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  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال٦٨البند 

  حق الشعوب يف تقرير املصري    
  

  تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )باكستان (ترارالسيد سلجوق مستنصر : املقرر
    

  مقدمـة  -أوال   
بناء على توصية املكتب، قررت اجلمعية العامة، يف جلستها العامة الثانية، املعقـودة يف                 - ١

ــر املــصري ”، أن تــدرج البنــد املعنــون  ٢٠١٢ســبتمرب /لــول أي٢١ ، يف “حــق الــشعوب يف تقري
  .جدول أعمال دورهتا السابعة والستني، وأن حتيله إىل اللجنة الثالثة

ــد          - ٢ ــع البن ــاالقتران م ــد ب ــشأن البن ــة ب ــشة عام ــة مناق ــة الثالث ــون ٦٧وأجــرت اللجن  املعن
، “األجانب وما يتصل بذلك مـن تعـصب       هية   وكرا القضاء على العنصرية والتمييز العنصري    ”

ــساهتا  ــودة يف ٣٠ إىل ٢٨يف جلـ ــاين ٦  و٥، املعقـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــرت يف ٢٠١٢نـ ، ونظـ
، ٤٦ ، و٤١ ، و ٣٨ ، و ٣٦، و   ٣٥ يف جلـساهتا     ٦٨املقترحات واختـذت إجـراء بـشأن البنـد          

ــ، املع٤٧ و ــاين ٢٨ و ٢٧ و ٢٠ و ١٥ و ١٣ و ٨ودة يف ق ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــر. ن ــرٌدوي  د س
ــصلة      ــة يف احملاضــر املــوجزة ذات ال ــيت أجرهتــا اللجن ــشة ال ، 35 ، وA/C.3/67/SR.28-30(للمناق

  ).47 و ،46 ، و41 ، و38 ، و36 و
ا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند تقريـر األمـني العـام عـن حـق                   وكان معروضً   - ٣

م حييل هبا تقرير الفريـق العامـل        ، ومذكرة من األمني العا    )A/67/276( الشعوب يف تقرير املصري   



A/67/456
 

2 12-63337 
 

وســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقــة ممارســة حــق الــشعوب يف كاملعــين باســتخدام املرتزقــة 
  ).A/67/340(تقرير املصري 

 مفوضـــية األمـــم  ممثـــلنـــوفمرب، أدىل/ تـــشرين الثـــاين٥، املعقـــودة يف ٢٨ويف اجللــسة    - ٤
ببيــان اســتهاليل املقــرر اخلــاص املعــين   أيــضا  وأدىل. املتحــدة حلقــوق اإلنــسان ببيــان اســتهاليل  

 األجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن  يــةهاباألشــكال املعاصــرة للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكر 
قدم بعد ذلك ردودا على األسئلة اليت طرحها ممثلو االحتاد الروسي وكينيـا واالحتـاد               وتعصب،  

  ).A/C.3/67/SR.28انظر (بدوها التعليقات اليت أرّد على  و،األورويب وسويسرا وبنغالديش
 الفريق العامل املعين باسـتخدام املرتزقـة        ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيان استهاليل رئيسُ        - ٥

كوسيلة إلعاقة ممارسـة حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري، ورد علـى األسـئلة الـيت طرحهـا ممثلـو                        
ـــيا  ــاليـبــ ــسرا وكوبــ ــي  وسويــ ــاد الروســ ــى  واالحتــ ــاب علــ ــات ، وأجــ ــدوها  التعليقــ ــيت أبــ الــ

  ). A/C.3/67/SR.28 انظر(
ويف اجللــسة نفــسها أيــضا، أدىل نائــب رئــيس اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز           - ٦

ــان اســتهاليل، ورد علــى األســئلة الــيت    ــران اإلســالمية  طرحهــا العنــصري ببي ــة إي ممــثال مجهوري
  ).A/C.3/67/SR.28انظر (وعقّب على أجوبتهما وسلوفينيا 

    
  النظر يف املقترحات  -ثانيا   
  A/C.3/67/L.29مشروع القرار   -ألف   

ممثــل باكــستان، باســم عــرض نــوفمرب، /تــشرين الثــاين ٨، املعقــودة يف ٣٥يف اجللــسة   - ٧
ــي  ــاد الروســـ ــان،االحتـــ ــا، واألردن، وأذربيجـــ ــا، وأرمينيـــ ــوادور، وإريتريـــ ــا، وإكـــ  ، وألبانيـــ

 ،ن وباكـستا  ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (ن   وإيـرا  ، وأوغنـدا  ، وأنغـوال  ،العربية املتحـدة   واإلمارات
ــرين ــسالم ،والبحــ ــروين دار الــ ــنغالديش، وبــ ــنن، وبــ ــو ، وبــ ــا فاســ ــدي، وبوركينــ  ، وبورونــ
ــا ــة ( وبوليفيـ ــات -دولـ ــددة القوميـ ــيالروس،) املتعـ ــو، وبـ ــر، وتوغـ ــر ، واجلزائـ ــزر القمـ  ، وجـ
 ، وزامبيـا  ، وروانـدا  ، وجنـوب أفريقيـا    ،زانيا املتحـدة  ـ ومجهوريـة تنـ    ،أفريقيـا الوسـطى    ومجهورية
ــابوي ــسلفادور،وزمبـ ــنغافورة ، والـ ــسنغال،وسـ ــوازيلند، والـ ــسودان، وسـ ــرياليون، والـ  ، وسـ
ــصومال ــصني،والـ ــان، والـ ــابون، وعمـ ــا، وغـ ــادا، وغانـ ــا، وغرينـ ــا، وغيانـ ــ، وغينيـ زويال ـ وفنـ

 ، والكويـــت، والكونغـــو، وكـــوت ديفـــوار، والكـــامريون، وقطـــر،) البوليفاريـــة- مجهوريـــة(
 ، ومــالوي، ومــصر، ومدغــشقر،يزيــا ومال، ومــايل، وليــسوتو، وليبيــا،ربيــا ولي، ولبنــان،وكينيــا
 ، ونيكـاراغوا  ، ونيجرييـا  ، والنيجـر  ، وناميبيـا  ، وموزامبيـق  ، واململكة العربية السعودية   ،وملديف
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 “اإلعمـــال العـــاملي حلـــق الـــشعوب يف تقريـــر املـــصري ”وهنـــدوراس، مـــشروَع قـــرار بعنـــوان  
)A/C.3/67/L.29 .(  
ــاين ١٣، املعقــودة يف ٣٦ ويف اجللــسة  - ٨ ــان  / تــشرين الث ــوفمرب، أدىل ممثــل باكــستان ببي ن
وبعــد ذلــك، انــضم إىل مقــدمي مــشروع القــرار كــل مــن أنتيغــوا     ). A/C.3/67/SR.36انظــر (

