترتانيـ

وب أفريقيــا، جيبــويت، دومينيكــا، الــشعبية، مجهوريــة نيبــال الدميقراطيــة االحتاديــة، جنــ 
الرأس األخضر، رواندا، زامبيا، زمبـابوي، سـاموا، سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين،                
سانت لوسيا، سـري النكـا، الـسلفادور، سـنغافورة، الـسنغال، سـوازيلند، الـسودان،                 
سورينام، سرياليون، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان، غانـا، غرينـادا، غواتيمـاال،            

 -مجهوريـة   ( بيساو، غينيا االسـتوائية، فـانواتو، الفلـبني، فرتويـال            -، غينيا، غينيا    غيانا
، فييــت نــام، قطــر، قريغيزســتان، كازاخــستان، الكــامريون، كمبوديــا،       )البوليفاريــة
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ــا، ليــسوتو،     ــا، لبنــان، ليربي ــا، الكونغــو، الكويــت، كيني كوبــا، كوســتاريكا، كولومبي
غرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة العربيـة       مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر ، امل     

الـــسعودية، منغوليـــا، موريتانيـــا، موريـــشيوس، موزامبيـــق، ميامنـــار، ناميبيـــا، النيجـــر، 
  .نيجرييا، نيكاراغوا، هاييت، اهلند، هندوراس، اليمن

  
  : املعارضون
، أيـسلندا ،  أيرلندا،  ألبانيا، أملانيا، أندورا، أوكرانيا    إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل،     

إيطاليا، باالو، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، البوسـنة واهلرسـك، بولنـدا، تركيـا، اجلبـل                  
ــدونيا اليوغوســالفية        ــة مق ــا، مجهوري ــة كوري ــشيكية، مجهوري ــة الت األســود، اجلمهوري
الــسابقة، مجهوريــة مولــدوفا، جورجيــا، الــدامنرك، رومانيــا، ســان مــارينو، ســلوفاكيا، 

، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قربص، كرواتيا، كندا، التفيـا، لكـسمربغ،            سلوفينيا
 الــشمالية، وأيرلنــداليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  

ــا   ــاكو ، ميكرونيزي ــات (مون ــدا،   ) املوحــدة-والي ــا، هولن ــرويج، النمــسا، هنغاري ، الن
  .ابان، اليونانالواليات املتحدة األمريكية، الي

  
  : املمتنعون
  . تونغا، سويسرا، شيلي، فيجي، نيوزيلندا  

  
باسـم الـدول   (وبعد التصويت، أدىل ببيان ممثلو كل مـن شـيلي، واألرجنـتني، وفرنـسا             - ١٢

انظـر  (، وماليزيـا  )األعضاء يف األمم املتحدة األعضاء يف االحتاد األورويب والبلدان املنتـسبة إليـه         
A/C.3/63/SR.46( .  

  
  A/C.3/63/L.52مشروع القرار   -جيم   

االحتـاد  نوفمرب، عرض ممثل مصر، باسم    / تشرين الثاين  ١١، املعقودة يف    ٣٩يف اجللسة     - ١٣
ــوادور،     ــستان، وإكـ ــبانيا، وأفغانـ ــا، وإسـ ــا، وإريتريـ ــان، واألردن، وأرمينيـ ــي، وأذربيجـ الروسـ

، وأنغـوال، وأوزبكـستان، وأوغنـدا،       وألبانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وأنـدورا، وإندونيـسيا       
ــدا ــسلندا، وأيرلن ــروين دار   وأي ــادوس، والربتغــال، وب ، وباكــستان، والبحــرين، والربازيــل، وبرب

الــسالم، وبلجيكــا، وبــنغالديش، وبــنن، وبوركينــا فاســو، وبورونــدي، والبوســنة واهلرســك،    
، واجلزائـر، وجـزر     وبولندا، وبوليفيـا، وبـيالروس، وتركيـا، وتوغـو، وتـونس، واجلبـل األسـود              

القمر، واجلماهريية العربيـة الليبيـة، ومجهوريـة إثيوبيـا الدميقراطيـة االحتاديـة، ومجهوريـة أفريقيـا                  
الوســطى، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، ومجهوريــة الو   
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 وزمبابوي، وسان مـارينو،     الدميقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجيبويت، ورومانيا، وزامبيا،      
ــسنغال،     ــلوفينيا، والـ ــلوفاكيا، وسـ ــا، وسـ ــادين، وســـري النكـ ــزر غرينـ ــانت فنـــسنت وجـ وسـ
وســوازيلند، والــسودان، وســورينام، والــسويد، وسويــسرا، وســرياليون، والــصومال، والــصني، 

