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حق الشعوب يف تقرير املصري
تقرير اللجنة الثالثة
املقرر :السيد إرفن نينا (ألبانيا)

أوال  -مقدمة
 - 1قـــررجل اجلمعيـــة العامـــة يف جلســـتثا العامـــة الثانيـــة املعقـــو ة يف  11أيلول/ســـبتم
 4112بناء على توصية املكتب أن تدرج يف جـدول أعمـال ور ـا التاسـعة والسـتن البنـد
املعنون ”حق الشعوب يف تقرير املصري“ وإحالته إىل اللجنة الثالثة.
 - 4وأجرجل اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن هذا البنـد باالتـترام مـل البنـد  77املعنـون
”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك مـن تعصـب“
يف جلسا ا من السابعة والثالثن إىل التاسعة والـثالثن املعقـو ة يـوم  3و  2تشـرين الثـا /
نوفم  4112ونظرجل يف املقترحاجل واختذجل إجراءاجل بشـأن البنـد  76يف اجللسـاجل 23
و  22و  27و  01و  03املعقو ة يف  11و  13و  11و  41و  40تشرين الثـا /نوفم .
ويــر ســر ملناقشــة اللجنـــة يف ازا ــر املــوجزة اجل الصـــلة ( A/C.3/69/SR.37-39و 23
و  22و  27و  01و .)03
-3

وكان معرو ا على اللجنة من أجل النظر يف هذا البند الوثائق التالية:
(أ)
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تقرير األمن العام عن حق الشعوب يف تقرير املصري ()A/69/342؛

111214
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(ب) مذكرة من األمن العام حييل هبا تقريـر الرريـق العامـل املعـأ ةسـألة اسـت دام
املرتزقــة كوســيلة النتــثام حقــو اعنســان وإعاقــة عارســة حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري
(.)A/69/338
 - 2ويف اجللسة السابعة والثالثن املعقـو ة يف  3تشـرين الثـا /نوفم أ ىل رئـيس قسـم
االتصــال والشــاون ايكوميــة الدوليــة ةكتــب مرو ــية حقــو اعنســان يف نيويــورم ببيــان
استثاليل وأجاب على األسئلة اليت طرحثا والتعليقاجل اليت أ ىل هبا عثال املغرب وال ازيل.
 - 0ويف اجللسة نرسثا أ ىل رئيس الرريق العامل املعأ ةسألة اسـت دام املرتزقـة كوسـيلة
ععاقة عارسة حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري ببيـان اسـتثاليل وتـارم يف حـوار ترـاعل مـل
عثل االحتا األورويب وكوبا (انظر.)A/C.3/69/SR.37

ثانيا  -النظر يف املقترحاجل
ألف  -مشروع القرار

A/C.3/69/L.53

 - 7يف اجللســة  23املعقــو ة يف  11تشــرين الثــا /نوفم عــرك عثــل كوبــا باســم
إكـــوا ور وبوليريـــا ( ولـــة  -املتعـــد ة القوميـــاجل) وفزنويـــال (مجثوريـــة  -البوليراريـــة)
ونيكاراغوا مشروع قرار بعنوان ”است دام املرتزقة كوسيلة النتثام حقـو اعنسـان وإعاقـة
عارسة حق الشعوب يف تقرير املصري“ ( )A/C.3/69/L.53وأعلن أن االحتـا الروسـ وإيـران
(مجثوريـــة  -اعســـالمية) وبـــيالرو واجلزائـــر ومجثوريـــة كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة
وزمبــابوي وســان فنســن وجــزر غرينــا ين والســلرا ور والصــن ونيجرييــا واهلنــد قــد
انضم إىل قائمة مقدم مشروع القرار .ويف وق الحق انضـم أوغنـدا ومجثوريـة الو
الدميقراطية الشعبية وسري النكا وليبيا ومصـر وميامنـار والنيجـر أيضـا إىل قائمـة مقـدم
مشروع القرار (انظر .)A/C.3/69/SR.53
 - 6ويف اجللسة  03املعقو ة يف  40تشـرين الثـا /نوفم أعلـن عثـل كوبـا أن إريتريـا
وأنغوال وأوروغـواي وباكسـتان وال ازيـل وبـنن وبـريو وجـزر القمـر وسـان لوسـيا
والســو ان وليســوتو وناميبيــا قــد انضــم اىل قائمــة مقــدم مشــروع القــرار .ويف وق ـ
الحــق انضــم بوركينــا فاســو وتشــا ومجثوريــة أفريقيــا الوســ ى ومجثوريــة تزنانيــا
املتحــدة وجنــوب أفريقيــا وتــيل وكــوجل يرــوار وماليزيــا ومدغشــقر ومجثوريــة تزنانيـا
املتحدة أيضا إىل قائمة مقدم مشروع القرار.
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 - 1ويف اجللسة نرسثا اعتمدجل اللجنة مشروع القـرار بتصـوي مسـجل بأغلبيـة 143
صـــوتا مقابـــل  01وامتنـــاع  0أعضـــاء عـــن التصـــوي  .وكانـ ـ نتيجـــة التصـــوي علـــى
النحو التايل:
املؤيدون:
االحتــا الروس ـ وإثيوبيــا وأ ربيجــان واألرجنــتن واألر ن وأرمينيــا وإريتريــا
وأفغانســــتان وإكــــوا ور واعمــــاراجل العربيــــة املتحــــدة وإندونيســــيا وأنغــــوال
وأوروغواي وأوزبكستان وأوغنـدا وإيـران (مجثوريـة  -اعسـالمية) وبـابوا غينيـا
اجلديدة وباراغواي وباكستان والبحـرين وال ازيـل وبـرو ار السـالم وبليـز
وبنغال يش وبنما وبنن وبوتان وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي وبوليريـا
( ولة  -املتعد ة القوميـاجل) وبـريو وبـيالرو وتايلنـد وتركمانسـتان وترينيـدا
وتوباغو وتشـا وتوغـو وتـونس وتيمـور  -ليشـيت وجامايكـا واجلزائـر وجـزر
البثاما وجزر سليمان وجزر القمر ومجثوريـة أفريقيـا الوسـ ى ومجثوريـة تزنانيـا
املتحــدة واجلمثوريــة الدومينيكيــة واجلمثوريــة العربيــة الســورية ومجثوريــة كوريــا
الشـــعبية الدميقراطيـــة ومجثوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومجثوريـــة الو الدميقراطيـــة
الشــــعبية وجنــــوب أفريقيــــا وجنــــوب الســــو ان وجيبــــوي وروانــــدا وزامبيــــا
وزمبــابوي وســاموا وســان فنســن وجــزر غرينــا ين وســان كيــتس ونــيرس
وســان لوســيا وســري النكــا والســلرا ور وســنغافورة والســنغال والســو ان
وسورينام وسرياليون وتيل والصن وطاجيكستان والعرا وعمان وغـابون
وغامبيا وغانا وغواتيمـاال وغيانـا وغينيـا وغينيـا االسـتوائية وفـانواتو والرلـبن
وفزنويال (مجثورية – البوليرارية) وفيي نام وق ر وقريغيزسـتان وكـابو فـري ي
وكازاخســتان والكــامريون وكمبو يــا وكوبــا وكــوجل يرــوار وكوســتاريكا
والكونغو والكوي وكرييبا ولبنان ولي يا وليبيا وليسوتو ومـايل وماليزيـا
ومدغشــقر ومصــر واملغــرب ومــالوي وملــديف واململكــة العربيــة الســعو ية
ومنغوليا وموريتانيا وموريشيو وموزامبيق وميامنار وناميبيا ونيبـال والنيجـر
ونيجرييا ونيكاراغوا وهاييت واهلند وهندورا واليمن.
املعارضون:
إســـبانيا وأســـتراليا وإســـتونيا وإســـرائيل وألبانيـــا وأملانيـــا وأنـــدورا وأوكرانيـــا
وأيرلنــدا وأيســلندا وإي اليــا وال تغــال وبلجيكــا وبلغاريــا والبوســنة واهلرســك
وبولنــــدا وتركيــــا واجلبــــل األســــو وجــــزر مارتــــال واجلمثوريــــة التشــــيكية
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ومجثوريـــــة كوريـــــا ومجثوريـــــة مولـــــدوفا وجورجيـــــا والـــــدامنرم ورومانيـــــا
وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وصربيا وفرنسا وفنلندا وقـ ،
وكرواتيــــا وكنــــدا والتريــــا ولكســــم ي وليتوانيــــا ولي تنشــــتاين ومال ــــة
واململكـــة املتحـــدة ل ي انيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية ومونـــاكو وميكرونيزيـــا
(واليــــاجل  -املوحــــدة) والنــــروي والنمســــا ونيوزيلنــــدا وهنغاريــــا وهولنــــدا
والوالياجل املتحدة األمريكية واليابان واليونان.
املمتنعون عن التصويت:
سويسرا وفيج