  .وبربودا، والربازيل، وتايلند، وتونس، وجامايكا، وسيشيل، وطاجيكستان، وفييت نام
ــة مــــشر    - ٩ ــرار ويف اجللــــسة نفــــسها، اعتمــــدت اللجنــ ــر  (A/C.3/67/L.29وع القــ انظــ

  ).، مشروع القرار األول١٩ الفقرة
وبعد اعتمـاد مـشروع     . وقبل اعتماد مشروع القرار، أدىل ممثل الواليات املتحدة ببيان          - ١٠

) باســم االحتــاد األورويب(القــرار، أدىل ببيانــات ممثلــو كــل مــن إســبانيا، واألرجنــتني، وقــربص   
  ).A/C.3/67/SR.36انظر (ندا الشمالية ليرأالعظمى و واململكة املتحدة لربيطانيا

  
  A/C.3/67/L.54مشروع القرار   -باء   

ــسة   - ١١ ــودة يف ٣٨يف اجلل ــاين ١٥، املعق ــشرين الث ــوفمرب، / ت ــرضن ــصر، باســم   ع ــل م  ممث
ــا،الروســي االحتــاد ــا، واألردن، وأذربيجــان، وإثيوبي ــا، وأرميني  ، وإســتونيا، وإســبانيا، وإريتري

ــستان ــا،إكــوادور و،وأفغان ــة املتحــدة  وا، وألباني ــودا ،إلمــارات العربي ــدورا، وأنتيغــوا وبرب  ، وأن
ــسيا ــوال،وإندوني ــدا، وأوزبكــستان، وأنغ ــدا، وأوغن ــسلنداأ و، وأيرلن ــا،ي  ، وباكــستان، وإيطالي
 ، وبـــنغالديش، وبلغاريـــا، وبلجيكـــا، وبـــروين دار الـــسالم، والربتغـــال، والربازيـــل،والبحـــرين
ــا فاســـــو وبو،وبوتـــــسوانا ،وبـــــنن ــنة واهلرســـــك، وبورونـــــدي،ركينـــ ــدا، والبوســـ  ، وبولنـــ
 ، واجلبــل األســود، وتــونس، وتــشاد، وتركيــا، وبــريو،) املتعــددة القوميــات- دولــة( وبوليفيــا
ــر ــة  ، وجــزر القمــر ،واجلزائ ــشعبية الدميقراطي ــا ال ــة كوري ــة  ، ومجهوري ــة الو الدميقراطي  ومجهوري
 ، وجنــوب أفريقيــا، ومجهوريــة مولــدوفا،بقة ومجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسا ،الــشعبية
 ، وســـان مـــارينو، وزمبـــابوي، وزامبيـــا، ورومانيـــا، والـــرأس األخـــضر، والـــدامنرك،وجيبـــويت
ــانت ــادين  وسـ ــزر غرينـ ــا،فنـــسنت وجـ ــلوفاكيا، وســـري النكـ ــلوفينيا، وسـ ــسنغال، وسـ  ، والـ

ــوازيلند ــسودان،وســـ ــورينام، والـــ ــسويد، وســـ ــسرا، والـــ ــربيا، وسويـــ ــصومال، وصـــ  ، والـــ
ــ ــراق ،صنيوالـ ــان،والعـ ــابون ، وعمـ ــا،وغـ ــا، وغامبيـ ــا، وغيانـ ــسا، وغينيـ ــسطني، وفرنـ  ، وفلـ
 ، وكوبــــا، وقطــــر، وقـــربص ، وفييـــت نــــام ، وفنلنــــدا،) البوليفاريـــة - مجهوريــــة( زويالـوفنـــ 

 ، وليتوانيــا، وليبيــا، ولكــسمربغ، ولبنــان، وكينيــا، والكويــت، وكوســتاريكا،ديفــوار وكــوت
 ، ومـالوي ، واملغـرب ، ومـصر  ،ر ومدغـشق  ، وماليزيـا  ،مـايل  و ، ومالطـة  ، وليسوتو ،وليختنشتاين

 ، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية            ، واململكة العربية الـسعودية    ،وملديف
ــا ــاكو،وموريتانيــ ــار، ومونــ ــا، وميامنــ ــرويج، وناميبيــ ــسا،  والنــ ــر،والنمــ ــا، والنيجــ  ، ونيجرييــ
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حــق ” بعنــوانمــشروع قــرار  واليونــان، ، والــيمن، وهنغاريــا، واهلنــد، ونيوزيلنــدا،ونيكــاراغوا
  ).A/C.3/67/L.54 (“الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري

 باسـم نـوفمرب، أدىل ممثـل مـصر ببيـان          / تـشرين الثـاين    ٢٧، املعقودة يف    ٤٦ويف اجللسة     - ١٢
، انـضم إىل    ويف وقت الحق  ). A/C.3/67/SR.46انظر   (A/C.3/67/L.54مقدمي مشروع القرار    

 ، وبـيالروس ، وبليـز ، وبربـادوس ، وباراغواي، وأوكرانيا، مشروع القرار كل من أملانيا   مقدمي
 ومجهوريـــــة ،زانيا املتحـــــدةـ ومجهوريـــــة تنـــــ، واجلمهوريـــــة التـــــشيكية، ليـــــشيت-وتيمـــــور 
 ، وغرينـــادا، وغانـــا، وطاجيكـــستان، وشـــيلي، وسيـــشيل، وســـرياليون،الدميقراطيـــة الكونغـــو
ــا ــتان،بيـــساو - وغينيـ ــا ، وقريغيزسـ ــو وا،وكرواتيـ ــا،لكونغـ ــا، والتفيـ ــشيوس، وليربيـ  ، وموريـ

  .  وهولندا،وموزامبيق
ــسة   - ١٣ ــرار   ٤٦ويف اجلل ــة مــشروع الق ــضا، اعتمــدت اللجن ــصويت A/C.3/67/L.54 أي  بت

ــة   ــسجل بأغلبي ــل  ١٧٣م ــاع  ٦ صــوتا مقاب ــصويت   ٣ أصــوات، وامتن ــن الت ــضاء ع ــر ( أع انظ
  : ة التصويت كما يليوكانت نتيج). ، مشروع القرار الثاين١٩ الفقرة

  
  :املؤيدون    

 ، إســبانيا، إريتريــا، أرمينيــا، األردن، األرجنــتني، أذربيجــان، إثيوبيــا،االحتــاد الروســي  
 ، اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، أملانيــا، ألبانيــا، إكــوادور، أفغانــستان، إســتونيا،أســتراليا