ــسا، وفرتويــال     ــا، وفرن ــا، وغيني ــة (والعــراق، وعمــان، وغــابون، وغيان ــة-مجهوري ، ) البوليفاري
فنلندا، وفييت نام، وقـربص، وقطـر، وكوبـا، وكـوت ديفـوار، والكويـت، وكينيـا، والتفيـا،                   و

ولبنــان، ولكــسمربغ، وليربيــا، وليتوانيــا، وليختنــشتاين، وليــسوتو، ومالطــة، ومــايل، وماليزيــا، 
ومدغــشقر، ومــصر، واملغــرب، ومــالوي، وملــديف، واململكــة العربيــة الــسعودية، وموريتانيــا، 

ار، وناميبيــــا، والنــــرويج، والنمــــسا، والنيجــــر، ونيجرييــــا، ونيكــــاراغوا، ومونــــاكو، وميامنــــ
ــان،   ــيمن، واليون ــا، وال ــد، وهنغاري ــدا، واهلن ــون   ،وفلــسطني ونيوزيلن ــرار معن حــق ”مــشروع ق

 وانضمت الحقـا إىل مقـدمي مـشروع    .)A/C.3/63/L.52 (“الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري    
ــرار  ــا،القـ ــتونيا، وأوكرانيـ ــ وإسـ ــا   - ا، وتيمـــوربلغاريـ ــة أفريقيـ ــا، ومجهوريـ ليـــشيت، وجامايكـ

الوسطى، ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، ومجهوريـة مولـدوفا، والـرأس األخـضر،                 
ــا    ــا، وغيني ــدا، وطاجيكــستان، وغامبي ــو،   -وروان ــا، وكوســتاريكا، والكونغ ــساو، وكرواتي  بي

  . وهاييت
باسـم  (نوفمرب، أدىل ممثل فرنـسا ببيـان        /ثاين تشرين ال  ٢٠، املعقودة يف    ٤٣ويف اجللسة     - ١٤

ــاد األورويب    ــضاء يف االحتـ ــدة األعـ ــم املتحـ ــضاء يف األمـ ــدول األعـ ــه الـ ــسبة إليـ ــدان املنتـ )  والبلـ
  .)A/C.3/63/SR.43 انظر(

  .ويف اجللسة نفسها، طلب ممثل إسرائيل إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار  - ١٥
ــسة   - ١٦ ــضا، اعتمــدت ال ٤٣ويف اجلل ــرار   أي ــة مــشروع الق ــصويت A/C.3/63/L.52لجن  بت

ــة   ــسجل بأغلبي ــل  ١٧٥م ــاع  ٥ صــوتا مقاب ــصويت   ٥ أصــوات، وامتن ــن الت ــضاء ع ــر ( أع انظ
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي). ، مشروع القرار الثالث١٩ الفقرة

  
  : املؤيدون
  إســتونيا،االحتــاد الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســبانيا،  

ــوا وبربــودا،         ــة املتحــدة، أنتيغ ــا، اإلمــارات العربي ــا، أملاني ــوادور، ألباني ــستان، إك أفغان
أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــوال، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا، أوكرانيـــا، إيـــران   

، إيطاليـا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـاراغواي،           أيـسلندا ،  أيرلنـدا ،  ) اإلسـالمية  -مجهورية  (
حـــرين، الربازيـــل، بربـــادوس، الربتغـــال، بـــروين دار الـــسالم، بلجيكـــا، باكـــستان، الب

بلغاريــا، بليــز، بــنغالديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، 
البوســنة واهلرســك، بولنــدا، بوليفيــا، بــريو، بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا،   
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ليــشيت، جامايكــا، اجلبــل  -  تيمــورترينيــداد وتوبــاغو، تــشاد، توغــو، توفــالو، تــونس،
األسود، اجلزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جزر سـليمان، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة،               
مجهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التـشيكية،          