وكولومبيا وكينيا واملكسيك.

 - 1وقبل التصوي أ ىل عثل إي اليا ببيان باسم الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة الـيت
ه أعضاء يف االحتا األورويب.
 - 11وبعد التصوي

باء  -مشروع القرار

أ ىل عثل األرجنتن ببيان (انظر .)A/C.3/69/SR.53

A/C.3/69/L.55

 - 11يف اجللسة  23املعقو ة يوم  11تشرين الثـا /نوفم عـرك عثـل باكسـتان باسـم
االحتـــــا الروســـ ـ وأ ربيجـــــان واألر ن وأرمينيـــــا وإريتريـــــا وإكـــــوا ور وألبانيـــــا
واعمــاراجل العربيــة املتحــدة وأنتيغــوا وبربــو ا وأنغــوال وإيــران (مجثوريــة  -اعســالمية)
وبــــاراغواي والبحــــرين وال ازيــــل وبــــرو ار الســــالم وبليــــز وبــــنغال يش وبــــنن
وبوركينــا فاســو وبورونــدي وبوليريــا ( ولــة  -املتعــد ة القوميــاجل) وبــيالرو وتايلنــد
وتشــا وتوغــو وتــونس وجامايكــا واجلزائــر وجــزر القمــر ومجثوريــة أفريقيــا الوسـ ى
وجنـــوب أفريقيـــا وجنـــوب الســـو ان وروانـــدا وزمبـــابوي والســـلرا ور وســـنغافورة
والسنغال وسوازيلند والسو ان وسرياليون والصومال والصن وطاجيكسـتان وعمـان
وغــابون وغانــا وغيانــا وغينيــا وفزنويــال (مجثوريــة  -البوليراريــة) وفيي ـ نــام وق ــر
والكـــامريون وكـــوجل يرـــوار والكونغـــو والكويـ ـ وكينيـــا ولبنـــان ولي يـــا وليبيـــا
وليســوتو وماليزيــا ومصــر ومــالوي وملــديف واململكــة العربيــة الســعو ية وموزامبيــق
وناميبيـــا والنيجـــر ونيجرييـــا ونيكـــاراغوا وهـــاييت وهنـــدورا مشـــروع قـــرار بعنـــوان
”اععمــال العــامل يــق الشــعوب يف تقريــر املصــري“ ( )A/C.3/69/L.55وأعلــن أن أوغنــدا
وزامبيا وغامبيا وغرينا ا ومدغشقر قد انضم إىل قائمة مقدم مشروع القرار.
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 - 14ويف اجللســة  27املعقــو ة يــوم  11تشــرين الثــا /نوفم أعلــن عثــل باكســتان أن
سيشــيل قــد انضــم إىل قائمــة مقــدم مشــروع القــرار .ويف وقـ الحــق انضــم بــاالو
وقريغيزستان ومدغشقر أيضا إىل قائمة مقدم مشروع القرار.
 - 13ويف اجللســــة نرســــثا اعتمــــدجل اللجنــــة مشــــروع القــــرار ( A/C.3/69/L.55انظــــر
الرقرة  41مشروع القرار الثا ).
 - 12وقبل اعتما مشروع القرار أ ىل عثال أوكرانيا وباالو ببيـان .وبعـد اعتمـا مشـروع
القــــرار أ ىل ببيانــــاجل عثلــــو األرجنــــتن وإســــبانيا واململكــــة املتحــــدة والواليــــاجل املتحــــدة
(انظر .)A/C.3/69/SR.46
جيم  -مشروع القرار *A/C.3/69/L.58
 - 10يف اجللســة  22املعقــو ة يف  13تشــرين الثــا /نوفم عــرك عثــل مصــر باســم
إثيوبيا وأ ربيجان واألر ن وأرمينيـا وإريتريـا وإسـتونيا وأفغانسـتان واعمـاراجل العربيـة
املتحـــدة وإندونيســـيا وأنغـــوال وأوغنـــدا وأوكرانيـــا وأيرلنـــدا وإي اليـــا وباكســـتان
والبحـــرين وبلغاريـــا وبليـــز وبـــنغال يش وبـــنن وبولنـــدا وبوليريـــا ( ولـــة  -املتعـــد ة
القومياجل) وتركيا وتـونس واجلزائـر وجـزر القمـر ومجثوريـة تزنانيـا املتحـدة ومجثوريـة
كوريـــا الشـــعبية الدميقراطيـــة وجيبـــوي والـــدامنرم وزمبـــابوي وســـان فنســـن وجـــزر
غرينا ين وسلوفينيا والسـنغال وسـوازيلند والسـو ان والسـويد وسـرياليون والصـومال
والصـــن وطاجيكســـتان والعـــرا وعمـــان وغـــابون وفرنســـا وفزنويـــال (مجثوريـــة -
البوليراريـــة) وفنلنـــدا وفييـ ـ نـــام وقـ ـ  ،وق ـــر وكرواتيـــا وكوبـــا وكوســـتاريكا
والكويــ ولبنـــان وليتوانيـــا ومال ـــة وماليزيـــا واملغـــرب واململكـــة العربيـــة الســـعو ية
وموريتانيا وموزامبيق والنمسا ونيجرييا ونيكاراغوا واهلنـد وهنغاريـا والـيمن واليونـان
و ولـــة فلســـ ن مشـــروع قـــرار بعنـــوان ”حـــق الشـــعب الرلســـ يأ يف تقريـــر املصـــري“
( )A/C.3/69/L.58وأعلن أن إسبانيا وأملانيا وال تغال وبلجيكا وبولندا ورومانيا وسـان
مارينو والسلرا ور وسلوفاكيا وغيانا وغينيا والتريا ولكسم ي وليبيـا ولي تنشـتاين
ومايل ومدغشقر وموناكو وناميبيا والنروي ونيوزيلندا وهولنـدا قـد انضـم إىل قائمـة
املشاركن يف مقدم مشروع القـرار .ويف وقـ الحـق انضـم االحتـا الروسـ وإكـوا ور
وألبانيـــا وأيســـلندا والبوســـنة واهلرســـك وتيمـــور  -ليشـــيت ومجثوريـــة تزنانيـــا املتحـــدة
ومجثوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية وصـــربيا وكـــابو فـــري ي وكـــوجل يرـــوار ولي يـــا
وليسوتو وموريشيو والنيجر إىل قائمة املشاركن يف مقدم مشروع القرار.