 ، أوغنـــدا،كـــستان أوزب، أوروغـــواي، أنغـــوال، إندونيـــسيا، أنـــدورا،أنتيغـــوا وبربـــودا
ــا ــران ،أوكرانيــ ــة مج( إيــ ــالمية-هوريــ ــدا،) اإلســ ــسلنداأ ، أيرلنــ ــا،يــ ــابوا ، إيطاليــ  بــ

ــا ــدة غينيـ ــاراغواي،اجلديـ ــستان، بـ ــرين، باكـ ــل، البحـ ــادوس، الربازيـ ــال، بربـ  ، الربتغـ
 ، بوتـسوانا ، بوتـان ، بـنن ، بنمـا ، بـنغالديش ، بليـز ، بلغاريـا  ، بلجيكـا  ،السالم دار بروين

ــو  ــا فاس ــدي بورو،بوركين ــنة واهلرســك ،ن ــدا، البوس ــا  بول، بولن ــة (يفي ــددة -دول  املتع
 ، توغـو  ، ترينيـداد وتوبـاغو    ، تركيـا  ، تركمانـستان  ، تايلنـد  ، بيالروس ، بريو ،)القوميات
 ، جـزر سـليمان    ، جزر البـهاما   ، اجلزائر ، اجلبل األسود  ، ليشيت - تيمور   ، تونس ،توفالو

 ، اجلمهوريـة الدومينيكيـة    ، املتحـدة  زانياـ مجهوريـة تنـ    ، اجلمهورية التشيكية  ،جزر القمر 
ــسورية ا ــة الـ ــة العربيـ ــا ،جلمهوريـ ــة كوريـ ــة  ، مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ  ، مجهوريـ

 مجهوريـة   ، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة        ،الو الدميقراطية الشعبية   مجهورية
ــدوفا ــا ،مولــ ــوب أفريقيــ ــا، جنــ ــويت، جورجيــ ــدامنرك، جيبــ ــضر ، الــ ــرأس األخــ  ، الــ
ــا،مانيــارو ،روانــدا ــابوي، زامبي  ، ســان مــارينو، تــومي وبرينــسييب ســان، ســاموا، زمب

 ، سـري النكـا    ، سـانت لوسـيا    ، سانت كيتس ونيفس   ،سانت فنسنت وجزر غرينادين   
 ، سـورينام ، الـسودان ، سوازيلند، السنغال، سنغافورة، سلوفينيا ، سلوفاكيا ،السلفادور
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 ، طاجيكـــستان،لـــصني ا، الـــصومال، صـــربيا، شـــيلي، ســـرياليون، سويـــسرا،الـــسويد
ــراق ــان،العــ ــاب، عمــ ــا،ون غــ ــا، غامبيــ ــادا، غانــ ــاال، غرينــ ــا، غواتيمــ ــا، غيانــ    ، غينيــ

 ، فيجــي، فنلنــدا،) البوليفاريــة-مجهوريــة (زويال ـ فنــ، الفلــبني، فرنــسا، بيــساو-غينيــا 
 ، كوبــا، كمبوديــا، كرواتيــا، كازاخــستان، قريغيزســتان، قطــر، قــربص،فييــت نــام 

ــا، كوســتاريكا،ديفــوار كــوت ــا ال، كينيــا، الكويــت، الكونغــو، كولومبي ــان،تفي  ، لبن
 ، ماليزيـــا، مـــايل، مالطـــة، ليـــسوتو، ليختنـــشتاين، ليتوانيـــا، ليبيـــا، ليربيـــا،لكـــسمربغ
 ، اململكــة العربيــة الــسعودية، ملــديف، مــالوي، املكــسيك، املغــرب، مــصر،مدغــشقر

 ، موريـشيوس ، موريتانيـا  ، منغوليـا  ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية      
 ، نيجرييــا ، النيجــر ، نيبــال ، النمــسا ، النــرويج ، ناميبيــا ، ميامنــار ،كو مونــا ،موزامبيــق
  .  اليونان، اليمن، اليابان، هولندا، هنغاريا، اهلند، هاييت، نيوزيلندا،نيكاراغوا

  
  :املعارضون    

، الواليـات   ، نـاورو  ) املوحـدة  -واليـات   (إسرائيل، جزر مارشال، كنـدا، ميكرونيزيـا          
  .املتحدة األمريكية

  
  :املمتنعون    

  .جنوب السودان، الكامريون، هندوراس  
  

وقبـــل التـــصويت، أدىل ببيانـــات ممثلـــو كـــل مـــن األرجنـــتني، وإســـرائيل، والربازيـــل،   - ١٤
وبعد التصويت، أدىل ببيانـات ممثلـو كـل مـن األرجنـتني، والربازيـل،               . واململكة املتحدة ومصر  

  ).A/C.3/67/SR.46انظر (  واملراقب عن فلسطنيواململكة املتحدة
  

  A/C.3/67/L.58مشروع القرار   -جيم   
 ممثل كوبا، باسم االحتـاد     عرضنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٠، املعقودة يف    ٤١يف اجللسة     - ١٥

 ، وبـنن  ، والربازيـل  ،) اإلسـالمية  -مجهوريـة   ( وإيـران    ، وإكـوادور  ، وإريتريـا  ، وإثيوبيـا  ،الروسي
ــدي ــا  ،وبورون ــة (وبوليفي ــات -دول ــددة القومي ــر،) املتع ــر وجــ، واجلزائ ــة ،زر القم  واجلمهوري
 ومجهوريـة  ، ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة    ، واجلمهورية العربيـة الـسورية     ،الدومينيكية

 وجنـــوب الـــسودان، وســـانت فنـــسنت وجـــزر  ، وجنـــوب أفريقيـــا،الو الدميقراطيـــة الـــشعبية
 وفرتويــال  ، وغينيــا االســتوائية ، والــصني، وســوازيلند،ال والــسنغ، وســري النكــا ،غرينــادين

 مـشروع قـرار    واهلنـد ، ونيكـاراغوا ، ومـصر ، وكوت ديفوار ، وكوبا ،)البوليفارية -مجهورية  (
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استخدام املرتزقة كوسيلة النتـهاك حقـوق اإلنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب يف                  ”بعنوان  
  ).A/C.3/67/L.58(“ تقرير املصري

انظـر  (نـوفمرب، أدىل ممثـل كوبـا ببيـان          / تشرين الثـاين   ٢٨، املعقودة يف    ٤٧سة  ويف اجلل   - ١٦
A/C.3/67/SR.47 .(  