ــة ترت   ــة الـــسورية، مجهوريـ ــة العربيـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــدة، اجلمهوريـ ــا املتحـ انيـ
مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة، مجهوريــة الو الدميقراطيــة        
الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الـسابقة، مجهوريـة مولـدوفا، مجهوريـة نيبـال              
الدميقراطية االحتادية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الـدامنرك، دومينيكـا ، الـرأس             

انــدا، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســان تــومي وبرينــسييب، ســان األخــضر، رو
مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت لوســيا، ســري النكــا، الــسلفادور، 
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان، ســورينام، الــسويد، 

يكـستان، العـراق، عمـان،      سويسرا، سرياليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصني، طاج      
ــا       ــا، غيني ــا، غيني ــادا، غواتيمــاال، غيان ــا، غرين ــا، غان ــابون، غامبي ــسا،  -غ ــساو، فرن  بي

ــال   ــبني، فرتويـ ــة (الفلـ ــة-مجهوريـ ــر،    ) البوليفاريـ ــربص، قطـ ــام، قـ ــت نـ ــدا، فييـ ، فنلنـ
قريغيزســتان، كازاخــستان، كرواتيــا، كمبوديــا، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، 

ــا، الكونغــ  ــا،      كولومبي ــا، ليتواني ــان، لكــسمربغ، ليربي ــا، لبن ــا، التفي ــت، كيني و، الكوي
ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــايل، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، املكــسيك،   

 وأيرلنـدا مالوي، ملديف، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى          
ــشيوس، مو    ــا، موري ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــا،    ال ــار، ناميبي ــاكو ، ميامن ــق، مون زامبي

النــرويج، النمــسا، النيجــر، نيجرييــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، هــاييت، اهلنــد، هنــدوراس، 
  . هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان

  
  : املعارضون
، الواليـات املتحـدة     ) املوحـدة  -واليـات   (إسرائيل، باالو، جزر مارشال، ميكرونيزيـا         

  .األمريكية
  

  : املمتنعون
  .أستراليا، غينيا االستوائية، فيجي، الكامريون، كندا  

وقبل التصويت، أدىل ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة ببيـان؛ وبعـد التـصويت، أدىل                   - ١٧
ــات     ــو كــل مــن إســرائيل، ووالي ــان ممثل ــا ببي ــتني  ميكرونيزي ــدا، واألرجن انظــر (املوحــدة، وكن

A/C.3/63/SR.43.(  
  ).A/C.3/63/SR.43انظر (لسة نفسها، أدىل املراقب عن فلسطني ببيان ويف اجل  - ١٨
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  : توصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ١٩
  

  مشروع القرار األول     
 اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري    

 
 ،ةإن اجلمعية العام 

 أمهية اإلعمال العاملي حلق الـشعوب يف تقريـر املـصري، املكـرس يف         إذ تؤكد من جديد    
ــسان       ــوق اإلن ــدوليني اخلاصــني حبق ــدين ال ــه يف العه ــصوص علي ــم املتحــدة واملن ــاق األم ، )١(ميث

وكذلك يف إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة                 
، لــــضمان حقــــوق اإلنــــسان ١٩٦٠ديــــسمرب / كــــانون األول١٤ املــــؤرخ )١٥-د (١٥١٤

 ومراعاهتا على حنو فعال،

ــشعوب اخلاضــعة لال  وإذ ترحــب  حــتالل االســتعماري أو اخلــارجي   بتقــدم ممارســة ال
 األجنيب حلقها يف تقرير املصري وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها االستقالل، أو

زاء اســـتمرار أعمـــال التـــدخل واالحـــتالل العـــسكريني  إ وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق 
األجنبيني أو التهديد بتلـك األعمـال الـيت هتـدد بكبـت حـق الـشعوب واألمـم يف تقريـر املـصري                        

 أدت إىل كبته بالفعل، أو

ن املاليني من الناس قد اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من          ألشديد  ال  القلق وإذ تعرب عن   
 األعمـال ليـصبحوا الجـئني ومـشردين، وإذ تـشدد علـى احلاجـة             ديارهم نتيجة السـتمرار هـذه     

 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
املـصري وغـريه مـن     والدورات السابقة بشأن انتهاك حـق الـشعوب يف تقريـر          )٢(احلادية والستني 

 حقوق اإلنسان نتيجة ألعمال التدخل والعدوان واالحتالل العسكرية األجنبية،

 قراراهتا السابقة بـشأن اإلعمـال العـاملي حلـق الـشعوب يف تقريـر             وإذ تؤكد من جديد    
 ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٤٤املصري، مبا فيها القرار 