* أتار وفد زمبابوي يف وق الحق إىل أنه كان ينوي التصوي لصاحل مشروع القرار.
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 - 17ويف اجللســــة  01املعقــــو ة يف  41تشــــرين الثــــا /نوفم أعلــــن عثــــل مصــــر أن
أ ربيجان وأنتيغوا وبربو ا وأندورا وأوزبكستان وأوغندا وباكستان وال ازيـل وبـرو
ار الســالم وبوتســوانا وبوركينــا فاســو وبــريو وبــيالرو وتشــا وجامايكــا واجلبــل
األسو واجلمثورية التشيكية ومجثورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا ومجثوريـة مولـدوفا
وجنوب أفريقيا وزامبيا وسري النكا وسـورينام وسويسـرا وسيشـيل وتـيل وغامبيـا
وغانــا وكازاخســتان والكونغــو وكينيــا وملــديف واململكــة املتحــدة ل ي انيــا العظمــى
وأيرلندا الشما لية وميامنار قـد انضـم إىل قائمـة املشـاركن يف تقـدو مشـروع القـرار .ويف
وق الحق انضم أوكرانيا أيضا إىل قائمة املشاركن يف تقدو مشروع القرار.
 - 16ويف اجللســة نرســثا اعتمــدجل اللجنــة مشــروع القــرار بتصــوي مســجل بأغلبيــة
 161صوتا مقابل  6أصواجل وامتناع  7أعضـاء عـن التصـوي (انظـر الرقـرة  41مشـروع
القرار الثالث) .وكان نتيجة التصوي على النحو التايل:
املؤيدون:
االحتــا الروس ـ وإثيوبيــا وأ ربيجــان واألرجنــتن واألر ن وأرمينيــا وإريتريــا
وإسبانيا وأستراليا وإستونيا وأفغانسـتان وإكـوا ور وألبانيـا وأملانيـا واعمـاراجل
العربيــة املتحــدة وأنتيغــوا وبربــو ا وأنــدورا وإندونيســيا وأنغــوال وأوروغــواي
وأوزبكســـتان وأوغنـــدا وأوكرانيـــا وإيـــران (مجثوريـــة  -اعســـالمية) وأيرلنـــدا
وأيســـلندا وإي اليـــا وبـــابوا غينيـــا اجلديـــدة وباكســـتان والبحـــرين وال ازيـــل
وبربا و وال تغال وبرو ار السـالم وبلجيكـا وبلغاريـا وبليـز وبـنغال يش
وبنما وبنن وبوتان وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبورونـدي والبوسـنة واهلرسـك
وبولنـــدا وبوليريـــا ( ولـــة  -املتعـــد ة القوميـــاجل) وبـــريو وبـــيالرو وتايلنـــد
وتركمانســتان وتركيــا وترينيــدا وتوبــاغو وتشــا وتوغــو وتوفــالو وتــونس
وتيمــور  -ليشــيت وجامايكــا واجلبــل األســو واجلزائــر وجــزر البــثاما وجــزر
سليمان وجزر القمر واجلمثورية التشيكية ومجثورية تزنانيـا املتحـدة واجلمثوريـة
الدومينيكيــة واجلمثوريــة العربيــة الســورية ومجثوريــة كوريــا ومجثوريــة كوريــا
الشـــعبية الدميقراطيـــة ومجثوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة ومجثوريـــة الو الدميقراطيـــة
الشـــــعبية ومجثوريـــــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية ســـــابقا ومجثوريـــــة مولـــــدوفا
وجنوب أفريقيا وجورجيا وجيبوي والدامنرم ورومانيا وساموا وسـان مـارينو
وســـان فنســـن وجـــزر غرينـــا ين وســـان كيـــتس ونـــيرس وســـان لوســـيا
وســـري النكـــا والســـلرا ور وســـلوفاكيا وســـلوفينيا وســـنغافورة والســـنغال
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والسو ان وسورينام والسويد وسويسرا وسرياليون وسيشيل وتـيل وصـربيا
والصــن وطاجيكســتان والعــرا وعمــان وغــابون وغامبيــا وغانــا وغرينــا ا
وغواتيمــاال وغيانــا وغينيــا وفــانواتو وفرنس ـا والرلــبن وفزنويــال (مجثوريــة -
البوليراريــــة) وفنلنــــدا وفيجـــ وفييـــ نــــام وقـــ  ،وق ــــر وقريغيزســــتان
وكـــابو فـــري ي وكازاخســـتان وكرواتيـــا وكمبو يـــا وكوبـــا وكـــوجل يرـــوار
وكوســــتاريكا وكولومبيــــا والكونغــــو والكويــ ـ وكينيــــا والتريــــا ولبنــــان
ولكســم ي ولي يــا وليبيــا وليتوانيــا ولي تنشــتاين وليســوتو ومال ــة ومــايل
وماليزيــا ومدغشــقر ومصــر واملغــرب واملكســيك وملــديف واململكــة العربيــة
الســــعو ية واململكــــة املتحــــدة ل ي انيــــا العظمــــى وأيرلنــــدا الشــــمالية ومنغوليــــا
وموريتانيـــا وموريشـــيو وموزامبيـــق ومونـــاكو وميامنـــار وناميبيـــا والنـــروي
والنمســا ونيبــال والنيجــر ونيجرييــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــاييت واهلنــد
وهندورا وهنغاريا وهولندا واليابان واليمن واليونان.
املعارضون:
إســـرائيل وبـــاالو وجـــزر مارتـــال وكنـــدا وميكرونيزيـــا (واليـــاجل  -املوحـــدة)
وناورو والوالياجل املتحدة األمريكية.
املمتنعون عن التصويت:
بــاراغواي ومجثوريــة أفريقيــا الوس ـ ى وجنــوب الســو ان وروانــدا والكــامريون
وكرييبا .
 - 11وقبل التصوي