 بتصويت مـسجل  A/C.3/67/L.58ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ١٧
، ١٩انظــر الفقــرة ( أعــضاء عــن التــصويت ٥ صــوتا، وامتنــاع ٥٢ صــوتا مقابــل ١٢٢بأغلبيـة  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). الثمشروع القرار الث
  

  :املؤيدون    
 ، إكـوادور  ، إريتريـا  ، أرمينيـا  ، األردن ، األرجنـتني  ، أذربيجـان  ، إثيوبيـا  ،االحتاد الروسي   

 ، أوروغــــواي، أنغــــوال، إندونيــــسيا، أنتيغــــوا وبربــــودا،العربيــــة املتحــــدة اإلمــــارات
 ، بـاراغواي  ،غينيـا اجلديـدة    بـابوا    ،) اإلسالمية -مجهورية  ( إيران   ، أوغندا ،أوزبكستان
 ، بنمـا  ، بـنغالديش  ، بليـز  م،وين دار الـسال    بـر  ، بربـادوس  ، الربازيـل  ، البحرين ،باكستان

 ،) املتعـددة القوميـات    -دولة  ( بوليفيا   ، بوروندي ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بوتان ،بنن
ــريو ــيالروس،ب ــد، ب ــستان، تايلن ــاغو ، تركمان ــداد وتوب ــالو، توغــو، تريني ــونس، توف  ، ت

 ،قمــر جــزر ال، جــزر ســليمان ، جــزر البــهاما ، اجلزائــر، جامايكــا، ليــشيت-تيمــور 
ــ  ، اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة،زانيا املتحـــدةـمجهوريـــة تنـ

ــة   ــشعبية الدميقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ ــة ،مجهوريـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــة ، مجهوريـ  مجهوريـ
 ، الـرأس األخـضر    ،جنوب الـسودان، جيبـويت     ، جنوب أفريقيا  ،الدميقراطية الشعبية  الو

ــا  ســانت كيــتس ، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين ،ا ســامو، زمبــابوي،روانــدا زامبي
 ، ســوازيلند، الــسنغال، ســنغافورة، الــسلفادور، ســري النكــا، ســانت لوســيا،ونــيفس
ــسودان ــصومال، شــيلي، ســرياليون، ســورينام،ال ــصني، ال ــراق، طاجيكــستان، ال  ، الع
ــا،عمــان ــا ، غامبي ــادا،غان ــا، غواتيمــاال، غرين ــا، غيان ــا ، غيني ــساو- غيني ــانواتو، بي  ، ف
ــبني ــ،الفلــ ــة (زويال ـ فنــ ــة-مجهوريــ ــام،) البوليفاريــ ــر، فييــــت نــ ــتان، قطــ  ، قريغيزســ

 ، الكونغــو، كوســتاريكا، كــوت ديفــوار، كوبــا، كمبوديــا، الكــامريون،كازاخــستان
ــا،الكويــت ــان، كيني ــا، لبن ــسوتو، ليبي ــا، مــايل، لي  ، املغــرب، مــصر،دغــشقر م، ماليزي
 ، ميامنـار  ، موريـشيوس  ، موريتانيـا  ،يا منغول ، اململكة العربية السعودية   ، ملديف ،مالوي
  .  اليمن، هندوراس، اهلند، هاييت، نيكاراغوا، نيجرييا، نيبال،ناميبيا
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  :املعارضون    
 ،يـسلندا أ ،رلندا أي ، أوكرانيا ، أندورا ، أملانيا ، ألبانيا ، إسرائيل ، إستونيا ، أستراليا ا،إسباني  

 ، اجلبـل األسـود    ، تركيـا  ،بولندا ، البوسنة واهلرسك  ، بلغاريا ، بلجيكا ، الربتغال ،إيطاليا
 مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية     ، مجهورية كوريا  ، اجلمهورية التشيكية  ،جزر مارشال 

 ، ســلوفاكيا، ســان مــارينو، رومانيــا، الــدامنرك، جورجيــا، مجهوريــة مولــدوفا،الــسابقة
 ، لكـسمربغ  ، التفيـا  ، كندا ، كرواتيا ، قربص ، فنلندا ، فرنسا ، صربيا ، السويد ،اسلوفيني
 ، اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية ، مالطــة، ليختنــشتاين،ليتوانيــا
 ، هنغاريــا، نيوزيلنــدا، النمــسا، النــرويج،) املوحــدة-واليــات ( ميكرونيزيــا ،مونــاكو
  . اليونان، اليابان،مريكية الواليات املتحدة األ،هولندا

  
  :املمتنعون    

  .أفغانستان، فيجي، كولومبيا، املكسيك، سويسرا  
). باسم االحتـاد األورويب   ( أيضا، أدىل ممثل قربص ببيان قبل التصويت         ٤٧ويف اجللسة     - ١٨

  ).A/C.3/67/SR.47انظر (وبعد التصويت، أدىل ممثال األرجنتني واململكة املتحدة ببيانني 
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثا ثال  
  :ة التاليات القرارمشاريعتوصي اللجنة الثالثة اجلمعية العامة باعتماد   - ١٩
  

  مشروع القرار األول    
  اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقرير املصري    

  ،إن اجلمعية العامة  
ميثـاق   س يف أمهية اإلعمال العاملي حلق الشعوب يف تقريـر املـصري املكـر          تعيد تأكيد إذ    

إعـالن    ويف )١(األمم املتحـدة واملنـصوص عليـه يف العهـدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنـسان                 
) ١٥ - د (١٥١٤منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة الوارد يف قرار اجلمعيـة العامـة         

  ، لضمان حقوق اإلنسان ومراعاهتا على حنو فعال،١٩٦٠ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ 
 بالتقـــدم احملـــرز يف ممارســـة الـــشعوب اخلاضـــعة لالحـــتالل االســـتعماري وإذ ترحـــب  

 يف تقريــــر املــــصري وبلوغهــــا مركــــز الدولــــة ذات الــــسيادة  احلــــقاألجــــنيب  اخلــــارجي أو أو
  االستقالل، ونيلها

 إزاء اســـتمرار أعمـــال التـــدخل واالحـــتالل العـــسكريني  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  
 بقمــع حــق الــشعوب واألمــم يف تقريــر املــصري تنــذرلــك األعمــال الــيت األجنبــيني أو التهديــد بت

  أدت بالفعل إىل قمع هذا احلق، أو
 أن املاليني من الناس اقتلعوا وما زالوا يقتلعـون مـن  من  وإذ تعرب عن القلق الشديد     

ديارهم نتيجة السـتمرار هـذه األعمـال ليـصبحوا الجـئني ومـشردين، وإذ تـشدد علـى احلاجـة                  
  ىل اختاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأة حالتهم،امللحة إ