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

 .ألف الفرع الثاين، الفصل ،)2 و Corr.1 و
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 واملتـضمن   ٢٠٠٠سـبتمرب   / أيلول ٨ املؤرخ   ٥٥/٢ها  قرار وإذ تؤكد من جديد أيضا     
 ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٦ املـؤرخ    ٦٠/١إعالن األمم املتحدة لأللفيـة، وإذ تـشري إىل قرارهـا            

ــام      ــاملي لع ــة الع ــؤمتر القم ــائج م ــضمن نت ــور، حــق    ٢٠٠٥واملت ــة أم ــدعمان، يف مجل ــذين ي ، الل
  يف تقرير املصري،الشعوب اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واالحتالل األجنيب

 ،)٣(بتقرير األمني العام عن حق الشعوب يف تقرير املصري وإذ حتيط علما 

يـع الـشعوب يف تقريـر املـصري،     أن اإلعمـال العـاملي حلـق مج      تؤكد مـن جديـد      - ١ 
فيها الشعوب اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واخلارجيـة واألجنبيـة، شـرط أساسـي لـضمان                مبا

 هتا على حنو فعال وللحفاظ على تلك احلقوق وتعزيزها؛حقوق اإلنسان ومراعا

ألعمــال التــدخل والعــدوان واالحــتالل العــسكرية   تعلــن معارضــتها اجلازمــة  - ٢ 
األجنبية، ألهنـا أدت إىل كبـت حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري وغـريه مـن حقـوق اإلنـسان يف                    

 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 حمنة املاليـني مـن الالجـئني واملـشردين الـذين اقتلعـوا               تعرب عن استيائها    - ٤ 
من ديارهم نتيجة لألعمال املذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم يف العودة إىل ديـارهم طوعـا يف     

 أمان وكرامة؛

إىل جملس حقوق اإلنسان أن يواصل إيالء اهتمام خاص ملا ينجم عـن             تطلب    - ٥ 
ل أو العــدوان أو االحــتالل العــسكري األجــنيب مــن انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، وال ســيما التــدخ

 احلق يف تقرير املصري؛

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عن هذه املـسألة إىل اجلمعيـة العامـة يف    تطلب    - ٦ 
  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”دورهتا الرابعة والستني يف إطار البند املعنون 

__________ 
  )٣(  A/63/254. 
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  وع القرار الثاينمشر    
استخدام املرتزقة وسيلة النتهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب                    

 يف تقرير املصري
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 ٦٢/١٤٥ إىل كــل قراراهتــا الــسابقة بــشأن هــذا املوضــوع، مبــا فيهــا القــرار   إذ تــشري  
 املـــؤرخ ٧/٢١ وقـــرار جملـــس حقـــوق اإلنـــسان ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٨املـــؤرخ 

، فــضال عــن القــرارات الــيت اختــذهتا جلنــة حقــوق اإلنــسان يف هــذا   )١(٢٠٠٨مــارس /آذار ٢٨
 الصدد،

ــشري أيــضا    ــور،        وإذ ت ــة أم ــا، يف مجل ــت فيه ــيت أدان ــصلة ال ــا ذات ال ــع قراراهت إىل مجي
ــتخدامهم      أي ــهم واسـ ــهم وحـــشدهم ونقلـ ــهم وتدريبـ ــة ومتويلـ ــد املرتزقـ ــة تـــسمح بتجنيـ دولـ
هبـدف اإلطاحـة حبكومـات دول أعــضاء يف األمـم املتحـدة، وال ســيما       لـك، تتغاضـى عـن ذ   أو

حكومات البلـدان الناميـة، أو هبـدف حماربـة حركـات التحريـر الـوطين، وإذ تـشري كـذلك إىل                      
القرارات والصكوك الدولية ذات الـصلة الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن واجمللـس                 

حــدة األفريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الو
  ،)٣(، وكذلك االحتاد األفريقي)٢(للقضاء على االرتزاق يف أفريقيا

املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق األمـم املتحـدة بـشأن التقيـد             وإذ تؤكد من جديد       
اإلقليميـة للـدول، وحـق      الصارم مببادئ املساواة يف السيادة، واالسـتقالل الـسياسي، والـسالمة            