أ ىل عثل إسرائيل ببيان.

 - 11وبعد التصوي أ ىل ببياناجل بعد التصوي عثلو األرجنتن والسـو ان واملراقـب عـن
ولة فلس ن (انظر .)A/C.3/69/SR.50

ثالثا  -توصياجل اللجنة الثالثة
 - 41توص اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتما مشاريل القراراجل التالية:
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مشروع القرار األول
اســت دام املرتزقــة كوســيلة النتــثام حقــو اعنســان وإعاقــة عارســة حــق الشــعوب يف
تقرير املصري
إنّ اجلمعية العامة
إذ تشري إىل مجيـل قرارا ـا السـابقة عـن املو ـوع ةـا فيثـا القـرار  104/71املـار
 11كــــانون األول /يســــم  4113وقــــراراجل حلــــس حقــــو اعنســــان  14/10املــــار
 31أيلول/سبتم  )1(4111و  47/10املـار  1تشـرين األول/أكتـوبر  )4(4111و 2/11
()2
املــــــار  41أيلول/ســــــبتم  )3(4111و  1/41املــــــار  46أيلول/ســــــبتم 4114
و  13/42املــــار  47أيلول/ســــبتم  )0(4113و  11/46املــــار  40أيلول/ســــبتم
 )7(4112ومجيل القراراجل اليت اختذ ا جلنة حقو اعنسان يف هذا الصد
وإذ تشري أيضا إىل مجيـل قرارا ـا املت ـذة يف هـذا الصـد الـيت أ انـ فيثـا يف مجلـة
أمـــور أي ولـــة تســـما بتجنيـــد املرتزقـــة أو هويلـــثم أو تدريبـــثم أو حشـــدهم أو نقلـــثم
أو است دامثم هبدف اعطاحة حبكوماجل ول أعضاء يف األمم املتحدة وال سـيما حكومـاجل
البلــدان الناميــة أو هبــدف حاربــة حركــاجل التحريــر الــوطأ أو تتغا ــى عــن لــك وإ تشــري
ك ذلك إىل القـراراجل والصـكوم الدوليـة اجل الصـلة باملو ـوع الـيت اعتمـد ا اجلمعيـة العامـة
وحلــس األمــن واالــس االقتصــا ي واالجتمــاع ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة ومنــثا اتراقيــة
منظمة الوحدة األفريقية للقضاء على االرتزا يف أفريقيا( )6وكذلك االحتا األفريق
وإذ تعيددد ت يددد املقاصــد واملبــا ك املكرســة يف ميثــا األمــم املتحــدة بشــأن التقيــد
الصــارم ةبــا ك املســاواة يف الســيا ة واالســتقالل السياس ـ والســالمة اعقليميــة للــدول وحــق
__________
( )1انظـر :الوثداق الرييددة لعيمعيدة العامددةر الددورة ااامتددة والتدتونر املع د ر د  35ألد
الرصل الثا .