جلنـة حقـوق اإلنـسان يف دورهتــا    يف هـذا الـصدد    إىل القـرارات الـيت اختـذهتا    وإذ تـشري   
انتـهاك حـق الـشعوب يف تقريـر املـصري وغـريه             ب فيما يتعلق  ودوراهتا السابقة    )٢(احلادية والستني 

  عدوان واالحتالل العسكرية األجنبية،حقوق اإلنسان نتيجة ألعمال التدخل وال من
اإلعمــال العــاملي حلــق الــشعوب يف تقريــر  املتعلقــة ب قراراهتــا الــسابقة تعيــد تأكيــدوإذ   

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٤٥املصري، مبا فيها القرار 

_________________ 
 .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠ القرار  )١(  
، E/2005/23( والتــصويبان ٣، امللحــق رقــم ٢٠٠٥عي، الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــا انظــر   )٢(  

  .، الفصل الثاين، الفرع ألف)2 و Corr.1 و
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 املتـضمن إعـالن     ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٨ املؤرخ   ٥٥/٢ قرارها   تعيد أيضا تأكيد  وإذ    
 املتـضمن   ٢٠٠٥ سـبتمرب / أيلول ١٦ املؤرخ   ٦٠/١أللفية، وإذ تشري إىل قرارها      لمم املتحدة   األ

 حـق الـشعوب     ، يف مجلة أمـور،     اللذين يدعمان  ٢٠٠٥الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام       
  اخلاضعة للسيطرة االستعمارية واالحتالل األجنيب يف تقرير املصري،

  ،)٣(مني العام عن حق الشعوب يف تقرير املصري بتقرير األوإذ حتيط علما  
ــد   - ١   ــد تأكي ــا    تعي ــشعوب، مب ــع ال ــاملي حلــق مجي ــال الع ــشعوب    أن اإلعم ــا ال فيه

اخلاضعة للسيطرة االسـتعمارية واخلارجيـة واألجنبيـة، يف تقريـر املـصري شـرط أساسـي لـضمان                   
  يزها؛حقوق اإلنسان ومراعاهتا على حنو فعال وللحفاظ على تلك احلقوق وتعز

 ألعمــال التــدخل والعــدوان واالحــتالل العــسكرية  تعلــن معارضــتها اجلازمــة  - ٢  
 األجنبيــة ألهنــا تــؤدي إىل قمــع حــق الــشعوب يف تقريــر املــصري وغــريه مــن حقــوق اإلنــسان يف 

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

 األجنبيـة واحتالهلـا هلـا وكـل أعمـال القمـع والتمييـز واالسـتغالل وسـوء           راضـي واأليف البلدان   
املعاملة، وخـصوصا األسـاليب الوحـشية والالإنـسانية الـيت تفيـد التقـارير بأهنـا تـستخدم لتنفيـذ                 

  تلك األعمال ضد الشعوب املعنية؛
ا مـن    إزاء حمنـة ماليـني الالجـئني واملـشردين الـذين اقتلعـو             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 ينجم عـن             تطلب  - ٥  
ســيما  التــدخل أو العــدوان أو االحــتالل العــسكري األجــنيب مــن انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، وال

  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” والستني يف إطار البند املعنون الثامنةدورهتا 

_________________ 
  )٣(  A/66/172.  



A/67/456
 

10 12-63337 
 

  روع القرار الثاينمش    
  حق الشعب الفلسطيين يف تقرير املصري    

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

احلقــوق وتقريــر املــصري للــشعوب تنــدرج ضــمن مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا احملــددة           
  امليثاق، يف

 تـــشرين ٢٤املـــؤرخ ) ٢٥ - د (٢٦٢٥ا الـــصــدد إىل قرارهـــا   يف هـــــذوإذ تـــشري  
إعـــالن مبـــادئ القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بالعالقـــات الوديـــة ” املعنـــون ١٩٧٠أكتـــوبر /األول

  ،“والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة
 يواإلعـالن العـامل   )١( يف اعتبارها العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسانوإذ تضع  

وبرنـامج    وإعـالن  )٣(ح االسـتقالل للبلـدان والـشعوب املـستعمرة        ن وإعالن م  )٢(حلقوق اإلنسان 
  ،)٤(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥ان يف سعمل فيينا اللذين اعتمدا يف املؤمتر العاملـي حلقوق اإلن

ــشري   ــشاء     وإذ تــ ــسني إلنــ ــسنوية اخلمــ ــذكرى الــ ــبة الــ ــصادر مبناســ ــالن الــ  إىل اإلعــ
  ،)٥(املتحدة األمم

  ،)٦( إىل إعالن األمم املتحدة لأللفيةوإذ تشري أيضا  
يوليــه / متــوز٩ إىل الفتــوى الــيت أصــدرهتا حمكمــة العــدل الدوليــة يف وإذ تــشري كــذلك  
، )٧( بــشأن اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار يف األرض الفلــسطينية احملتلــة        ٢٠٠٤

_________________ 
 . 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(  
اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص اإلنكليزي١٣٦ الصفحة ،٢٠٠٤فتوى، تقارير حمكمة العدل الدولية لعام 
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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 تــشييد إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــاالحتالل، للجــدار يف األرض الفلــسطينية ٢٠٠٤ يوليــه

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

الســتئناف املفاوضــات والتعجيــل خبطاهــا يف إطــار عمليــة  ملحــةأن احلاجــة إذ تــرى و  
الـــسالم يف الـــشرق األوســـط، اســـتنادا إىل قـــرارات األمـــم املتحـــدة املتخـــذة يف هـــذا الـــصدد  

، )١٠(رض مقابــل الــسالم، ومبــادرة الــسالم العربيــة ومرجعيــات مدريــد، مبــا يف ذلــك مبــدأ األ 
وخريطة الطريق اليت وضعتها اجملموعة الرباعية إلجياد حل دائم للصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيين            

، ولإلسراع يف حتقيـق تـسوية سـلمية عادلـة ودائمـة وشـاملة بـني               )١١(على أساس وجود دولتني   
  واإلسرائيلي، اجلانبني الفلسطيين

ة احترام وصون وحدة األرض الفلـسطينية احملتلـة بأكملـها، مبـا فيهـا            ضرور وإذ تؤكد   
 املـؤرخ   ٥٨/٢٩٢وإذ تشري يف هذا الـصدد إىل قرارهـا          القدس الشرقية، وتالصقها وسالمتها،     

  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦
  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ ٦٦/١٤٦ إىل قرارها وإذ تشري  
  دوليا،  العيش يف سالم داخل حدود آمنة ومعترف هبا حق مجيع دول املنطقة يفوإذ تؤكد  
 حــق الــشعب الفلــسطيين يف تقريــر املــصري، مبــا يف ذلــك احلــق يف تعيــد تأكيــد  - ١  