الشعوب يف تقرير املصري، وعدم اسـتعمال القـوة أو التهديـد باسـتعماهلا يف العالقـات الدوليـة،                    
  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تدخل يف صميم الوالية الداخلية للدول،

أنــه، عمال مببدأ حق تقريـر املـصري، حيـق جلميـع الـشعوب              وإذ تؤكد من جديد أيضا       
رية وضعها السياسي وأن تسعى إىل حتقيق منوها االقتصادي واالجتمـاعي والثقـايف،            أن حتدد حب  

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

__________ 
  .، ثانيا، ألف)A/63/53 (٥٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم انظر   )١(  
  .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠، اجمللد اهداتجمموعة املعاألمم املتحدة،   )٢(  
ــه / متـــوز٨يف   )٣(   ــاد األفريقـــي يف    ٢٠٠٢يوليـ ــها االحتـ ــة، وحـــل حملـ ــة قائمـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ، مل تعـــد منظمـ

  .٢٠٠٢يوليه /متوز ٩



A/63/429
 

10 08-63761 
 

 إعالن مبادئ القـانون الـدويل املتعلقـة بالعالقـات الوديـة            وإذ تؤكد من جديد كذلك     
  ،)٤(والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

 ما تشكله أنشطة املرتزقـة مـن خطـر علـى الـسالم واألمـن يف             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
واقتصاداهتا، نتيجـة ملـا يقـوم بـه املرتزقـة           باملمتلكات واآلثار السلبية على سياسة البلدان املتأثرة        

  من أنشطة إجرامية،
 أنشطة املرتزقة يف اآلونـة األخـرية يف أفريقيـا ويف أمـاكن     وإذ يثري بالغ جزعها وقلقها  

أخـرى، ومـا تنطــوي عليـه هـذه األنــشطة مـن خطــر يهـدد سـالمة واحتــرام النظـام الدســتوري         
  لتلك البلدان،

سـاليب اجلديـدة املتبعـة يف جتنيـد املرتزقـة، وإذ تالحـظ أن             إزاء األ  وإذ يساورها القلق    
قيام شركات عسكرية وأمنية خاصـة بتجنيـد أفـراد عـسكريني ورجـال شـرطة سـابقني للعمـل                    

  كحراس أمن يف مناطق الرتاعات املسلحة ال يزال مستمرا على ما يبدو،
شكل الــذي  بأنــه، بــصرف النظــر عــن طريقــة اســتخدام املرتزقــة أو الــ   واقتناعــا منــها 

لون هتديـدا   يتخذونه الكتساب بعض مظاهر الشرعية، فإهنم أو األنشطة ذات الصلة هبـم يـشكِّ             
  لسالم وأمن الشعوب وتقرير مصريها وعقبة يف سبيل متتعها حبقوق اإلنسان مجيعها،

 بتقرير الفريق العامل املعين باستخدام املرتزقة كوسيلة        مع التقدير  حتيط علما  - ١  
، وتعـرب عـن تقـديرها    )٥(تقرير املصري ق اإلنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب يفالنتهاك حقو

  لعمل خرباء الفريق العامل؛
 أن اســتخدام املرتزقــة وجتنيــدهم ومتويلــهم وتدريبــهم أمــور تؤكــد مــن جديــد - ٢  

قلقــا شــديدا لــدى مجيــع الــدول وتــشكل انتــهاكا للمقاصــد واملبــادئ املكرســة يف ميثــاق     تــثري
  حدة؛املت األمم

ــسلّم - ٣   ــأن النــ ت ــات     ـزا ب ــلحة والعملي ــار باألس ــاب واالجت ــسلحة واإلره عات امل
الــسرية الــيت تقــوم هبــا دول ثالثــة تــؤدي، يف مجلــة أمــور، إىل تــشجيع الطلــب علــى املرتزقــة يف  

  العاملية؛ السوق
__________ 

  .، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥القرار   )٤(  
  .A/63/325انظر   )٥(  
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 مجيـع الـدول علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة وتـوخي أقـصى               حتث مرة أخـرى    - ٤  
ء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة، وعلى اختاذ التدابري التـشريعية الالزمـة             درجات اليقظة إزا  

لكفالة عـدم اسـتخدام أراضـيها واألراضـي األخـرى اخلاضـعة لـسيطرهتا، فـضال عـن رعاياهـا،                     
جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم من أجـل التخطـيط ألنـشطة تـستهدف                يف