()A/65/53/Add.1

( )4املرجل نرسه الرصل األول.
( )3املرجل نرسه الدورة التادسة والتتونر املع ر  35أل ( )A/66/53/Add.1الرصل الثا .
( )2املرجل نرسه الدورة التابعة والتتونر املع ر  35أل ( )A/67/53/Add.1الرصل الثالث.
( )0املرجل نرسه الدورة الثامنة والتتونر املع ر  35أل ( )A/68/53/Add.1الرصل الثالث.
( )7املرجل نرسه الدورة التاسعة والتتونر املع ر  35أل ( )A/69/53/Add.1الرصل الرابل الررع ألف.
( )6األم املت دةر جمموعة املعاهداتر اجملعد 0941ر الر .33355
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الشــعوب يف تقريــر املصــري وعــدم اســتعمال القــوة أو التثديــد باســتعماهلا يف العالقــاجل الدوليــة
وعدم التدخل يف الشاون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول
وإذ تعيد أيضا الت يد على أنــه حيق جلميل الشـعوب عمـال ةبـدأ تقريـر املصـري أن
حتد حبرية و عثا السياس وأن تسعى لتحقيق تنميتثا االقتصا ية واالجتماعيـة والثقافيـة وأن
على كل ولة واجب احترام هذا ايق وفقا ألحكام امليثا
وإذ تعيددد ددتلك ت يددد إعــالن مبــا ك القــانون الــدويل املتعلقــة بالعالقــاجل الو يــة
()1
والتعاون بن الدول وفقا مليثا األمم املتحدة
وإذ ترحب بإنشاء الرريق العامل ايكوم الدويل املرتوح باب العضوية التابل الـس
حقـو اعنســان املكلـف بــالنظر يف إمكانيــة و ـل إطــار تنظيمـ ويل ةـا يف لــك النظــر يف
خيــار و ــل صــك ملــزم قانونــا بشــأن تنظــيم أنش ـ ة الشــركاجل العســكرية واألمنيــة ا اصــة
ورصدها ومراقبتثا
وإذ يثري جزعها و عقها ما تشكله أنش ة املرتزقـة مـن خ ـر علـى السـالم واألمـن يف
البلدان النامية يف خمتلف أحناء العامل وخباصة يف مناطق الزناع
وإذ يتدداورها بددالق القع د إزاء ا ســائر يف األرواح واأل ــرار اجلســيمة الــيت تلحــق
باملمتلكاجل واآلثار السلبية يف سياسة البلدان املتضـررة واقتصـا ا ا نتيجـة ملـا يقـوم بـه املرتزقـة
من أنش ة إجرامية على املستوى الدويل
وإذ تددثري بددالق جزعهددا و عقهددا أنش ـ ة املرتزقــة يف اآلونــة األخــرية يف بع ـ البلــدان
النامية يف خمتلف أحناء العامل ةا يف لك يف مناطق الزناعاجل املسـلحة ومـا تن ـوي عليـه هـذ
األنش ة من خ ر يثد سالمة النظام الدستوري للبلدان املتضررة واحترامه
وا تناعا منها بأن املرتزقة أو األنش ة الـيت يقومـون هبـا يشـكلون بصـرف النظـر عـن
طريقة است دامثم أو الشكل الذي يت ذونه الكتسـاب بعـ مظـاهر الشـرعية خ ـرا يثـد
سالم الشعوب وأمنثا وحقثا يف تقرير املصري وعقبة تعو هتعثا حبقو اعنسان مجيعثا
 - 1تنددوم مددت التقدددير بأعمــال الرريــق العامــل املعــأ باســت دام املرتزقــة كوســيلة
النتثام حقو اعنسان وإعاقة عارسة حق الشعوب يف تقرير املصري وبإسثاماته ةـا يف لـك
أنش ته يف حال البحوث وحتيط علما مل التقدير بتقرير األخري()1؛
__________
( )1القرار  )40- ( 4740املرفق.