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

ــلة دعـــم الـــشعب الفلـــسطيين ومـــس   ــه يف تقريـــر املـــصري يف  علـــى مواصـ اعدته علـــى نيـــل حقـ
  .وقت أقرب

_________________ 
اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار يف             : ؛ انظـر أيـضا    ٨٨فقـرة    ال ، الفتوى ،Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٨(  

 مــــن ١٣٦ الــــصفحة ،٢٠٠٤األرض الفلــــسطينية احملتلــــة، فتــــوى، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام   
  .اإلنكليزي النص

يد جـدار يف   اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشي         : ؛ انظر أيضا  ١٢٢ الفقرة   ، الفتوى ،Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٩(  
 مــــن ١٣٦ الــــصفحة ،٢٠٠٤األرض الفلــــسطينية احملتلــــة، فتــــوى، تقــــارير حمكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام   

  .اإلنكليزي النص
  )١٠(  A/56/1026-S/2002/932،١٤/٢٢١ القرار ، املرفق الثاين.  
  )١١(  S/2003/529،املرفق .  
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  مشروع القرار الثالث    
 استخدام املرتزقة كوسيلة النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب         

  يف تقرير املصري
 ،إن اجلمعية العامة  

 املـؤرخ  ٦٦/١٤٧ إىل مجيع قراراهتا السابقة بشأن املوضـوع، مبـا فيهـا القـرار      إذ تشري   
ــانون األول ١٩ ــوق اإلنـــسان    ٢٠١١ديـــسمرب /كـ ــرارات جملـــس حقـ  املـــؤرخ ١٥/١٢، وقـ
 ١٨/٤  و)٢(٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين األول ١ املؤرخ  ١٥/٢٦  و )١(٢٠١٠سبتمرب  /أيلول ٣٠

، ومجيــع )٤(٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول٢٧ املــؤرخ ٢١/٨ و )٣(٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٩املــؤرخ 
 الصدد، ن يف هذاالقرارات اليت اختذهتا جلنة حقوق اإلنسا

إىل مجيـع قراراهتـا املتخـذة يف هـذا الـصدد الـيت أدانـت فيهـا، يف مجلـة                      وإذ تشري أيضا    
ــهم       ــشدهم أو نقلـ ــهم أو حـ ــهم أو تدريبـ ــة أو متويلـ ــد املرتزقـ ــسمح بتجنيـ ــة تـ ــور، أي دولـ أمـ

سـيما حكومـات     استخدامهم هبدف اإلطاحة حبكومات دول أعضاء يف األمم املتحدة، وال          أو
هبــدف حماربــة حركــات التحريــر الــوطين أو تتغاضــى عــن ذلــك، وإذ تــشري  الناميــة، أوالبلــدان 

 الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة          باملوضـوع  كذلك إىل القـرارات والـصكوك الدوليـة ذات الـصلة          
ــة      ــها اتفاقي ــة، ومن وجملــس األمــن واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة األفريقي

  األفريقي، ، وكذلك االحتاد)٥( للقضاء على االرتزاق يف أفريقيامنظمة الوحدة األفريقية
ــد     ــد تأكي ــد     وإذ تعي ــشأن التقي ــاق األمــم املتحــدة ب ــادئ املكرســة يف ميث املقاصــد واملب

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

  وعدم التدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم الوالية الداخلية للدول،
أنــه حيـق جلميـع الـشعوب، عمـال مببـدأ تقريـر املـصري، أن حتـدد         وإذ تعيد أيضا تأكيد      

الثقافيــة، وأن تحقيــق تنميتــها االقتــصادية واالجتماعيــة و لحبريــة وضــعها الــسياسي وأن تــسعى 
  على كل دولة واجب احترام هذا احلق وفقا ألحكام امليثاق،

_________________ 
، )A/65/53/Add.1 ( ألــف٥٣ن، امللحــق رقــم الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامــسة والــستو انظــر   )١(  

  .الثاين الفصل
  .املرجع نفسه، الفصل األول  )٢(  
 .، الفصل الثاين)A/66/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السادسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٣(  
 . الثالث، الفصل)A/67/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٤(  
  .٢٥٥٧٣، الرقم ١٤٩٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٥(  
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ــد كــذلك   ــد وإذ تعي ــة     تأكي ــات الودي ــة بالعالق ــدويل املتعلق ــانون ال ــادئ الق  إعــالن مب
  ،)٦(املتحدة والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم

 التابع جمللـس    بإنشاء الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح باب العضوية       وإذ ترحب     
حقـوق اإلنــسان املكلــف بــالنظر يف إمكانيــة وضـع إطــار تنظيمــي دويل، مبــا يف ذلــك النظــر يف   

ــا بــشأن تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة     اخلاصــة  خيــار وضــع صــك ملــزم قانون
  ورصدها ومراقبتها،

مـا بـني    خـالل الفتـرة      هـا  مشاورات إقليمية يف املناطق اخلمس مجيع       عقد إىل تشريوإذ    
 حتـــديات واجتاهـــات جديـــدة ظهـــور  إىلاملـــشاركونأشـــار  ، حيـــث٢٠١٠ و ٢٠٠٧عـــامي 
ــشطتهم   فيمــا ــة أو أن ــق باملرتزق ــق يتعل ــد تعي ــشكل متزاي ــسان وممارســتها،    ب ــع حبقــوق اإلن التمت
 إذا كانـت    الدور الذي تؤديه الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة يف كل منطقـة          أشاروا إىل   و

 ملفوضــية اعــرب عــن تقــديرهت، وإذ  فيهــاأو جتّنــد أفــراداًول أنــشطتها فيهــا مــسجلة فيهــا أو تــزا
  األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ملا تقدمه من دعم من أجل عقد هذه املشاورات،

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

ــالغ القلــق    ــساورها ب  إزاء اخلــسائر يف األرواح واألضــرار اجلــسيمة الــيت تلحــق   وإذ ي
باملمتلكات واآلثار السلبية يف سياسة البلـدان املتـضررة واقتـصاداهتا نتيجـة ملـا يقـوم بـه املرتزقـة          

  من أنشطة إجرامية،
خرية يف بعض البلدان النامية      أنشطة املرتزقة يف اآلونة األ     وإذ تثري بالغ جزعها وقلقها     

ــه هــذه        ــا تنطــوي علي ــاطق الرتاعــات املــسلحة، وم ــا يف ذلــك يف من يف خمتلــف أحنــاء العــامل، مب
  األنشطة من خطر يهدد سالمة واحترام النظام الدستوري للبلدان املتضررة،