ها فـــي تقريـــر املصري، وزعزعة حكومة أي دولة أو اإلطاحـة هبـا،     إعاقة ممارســـة الشعوب حلق   
 أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السالمة اإلقليميـة أو الوحـدة الـسياسية                
للدول املـستقلة وذات الـسيادة الـيت تتـصرف مبـا يتماشـى مـع احتـرام حـق الـشعوب يف تقريـر                         

  مصريها؛
ول أن تلتـزم أقــصى قـدر مــن احليطـة إزاء أي نــوع مــن     مــن مجيـع الــد تطلـب  - ٥  

أنــواع جتنيــد املرتزقــة، مبــا يف ذلــك مواطنوهــا، أو تدريبــهم أو تــوظيفهم أو متويلــهم، تقــوم بــه   
شركات خاصة تقدم خدمات اخلـربة االستـشارية العـسكرية واخلـدمات األمنيـة علـى الـصعيد                  

ركات يف الرتاعـات املـسلحة      الدويل، وأن تفرض كـذلك حظـرا خاصـا علـى تـدخل هـذه الـش                
  األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛ أو

 الــدول الــيت تــستورد املــساعدات العــسكرية واخلــدمات االستــشارية   تــشجع  - ٦  
واألمنية اليت تقدمها شركات خاصة على إجياد آليات تنظيمية وطنية لتسجيل هـذه الـشركات               

 اخلـدمات املـستوردة الـيت تقـدمها تلـك الـشركات             ومنح التراخيص هلا حـىت تـضمن أال تعـوق         
  التمتع حبقوق اإلنسان وأال تنتهكها يف البلد املتلقي؛

 جبميع الدول اليت مل تنضم إىل االتفاقيــــة الدولية ملناهضة جتنيـد املرتزقـة              هتيب  - ٧  
ءات أو الــيت مل تــصدق عليهــا، أن تنظــر يف اختــاذ اإلجــرا  )٦(واســتخدامهم ومتويلــهم وتدريبــهم 

  الالزمـــة لذلك؛
تشريعات وطنيـة تقيـد جتنيـد املرتزقـة وحـشدهم        باعتماد بعض الدولترحب - ٨  

  ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
 أنشطة املرتزقة يف أفريقيـا، وتـثين علـى احلكومـات األفريقيـة لتعاوهنـا يف            تدين - ٩  

لتلـك   ام النظام الدسـتوري إحباط هذه األعمال غري القانونية، اليت تشكل هتديدا لسالمة واحتر
البلدان وممارسة شـعوهبا حلـق تقريـر املـصري، وتؤكـد أمهيـة أن ينظـر الفريـق العامـل يف املـصادر            

  واألسباب اجلذرية للمرتزقة واألنشطة ذات الصلة هبم، فضال عن الدوافع السياسية هلم؛

__________ 
  .٣٧٧٨٩، رقم ٢١٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٦(  
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أعمـال   بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما حـدثت           هتيب - ١٠  
ـــة ذات طبيعــة إرهابيــة، وأن تقــدم الــضالعني فيهــا إىل العدالــة أو تنظــر يف تــسليمهم،     إجراميـــ

  ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون احمللي واملعاهدات الثنائية أو الدولية املنطبقة؛ إذا
 أي شــكل مــن أشــكال اإلفــالت مــن العقــاب املمنــوح ملــرتكيب أنــشطة  تــدين - ١١  

ولني عن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبـهم، وحتـث مجيـع الـدول              االرتزاق واملسؤ 
  على تقدميهم إىل العدالة بدون متييز، وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

 بالدول األعضاء أن تتعـاون، وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل،                هتيب ‐ ١٢  
ب أنــشطة االرتــزاق يف حماكمــات شــفافة ومفتوحــة   مــع املالحقــة القــضائية للمتــهمني بارتكــا  

  وعادلة، وأن تساعد على مالحقتهم؛
 من الفريـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه املقـررون               تطلب - ١٣  

ــة         ــد املرتزقـ ــة جتنيـ ــع ومعاقبـ ــدويل ملنـ ــانوين الـ ــار القـ ــز اإلطـ ــشأن تعزيـ ــسابقون بـ ــون الـ اخلاصـ
ــهم، مــع  ــالتعريف القــانوين اجلديــد    واســتخدامهم ومتويلــهم وتدريب ــراح اخلــاص ب  مراعــاة االقت