(.A/69/338 )1
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 - 4تؤ د دد مدددن جديدددد أن اســـت دام املرتزقـــة و نيـــدهم وهويلـــثم و ايتـــثم
وتدريبثم أمور تثري قلقا تديدا لدى مجيل الدول وتشكل انتثاكا للمقاصد واملبـا ك املكرسـة
يف ميثا األمم املتحدة؛
 - 3تتددع بــأن النـــزاعاجل املســلحة واعرهــاب واال ــار باألســلحة والعمليــاجل
الســرية الــيت تقــوم هبــا ول ثالثــة تــا ي يف مجلــة أمــور إىل تشــجيل ال لــب علــى املرتزقــة
يف السو العاملية؛
 - 2حتث مرة أخدر مجيـل الـدول علـى اختـا ا ـواجل الالزمـة وتـوخ أقصـى
رجاجل اليقظة إزاء ا ر الذي تشكله أنش ة املرتزقة واختـا التـدابري التشـريعية لكرالـة عـدم
است دام أرا ـيثا واألرا ـ ا ألخـرى ا ا ـعة لسـي ر ا وعـدم االسـتعانة برعاياهـا يف نيـد
املرتزقة أو حشدهم أو هويلثم أو تدريبثم أو ايتـثم أو نقلـثم مـن أجـل الت ـيط ألنشـ ة
ــدف إىل إعاقــة عارســـــة الشــعوب حقثــا فـــــ تقريـــــر املصــري وزعزعــة حكومــة أي ولــة
أو اعطاحــة هبــا أو القيــام بصــورة كليــة أو جزئيــة بتقــوي أو إ ــعاف الســالمة اعقليميــة
أو الوحــدة السياســية للــدول املســتقلة اجل الســيا ة الــيت تتصــرف ةــا يتســق مــل احتــرام حــق
الشعوب يف تقرير املصري؛
 - 0تطعب إىل مجيل الدول أن تتوخى أقصى رجاجل اليقظـة للحيلولـة ون قيـام
تركاجل خاصة تقـدم ا ـدماجل االستشـارية واألمنيـة العسـكرية علـى الصـعيد الـدويل بتجنيـد
املرتزقة أو تدريبثم أو توظيرثم أو هويلثم بـأي تـكل مـن األتـكال وأن حتظـر تـدخل هـذ
الشركاجل حتديدا يف النـزاعاجل املسلحة أو األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الدستورية؛
 - 7تشيت الدول اليت تتلقى املساعدة وا دماجل االستشارية واألمنيـة العسـكرية
مــن تــركاجل خاصــة علــى و ــل مليــاجل تنظيميــة وطنيــة لتســجيل تلــك الشــركاجل ومــنا
التراخيص هلا لكرالة أال تعو ا دماجل الـيت تقـدمثا تلـك الشـركاجل التمتـل حبقـو اعنسـان
وأال تنتثكثا يف البلد املتلق هلا؛
 - 6تشدددد ععددق عقهددا ال ددالق إزاء تــأثري أنش ـ ة الشــركاجل العســكرية واألمنيــة
ا اصة يف التمتل حبقو اعنسان وخباصة عنـدما هـار تلـك الشـركاجل نشـاطثا يف حـاالجل
الزناع املسلا وتالحظ أنه قلما حتاسب الشركاجل العسكرية واألمنيـة ا اصـة وأفرا هـا علـى
انتثاكاجل حقو اعنسان؛
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 - 1هتيب جبميـل الـدول الـيت مل تنضـم بعـد إىل االتراقيـــــة الدوليـة ملناهضـة نيـد
املرتزقـــة واســـت دامثم وهويلـــثم وتدريبـــثم( )11أو الـــيت مل تصـــد عليثـــا أن تنظـــر يف اختـــا
اعجراءاجل الالزمـــة لذلك؛
 - 1ترحب بالتعاون الذي أبدتـه البلـدان الـيت زارهـا الرريـق العامـل املعـأ ةسـألة
اســت دام املرتزقــة وباعتمــا بع ـ الــدول تشــريعاجل وطنيــة تقيــد نيــد املرتزقــة وحشــدهم
وهويلثم وتدريبثم ونقلثم؛
 - 11تدين أنش ة املرتزقة اليت جرجل ماخرا يف بلدان نامية يف خمتلف أحنـاء العـامل
وخباصة يف مناطق النـزاع وما تشكله من خ ر على سالمة واحترام النظـام الدسـتوري لتلـك
البلــدان وعارســة تــعوهبا ايــق يف تقريــر املصــري وتاكــد أنيــة أن ينظــر الرريــق العامــل املعــأ
ةسألة است دام املرتزقة يف املصا ر واألسباب اجلذرية والـدوافل السياسـية للمرتزقـة واألنشـ ة
اليت يقومون هبا؛
 - 11هتيب بالدول أن حتقق يف احتمال لوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمـال
إجراميــــــة اجل طــابل إرهــايب وأن تقــدم مــن تثب ـ مســاوليتثم عــن لــك إىل العدالــة أو أن
تنظـــر يف تســـليمثم إ ا مـــا طلـــب منـــثا لـــك وفقـــا للقـــانون الـــوطأ واملعاهـــداجل الثنائيـــة
أو الدولية املن بقة؛
 - 14تدين إفـالجل املرتزقـة واملسـاولن عـن اسـت دام املرتزقـة و نيـدهم وهويلـثم
وتدريبثم من العقاب جبميل أتكاله وحتث مجيل الدول على تقـدميثم إىل العدالـة ون هييـز
وفقا اللتزاما ا ةوجب القانون الدويل؛
 - 13هتيب بالدول األعضاء أن تقدم يد العون واملساعدة وفقا اللتزاما ا ةوجـب
القانون الدويل يف حال مقا اة املتثمن باالرتزا يف حاكماجل ترافة مرتوحة عا لة؛
 - 12تش ري إىل عقـد الـدورة الثالثـة للرريـق العامـل ايكـوم الـدويل املرتـوح بـاب
العضــوية املعــأ بــالنظر يف إمكانيــة و ــل إطــار تنظيمـ ويل بشــأن تنظــيم أنشـ ة الشــركاجل
العسكرية واألمنيـة ا اصـة ورصـدها ومراقبتـثا وتعـرب عـن ارتياحثـا ملشـاركة ا ـ اء ةـن
فيثم أعضاء الرريق العامل املعأ ةسألة است دام املرتزقة يف الـدورة املـذكورة أعـال ك ـ اء
خمتصــن وت لــب إىل الرريــق العامــل وا ـ اء اآلخــرين أن يواصــلوا مشــاركتثم يف الــدورة