ــق    ــساورها القلـ ــشركات   وإذ يـ ــوظفي بعـــض الـ ــة ومـ ــلوع املرتزقـ ــاءات ضـ إزاء ادعـ
نيــة اخلاصــة الــيت تــضطلع بأنــشطة ذات صــلة بــاالرتزاق يف انتــهاكات جــسيمة العــسكرية واألم

ــسان، مبــا يف ذلــك اإلعــدام    ــإجراءات مــوجزة حلقــوق اإلن  واالختفــاء القــسري واالغتــصاب  ب
والتعذيب واملعاملة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة وعمليـات االعتقـال واالحتجـاز التعـسفية                  

  ،واحلرق العمد والسلب والنهب
 بــأن وضــع صــك تنظيمــي دويل شــامل ملــزم قانونــا يكتــسي أمهيــة        واقتناعــا منــها   

يتعلق بتنظيم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وفيما يتعلـق بالقيـام، يف هـذا الـشأن،                 فيما
_________________ 

  .، املرفق)٢٥ - د (٢٦٢٥القرار   )٦(  
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ــة مــساءلتها عــن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان ويــتم مــن خالهلــا      باختــاذ تــدابري هتــدف إىل كفال
  أنشطتها، رصد

 بأن املرتزقة أو األنشطة اليت يقومون هبـا يـشكلون، بـصرف النظـر          أيضا  منها واقتناعا 
عن طريقة اسـتخدامهم أو الـشكل الـذي يتخذونـه الكتـساب بعـض مظـاهر الـشرعية، خطـرا                     
يهـــدد ســـالم الـــشعوب وأمنـــها وحقهـــا يف تقريـــر املـــصري وعقبـــة تعـــوق متتعهـــا حبقــــوق           

  مجيعها، اإلنسان
ــرف - ١   ــدير  تعت ــع التق ــا م ــل املعــين باســتخدام   ل وإســهاماتبأعم ــق العام  الفري

 تقريــر املــصري، املرتزقــة كوســيلة النتــهاك حقــوق اإلنــسان وإعاقــة ممارســة حــق الــشعوب يف   
  ؛)٧(وحتيط علما مع التقدير بآخر تقاريره ذلك أنشطته البحثية، يف مبا

 قلقـا    أن استخدام املرتزقة وجتنيدهم ومتويلهم وتدريبهم أمور تـثري         تعيد تأكيد  - ٢  
  املتحدة؛ شديدا لدى مجيع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد واملبادئ املكرسة يف ميثاق 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، يف مجلــة أمــور، إىل تــشجيع الطلــب علــى املرتزقــة يف  

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

درجات اليقظة إزاء اخلطر الذي تشكله أنشطة املرتزقة واختـاذ التـدابري التـشريعية لكفالـة عـدم                  
استخدام أراضيها واألراضي األخرى اخلاضعة لـسيطرهتا، وكـذلك رعاياهـا، يف جتنيـد املرتزقـة         

هم أو تدريبـهم أو محايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخطـيط ألنـشطة هتـدف                    أو حشدهم أو متويل   
إعاقة ممارســـة الشعوب حقها فـــي تقريـــر املـصري وزعزعـة حكومـة أي دولـة أو اإلطاحـة                   إىل

ــة أو      هبــا أو ــسالمة اإلقليمي ــة، بتقــويض أو إضــعاف ال ــة أو جزئي ــصورة كلي ــام، ب الوحــدة  القي
 لــسيادة الــيت تتــصرف مبــا يتــسق مــع احتــرام حــق الــشعوب يفالـسياسية للــدول املــستقلة ذات ا 

  املصري؛ تقرير
 إىل مجيع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظـة للحيلولـة دون قيـام               تطلب - ٥  

شركات خاصة تقـدم اخلـدمات االستـشارية واألمنيـة العـسكرية علـى الـصعيد الـدويل بتجنيـد                    
ي شـكل مـن األشـكال، وأن حتظـر تـدخل هـذه       املرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو متويلهم بـأ        

  الدستورية؛ األعمال الرامية إىل زعزعة األنظمة الشركات حتديدا يف الرتاعات املسلحة أو

_________________ 
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 الدول اليت تتلقى املساعدة واخلدمات االستشارية واألمنيـة العـسكرية           تشجع  - ٦  
ــشركات ومــ          ــك ال ــسجيل تل ــة لت ــة وطني ــات تنظيمي ــى وضــع آلي ــن شــركات خاصــة عل نح م

التراخيص هلا لكفالة أال تعوق اخلدمات الـيت تقـدمها تلـك الـشركات التمتـع حبقـوق اإلنـسان                    
  وأال تنتهكها يف البلد املتلقي هلا؛

 إزاء تــأثري أنــشطة الــشركات العــسكرية واألمنيــة    قلقهــا البــالغتــشدد علــى  - ٧  
طها يف حـاالت  اخلاصة يف التمتع حبقوق اإلنسان، وخباصة عنـدما متـارس تلـك الـشركات نـشا        

الرتاع املسلح، وتالحظ أنه قلما حتاسب الشركات العسكرية واألمنيـة اخلاصـة وأفرادهـا علـى                
  انتهاكات حقوق اإلنسان؛

 جبميـع الـدول الـيت مل تنـضم بعـد إىل االتفاقيـــــة الدوليـة ملناهـضة جتنيـد                هتيب  - ٨  
ليهـــا أن تنظـــر يف اختـــاذ  أو الـــيت مل تـــصدق ع)٨(املرتزقـــة واســـتخدامهم ومتويلـــهم وتدريبـــهم 

  اإلجراءات الالزمـــة لذلك؛
 بالتعاون الذي أبدته البلدان اليت زارها الفريق العامل وباعتمـاد بعـض             ترحب - ٩  
  تشريعات وطنية تقيد جتنيد املرتزقة وحشدهم ومتويلهم وتدريبهم ونقلهم؛ الدول

 خمتلف أحنـاء العـامل،       أنشطة املرتزقة اليت جرت مؤخرا يف بلدان نامية يف         تدين - ١٠  
وخباصة يف مناطق الرتاع، وما تشكله من خطر على سـالمة واحتـرام النظـام الدسـتوري لتلـك            
البلدان وممارسة شعوهبا احلق يف تقرير املصري، وتؤكد أمهية أن ينظر الفريق العامـل يف املـصادر                 

  ؛هبااليت يقومون واألسباب اجلذرية والدوافع السياسية للمرتزقة واألنشطة 
 بالدول أن حتقق يف احتمال ضلوع املرتزقة مىت وحيثما ترتكب أعمـال             هتيب - ١١  