ــة حقــوق اإلنــسان يف دورهتــا       ــره املقــدم إىل جلن للمرتزقــة الــذي صــاغه املقــرر اخلــاص يف تقري
ــستني ــة      )٧(ال ــة وضــع وطــرح مقترحــات ملموســة بــشأن املعــايري التكميلي ، مبــا يف ذلــك إمكاني

فـضال عـن املبـادئ التوجيهيـة أو العامـة الـيت            واجلديدة املمكنة الرامية إىل سد الثغرات القائمة،        
تشجع على زيادة محاية حقوق اإلنسان، وخباصة حق الشعوب يف تقريـر املـصري، مـع احلـرص                  
يف الوقت ذاته على التصدي للتهديدات احلالية واملستجدة الـيت ميثلـها املرتزقـة واألنـشطة ذات                 

  الصلة هبم؛
ق اإلنــسان التعريــف، علــى ســبيل   مــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــو تطلــب - ١٤  

املرتزقة على حق الشعوب يف تقريـر املـصري، وتقـدمي خـدمات      األولوية، باآلثار السلبية ألنشطة
  استشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الدول املتضررة من هذه األنشطة؛

  بعقــد املــشاورة احلكوميــة اإلقليميــة لــدول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة   ترحــب  - ١٥  
البحر الكارييب يف بنما بـشأن األشـكال التقليديـة واجلديـدة ألنـشطة املرتزقـة كوسـيلة النتـهاك                  
حقــوق اإلنــسان وإعاقــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري، وخاصــة يف مــا يتعلــق بتــأثري  

  أنشطة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة على التمتع حبقوق اإلنسان؛
الغ جملس حقوق اإلنسان يف الوقـت املناسـب مبواعيـد            من املفوضية إب   تطلب  - ١٦  

علمــا أن هــذه وأمــاكن انعقــاد املــشاورات احلكوميــة اإلقليميــة األخــرى بــشأن هــذه املــسألة،    
__________ 

  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )٧(  
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العملية قد تفضي إىل تنظيم اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى على مستوى الدول برعايـة               
ملتمثلــة يف دور الدولــة باعتبارهــا اجلهــة الــيت األمــم املتحــدة، وذلــك ملناقــشة املــسألة األساســية ا

تنفرد حبق استعمال القوة، هبدف التوصل إىل الفهم البـالغ األمهيـة ملـسؤوليات خمتلـف اجلهـات        
الفاعلة، مبا يف ذلك الشركات العسكرية واألمنية اخلاصـة، يف الـسياق احلـايل، والتزامـات كـل          

ــها     ــسان ومحايت ــوق اإلن ــز حق ــها إزاء تعزي ــضوابط   واحــدة من ــة وال ــشأن األنظم ــاق ب ، وإىل اتف
  اإلضافية الالزمة على الصعيد الدويل؛

 من الفريق العامل أن يواصل، لـدى اضـطالعه بواليتـه، إيـالء االعتبـار                تطلب  - ١٧  
الستمرار أنشطة املرتزقة يف العديد من أحناء العامل واختاذها أشكاال ومظـاهر وطرائـق جديـدة،                

عـضائه أن يواصـلوا إيـالء االهتمـام بـصفة خاصـة لتـأثري أنـشطة                 ويف هذا الـصدد، تطلـب مـن أ        
الشركات اخلاصة اليت تقدم املساعدات العسكرية واخلـدمات االستـشارية واألمنيـة يف الـسوق               

  الدولية على التمتع حبقوق اإلنسان وممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري؛
ــع ال   حتـــث - ١٨   ــامال مـ ــا كـ ــاون تعاونـ ــى التعـ ــدول علـ ــع الـ ــل يف   مجيـ ــق العامـ فريـ
  بواليته؛ الوفاء

 من األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                 تطلب - ١٩  
تزويد الفريق العامل بكـل مـا يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة، للوفـاء                         

نــات منظومــة األمــم بواليتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــني الفريــق العامــل وغــريه مــن كيا 
ــة       ــشطته احلالي ــضيات أن ــة، ليفــي مبقت ــصلة باملرتزق ــشطة ذات ال ــصة مبكافحــة األن املتحــدة املخت

  واملستقبلية؛
ــة      تطلــب - ٢٠   ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ــشارة ال ــل است ــق العام ــن الفري  م