الرابعة للرريق العامل املرتوح باب العضوية؛
__________
( )11األمم املتحدة جمموعة املعاهداتر اجملعد 3015ر الر .55574
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 - 10تطعددب إىل الرريــق العامــل املعــأ ةســألة اســت دام املرتزقــة أن يواصــل العمـل
الـذي ســبق أن قـام بــه املقـررون ا اصــون السـابقون املعنيــون باسـت دام املرتزقــة بشـأن تعزيــز
اعطــار القــانو الــدويل ملنــل نيــد املرتزقــة واســت دامثم وهويلــثم وتدريبــثم واملعاقبــة علــى
لك مل مراعاة االقتراح الداع إىل و ل تعريف قانو جديـد للمرتزقـة الـذي قدمـه املقـرر
ا ا ،املعأ باست دام املرتزقة كوسيلة النتثام حقو اعنسان وإعاقة عارسة حـق الشـعوب
يف تقرير املصري يف تقرير إىل جلنة حقو اعنسان يف ور ا الستن()11؛
 - 17تطعددب إىل مرو ــية األمــم املتحــدة يقــو اعنســان التعريــف علــى ن ــا
واسل على سبيل األولوية باآلثار السلبية ألنش ة املرتزقـة يف حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري
وتقــدو ا ــدماجل االستشــارية عنــد ال لــب وحســب االقتضــاء إىل الــدول املتضــررة مــن
تلك األنش ة؛
 - 16توصد مجيــل الــدول األعضــاء ةــا فيثــا الــدول األعضــاء الــيت تواجــه ظــاهرة
الشــركاجل العســكرية واألمنيــة ا اصــة بصــرتثا وال متعاق ـدة علــى خــدما ا أو وال ــري
عمليا ا فيثا أو ول موطنـثا أو وال يعمـل مواطنوهـا يسـاب إحـدى الشـركاجل العسـكرية
واألمنية ا اصة باملسانة يف أعمال الرريـق العامـل ايكـوم الـدويل املرتـوح بـاب العضـوية
مخذة يف االعتبار العمل األويل الذي قام به الرريق العامل املعأ باست دام املرتزقة؛
 - 11حتث مجيل الدول على التعاون التام مل الرريق العامل املعـأ ةسـألة اسـت دام
املرتزقة من أجل الوفاء بواليته؛
 - 11تطعب إىل األمن العام وإىل مرو ـة األمـم املتحـدة السـامية يقـو اعنسـان
مواصلة تزويد الرريق العامل بكل ما يلـزم مـن مسـاعدة و عـم مـن النـاحيتن املثنيـة واملاليـة
للوفــاء بواليتــه بوســائل منــثا تعزيــز التعــاون بــن الرريــق العامــل وغــري مــن كيانــاجل منظومــة
األمــم املتحــدة الــيت تعــح ةكافحــة األنش ـ ة الــيت يقــوم هبــا املرتزقــة لير ـ ةقتضــياجل أنش ـ ته
ايالية واملقبلة؛
 - 41تطعددب إىل الرريــق العامــل استشــارة الــدول واملنظمــاجل ايكوميــة الدوليــة
واملنظمــاجل غــري ايكوميــة يف تنريــذ هــذا القــرار وتقــدو اســتنتاجاته بشــأن اســت دام املرتزقــة
كوسيلة لتقوي التمتل حبقو اعنسان مجيعثا وإعاقة عارسة حق الشـعوب يف تقريـر املصـري
مشروعة بتوصياجل حد ة إىل اجلمعية العامة يف ور ا السبعن؛
__________
( )11انظر  E/CN.4/2004/15الرقرة .26
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 - 41تقددرر أن تنظــر يف ور ــا الســبعن يف مســألة اســت دام املرتزقــة كوسيلـــــة
النتثام حقو اعنسان وإعاقـــة عارسة حق الشـعوب يف تقريـر املصـري يف إطـار البنـد املعنـون
”حق الشعوب يف تقرير املصري“.
مشروع القرار الثا
اععمال العامل يق الشعوب يف تقرير امل صري
إن اجلمعية العامة
إذ تؤ د جمددا أنية اععمال العامل يق الشعوب يف تقرير املصري املكر يف ميثـا
األمم املتحـدة واملنصـو ،عليـه يف العثـدين الـدولين ا اصـن حبقـو اعنسـان( )1ويف إعـالن
منا االستقالل للبلدان والشعوب املسـتعمرة الـوار يف قـرار اجلمعيـة العامـة )10- ( 1012
املار  12كانون األول /يسم  1171لضمان حقو اعنسان ومراعا ا على حنو فعال
وإذ ترحب بالتقدم التدرجي الذي أحرزته الشعوب ا ا عة لالحـتالل االسـتعماري
أو ا ارج أو األجنيب يف عارسة ايـق يف تقريـر املصـري وبلوغثـا مركـز الدولـة اجل السـيا ة
ونيلثا االستقالل
وإذ يتددداورها بدددالق القعد د إزاء اســـتمرار أعمـــال التـــدخل واالحـــتالل العســـكرين
األجنبــين أو التثديــد بتلــك األعمــال الــيت تنــذر بقمــل حــق الشــعوب واألمــم يف تقريــر املصــري
أو أ جل بالرعل إىل قمل هذا ايق
وإذ تعرب عن الق ع الشديد من أن املالين من النا اقتلعوا وما زالوا يقتلعون مـن
يــارهم نتيجــة الســتمرار هــذ األعمــال ليصــبحوا الجــئن ومشــر ين وإ تشــد علــى
الضرورة امللحة الختا إجراءاجل ولية منسقة للت ريف من وطأة حالتثم
وإذ تشري إىل القـراراجل الـيت اختـذ ا يف هـذا الصـد جلنـة حقـو اعنسـان يف ور ـا
ايا يــة والســتن( )4و ورا ــا الســابقة فيمــا يتعلــق بانتــثام حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري
وغري من حقو اعنسان نتيجة ألعمال التدخل والعدوان واالحتالل العسكرية األجنبية
وإذ تؤ دد جمددددا قرارا ــا السـابقة املتعلقــة باععمــال العـامل يــق الشــعوب يف تقريــر
املصري ةا فيثا القرار  103/71املار  11كانون األول /يسم 4113