املرتزقــة واملنظمــات غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار، وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام  
وسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري،                   

  مشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني؛
 أن تنظر يف دورهتا الرابعة والستني يف مـسألة اسـتخدام املرتزقـة وسيلــــة                تقرر - ٢١  

سان وإعاقـــة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري يف إطـار البنـد املعنـون                  النتهاك حقوق اإلن  
  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”
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  مشروع القرار الثالث    
  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري    

  
  إن اجلمعية العامة،  
 يف  أن تنمية العالقات الودية بـني الـدول، علـى أسـاس احتـرام مبـدأ املـساواة               إذ تدرك   

ــا احملــددة          ــم املتحــدة ومبادئه ــدرج ضــمن مقاصــد األم ــشعوب، تن ــصري لل ــر امل ــوق وتقري احلق
  امليثاق، يف

ــا   وإذ تـــشري   ــصــدد، إىل قرارهـ ـــذا الـ ــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥، يف هــ  تـــشرين ٢٤املـ
ــوبر /األول ــون ١٩٧٠أكت ــدويل    ” واملعن ــانون ال ــادئ الق ــةإعــالن مب ــة  املتعلق ــات الودي  بالعالق

  ،“ل وفقا مليثاق األمم املتحدةوالتعاون بني الدو
واإلعـالن العـاملي     )١(نالدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسا     العهدين وإذ تضع يف اعتبارها     
وإعـالن وبرنـامج     )٣(املـستعمرة وإعالن منح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب          )٢(اإلنسانحلقوق  

  ،)٤(١٩٩٣ يونيه/يران حز٢٥عمل 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 وإذ تشري أيضا  
يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة يف وإذ تــشري كــذلك  
، )٧(ة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة     اآلثــار القانونيــ  بــشأن ٢٠٠٤

يتعلق حبق الشعوب يف تقرير املصري الـذي         تالحظ بوجه خاص رد احملكمة، مبا يف ذلك ما         وإذ
  ،)٨(هو حق جلميع الناس

__________ 
  .املرفق ،)٢١-د( ألف ٢٢٠٠ القرار  )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
  ).١٥-د( ١٥١٤ القرار  )٣(  
  )٤(  A/CONF.157/24 (Part I)، الثالث الفصل.  
  .٥٠/٦ القرار انظر  )٥(  
  .٥٥/٢ القرار انظر  )٦(  
  .Corr.1 و A/ES-10/273 انظر  )٧(  
  .٨٨ الفقرة الفتوى، نفسه، املرجع  )٨(  
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يوليـه  / متـوز ٩ إىل االستنتاج الـذي انتـهت إليـه احملكمـة، يف فتواهـا املؤرخـة               وإذ تشري   
إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، للجـدار يف األرض الفلـسطينية احملتلـة،    ، أن تشييد    ٢٠٠٤
 القــدس الــشرقية، إىل جانــب التــدابري املتخــذة ســابقا، يعــوق بــشدة حــق الــشعب          يهــامبــا ف

  ،)٩(الفلسطيين يف تقرير املصري
 السـتئناف املفاوضـات يف إطـار عمليـة الـسالم يف الـشرق               وإذ ترى أن احلاجة ملحـة       
بـني  سلمية عادلة ودائمة وشـاملة      حتقيق تسوية   يف   على أساسها املتفق عليه ولإلسراع       األوسط

  اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي،
مبـا فيهـا    ، ضرورة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـها         تؤكدوإذ    

   وسالمتها،الصقهاوتالقدس الشرقية، 
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٢/١٤٦ إىل قرارها إذ تشريو  
  حق مجيع دول املنطقة يف العيش يف سالم داخل حـدود آمنـة ومعتـرف هبـا              وإذ تؤكد   
  دوليا،

 حق الشعب الفلـسطيين يف تقريـر املـصري، مبـا يف ذلـك احلـق             تؤكد من جديد    - ١  
  يف أن تكون له دولته املستقلة، فلسطني؛

 ؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة     مجيع الدول والوكاالت املتخصصة وم     حتث  - ٢  
ــه يف تقريـــر املـــصري يف      ــلة دعـــم الـــشعب الفلـــسطيين ومـــساعدته علـــى نيـــل حقـ علـــى مواصـ

  .وقت أقرب
  

  

__________ 
  .١٢٢ الفقرة نفسه، املرجع  )٩(  