__________
( )1القرار  4411ألف (  )41-املرفق.

( )4انظــر الوثدداق الرييددة لعميعددص اي تصددادا وايجتمدداع ر 3113ر املع د ر د  5والتصــويبان
و  Corr.1و  )2الرصل الثا الررع ألف.
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وإذ تؤ ددد أيضددا جمددددا قرارهــا  4/00املــار  1أيلول/ســبتم  4111املتضــمن
إعالن األمم املتحدة لأللرية وإ تشـري إىل قرارهـا  1/71املـار  17أيلول/سـبتم 4110
املتضمن الوثيقة ا تامية ملاهر القمة العامل لعام  4110اللذين يدعمان يف مجلة أمـور حـق
الشعوب ا ا عة للسي رة االستعمارية واالحتالل األجنيب يف تقرير املصري
وإذ حتيط ععما بتقرير األمن العام عن حق الشعوب يف تقرير املصري

()3

 - 1تؤ ددد جمددددا أن اععمــال العــامل يــق مجيــل الشــعوب ةــا فيثــا الشــعوب
ا ا عة للسي رة االسـتعمارية وا ارجيـة واألجنبيـة يف تقريـر املصـري تـري أساسـ لضـمان
حقو اعنسان ومراعا ا على حنو فعال وللحراظ على تلك ايقو وتعزيزها؛
 - 4تععددن معارضددتها اجلا مددة ألعمــال التــدخل والعــدوان واالحــتالل العســكرية
األجنبيــة أل ــا قــد أ جل إىل قمــل حــق الشــعوب يف تقريــر املصــري وغــري مــن حقــو اعنســان
يف أحناء معينة من العامل؛
 - 3هتيب بالدول املساولة عن هذ األعمـال أن توقـف فـورا تدخلـثا العسـكري
يف البلدان واألرا ـ األجنبيـة واحتالهلـا هلـا وكـل أعمـال القمـل والتمييـز واالسـتغالل وسـوء
املعاملة وخصوصـا األسـاليب ال وحشـية والالإنسـانية الـيت تريـد التقـارير بأ ـا تسـت دم لتنريـذ
تلك األعمال د الشعوب املعنية؛
 - 2تعرب عن استياقها إزاء حنـة ماليـن الالجـئن واملشـر ين الـذين اقتلعـوا مـن
يــارهم نتيجــة لألعمــال املــذكورة منرــا وتعيــد تأكيــد حقثــم يف العــو ة إىل يــارهم طوعــا
يف أمان وكرامة؛
 - 0تطعب إىل حلس حقو اعنسان أن يواصل إيالء اهتمام خا ،ملا ينجم عـن
التــدخل أو العــدوان أو االحــتالل العســكري األجــنيب مــن انتــثام يقــو اعنســان وال ســيما
ايق يف تقرير املصري؛
 - 7تطعدددب إىل األمـــن العـــام أن يقـــدم تقريـــرا عـــن املســـألة إىل اجلمعيـــة العامـــة
يف ور ا السبعن يف إطار البند املعنون ”حق الشعوب يف تقرير املصري“.

__________
(.A/69/342 )3
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مشروع القرار الثالث
حق الشعب الرلس يأ يف تقرير املصري
إن اجلمعية العامة
إذ تدددر أن تنميــة العالقــاجل الو يــة بــن الــدول علــى أســا احتــرام مبــدأ املســاواة يف
ايقو وتقرير املصري للشعوب تندرج من مقاصد األمم املتحدة ومبا ئثا ازد ة يف امليثا
وإذ تشددددري يف هــــــذا الصــــــد إىل قرارهــــا  )40- ( 4740املــــار  42تشــــرين
األول/أكتـــوبر  1161املعنـــون ”إعـــالن مبـــا ك القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بالعالقـــاجل الو يـــة
والتعاون بن الدول وفقا مليثا األمم املتحدة“
وإذ تضت يف اعت ارها العثدين الدولين ا اصن حبقو اعنسان( )1واععـالن العـامل
يقو اعنسان( )4وإعالن مـنا االسـتقالل للبلـدان والشـعوب املسـتعمرة( )3وإعـالن وبرنـام
()2
عمل فيينا اللذين اعتمدا يف املاهر العاملـ يقو اعنسان يف  40حزيران/يونيه 1113
وإذ تشري إىل اععالن الصا ر ةناسبة الذكرى السنوية ا مسن عنشاء األمم املتحدة
وإذ تشري أيضا إىل إعالن األمم املتحدة لأللرية

()0

()7

وإذ تشددري ددتلك إىل الرتــوى الــيت أصــدر ا حكمــة العــدل الدوليــة يف  1هوز/يوليــه
()6
 4112بشــأن اآلثـــار القانونيـــة الناتـــئة عــن تشـــييد جـــدار يف األرك الرلســ ينية ازتلـــة
وإ تالحــظ بوجــه خــا ،ر ازكمــة ةــا يف لــك مــا يتعلــق حبــق الشــعوب يف تقريــر املصــري
()1
الذي هو حق جلميل النا
__________
( )1القرار  4411ألف (  )41-املرفق.

( )4القرار  416ألف ( .)3-
( )3القرار .)10- ( 1012
( A/CONF.157/24 (Part I( )2الرصل الثالث.
( )0القرار .7/01
( )7القرار .4/00
( )6انظر  A/ES-10/273و .Corr.1
( )1املرجل نرسه الرتوى الرقرة .11
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وإذ تشددري إىل االســتنتاج الــذي انتــث إليــه ازكمــة يف فتواهــا املارخــة  1هوز/يوليــه
 4112وهو أن تشـييد إسـرائيل السـل ة القائمـة بـاالحتالل للجـدار يف األرك الرلسـ ينية
ازتلة ةا فيثا القد الشرقية إىل جانـب التـدابري املت ـذة سـابقا يعـو بشـدة حـق الشـعب
()1
الرلس يأ يف تقرير املصري
وإذ تؤ ددد الضــرورة امللحــة للقيــام ون تــأخري بإ ــاء االحــتالل اعســرائيل الــذي
بـــدأ يف عـــام 1176وحتقيـــق تســـوية ســـلمية عا لـــة ائمـــة تـــاملة بـــن اجلـــانبن الرلسـ ـ يأ
واعســرائيل اســتنا ا إىل قــراراجل األمــم املتحــدة املت ــذة يف هــذا الصــد ومرجعيــاجل مدريــد
ةا يف لك مبدأ األرك مقابل السالم ومبا رة السالم العربية( )11وخري ة ال ريق اليت و ـعتثا
()11
ااموعة الرباعية عجيا حل ائم للصراع اعسرائيل الرلس يأ على أسا وجو ولتن
وإذ تؤ ددد أيضددا ــرورة احتــرام وصــون وحــدة كامــل األرك الرلس ـ ينية ازتلــة
ةا فيثا القد الشرقية وتالصقثا وسالمتثا وإ تشري يف هـذا الصـد إىل قرارهـا 414/01
املار  7أيار/مايو 4112
وإذ تشري إىل قرارها  102/71املار  11كانون األول /يسم 4113
وإذ حتيط ععما بقرارها  11/76املار  41تشرين الثا /نوفم 4114
وإذ تؤ د حق مجيل ول املن قة يف العيش يف سالم اخل حدو ممنة معترف هبا وليا
 - 1تؤ ددد جمددددا حــق الشــعب الرلس ـ يأ يف تقريــر املصــري ةــا يف لــك ايــق
يف أن تكون له ولته املستقلة فلس ن؛
 - 4حتث مجيل الدول والوكـاالجل املت صصـة وماسسـاجل منظومـة األمـم املتحـدة
على مواصلة عم الشعب الرلس يأ ومساعدته على نيل حقه يف تقرير املصري يف أقرب وق .

__________
( )1املرجل نرسه الرقرة .144

()11
( S/2003/529 )11املرفق.

A/56/1026-S/2002/932
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