 إجراميــــة ذات طابع إرهايب، وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إىل العدالة أو أن تنظـر                
ــا  ــسليمهم، إذا مــ ــة       يف تــ ــدات الثنائيــ ــي واملعاهــ ــانون احمللــ ــا للقــ ــك، وفقــ ــها ذلــ ــب منــ طلــ

  ؛املنطبقة الدولية أو
 إفـالت املرتزقـة واملـسؤولني عـن اسـتخدام املرتزقـة وجتنيـدهم ومتويلـهم                 تدين - ١٢  

وتدريبهم من العقاب، جبميع أشكاله، وحتث مجيع الدول على تقدميهم إىل العدالة دون متييـز،               
  وفقا اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل؛

فقا اللتزاماهتا مبوجـب    العون واملساعدة، و    بالدول األعضاء أن تقدم يد     هتيب ‐ ١٣  
  وعادلة؛ القانون الدويل، يف جمال مقاضاة املتهمني باالرتزاق يف حماكمات شفافة ومفتوحة

_________________ 
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 للفريق العامل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية            بعقد الدورة الثانية   ترحب - ١٤  
كرية املعين بالنظر يف إمكانيـة وضـع إطـار تنظيمـي دويل بـشأن تنظـيم أنـشطة الـشركات العـس                     

 ملـشاركة اخلـرباء، مبـن فـيهم أعـضاء          اعرب عن ارتياحه  تواألمنية اخلاصة ورصدها ومراقبتها، و    
ــدورة      ــة، يف ال ــسألة اســتخدام املرتزق ــل املعــين مب ــق العام ــذكورةالفري ــن   أعــاله امل ــارهم م باعتب

  الرأي؛  أهل
لعمـل   إىل الفريـق العامـل املعـين مبـسألة اسـتخدام املرتزقـة أن يواصـل ا                 تطلب  ‐ ١٥  

الذي سبق أن قـام بـه املقـررون اخلاصـون الـسابقون بـشأن تعزيـز اإلطـار القـانوين الـدويل ملنـع                
ــراح      ــة علــى ذلــك، مــع مراعــاة االقت جتنيــد املرتزقــة واســتخدامهم ومتويلــهم وتدريبــهم واملعاقب
الداعي إىل تعريـف قـانوين جديـد للمرتزقـة الـذي قدمـه املقـرر اخلـاص املعـين مبـسألة اسـتخدام                   

ــره إىل جلنــة حقــوق      امل ــر املــصري يف تقري رتزقــة كوســيلة إلعاقــة ممارســة حــق الــشعوب يف تقري
  ؛)٩(اإلنسان يف دورهتا الستني

ــى نطــاق      تطلــب - ١٦   ــف عل ــسان التعري ــوق اإلن ــم املتحــدة حلق  إىل مفوضــية األم
ــر       ــة يف حــق الــشعوب يف تقري ــسلبية ألنــشطة املرتزق ــار ال ــة، باآلث واســع، وعلــى ســبيل األولوي

صري، وتقدمي اخلدمات االستشارية، عند الطلب وحسب االقتضاء، إىل الـدول املتـضررة مـن               امل
  تلك األنشطة؛

ــي  - ١٧   ــه      توصـ ــيت تواجـ ــضاء الـ ــدول األعـ ــا الـ ــا فيهـ ــضاء، مبـ ــدول األعـ ــع الـ مجيـ
الــشركات العــسكرية واألمنيــة اخلاصــة، بــصفتها دوال متعاقــدة علــى خــدماهتا أو دوال   ظــاهرة

ــا   ــا فيه ــها أو  أوجتــري عملياهت ــشركات     دول موطن ــا حلــساب إحــدى ال دوال يعمــل مواطنوه
 العسكرية واألمنية اخلاصة، باملسامهة يف أعمال الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح بـاب                 

  املرتزقة؛ العضوية، آخذة يف االعتبار العمل األويل الذي قام به الفريق العامل املعين باستخدام
ى التعاون التام مع الفريق العامل املعـين مبـسألة اسـتخدام             مجيع الدول عل   حتث  - ١٨  
   الوفاء بواليته؛من أجلاملرتزقة 
 إىل األمني العام وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان                 تطلب - ١٩  
يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتني املهنيـة واملاليـة،                 تزويد الفريق العامل بكل ما    مواصلة  
واليته، بوسائل منها تعزيز التعاون بني الفريق العامل وغريه من كيانات منظومـة األمـم    للوفاء ب 

ــة، ليفـــي مبقتـــضيات أنـــشطته      ــا املرتزقـ ــة األنـــشطة الـــيت يقـــوم هبـ املتحـــدة الـــيت تعـــىن مبكافحـ
  واملقبلة؛ احلالية

_________________ 
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 إىل الفريــق العامــل استــشارة الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة       تطلــب - ٢٠  
ت غــري احلكوميــة يف تنفيــذ هــذا القــرار وتقــدمي اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام املرتزقــة     واملنظمــا

كوسيلة لتقويض التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها وإعاقة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري،        
   والستني؛الثامنةمشفوعة بتوصيات حمددة، إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 

 والستني يف مسألة استخدام املرتزقة كوسيلــــة        لثامنةا أن تنظر يف دورهتا      تقرر - ٢١  
النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـــة ممارسة حق الـشعوب يف تقريـر املـصري يف إطـار البنـد املعنـون                    

  .“حق الشعوب يف تقرير املصري”
  


	الدورة السابعة والستون
	البند 68 من جدول الأعمال
	حق الشعوب في تقرير المصير
	تقرير اللجنة الثالثة
	المقرر: السيد سلجوق مستنصر ترار (باكستان)
	أولا - مقدمـة
	1 - بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية، المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2012، أن تدرج البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“، في جدول أعمال دورتها السابعة والستين، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
	2 - وأجرت اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن البند بالاقتران مع البند 67 المعنون ”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“، في جلساتها 28 إلى 30، المعقودة في 5 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ونظرت في المقترحات واتخذت إجراء بشأن البند 68 في جلساتها 35، و 36، و 38، و 41، و 46، و 47، المعقودة في 8 و 13 و 15 و 20 و 27 و 28 تشرين الثاني/نوفمبر. ويرد سردٌ للمناقشة التي أجرتها اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/67/SR.28-30، و 35، و 36، و 38، و 41، و 46، و 47).
	3 - وكان معروضًا على اللجنة من أجل نظرها في هذا البند تقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير (A/67/276)، ومذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير (A/67/340).
	4 - وفي الجلسة 28، المعقودة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببيان استهلالي. وأدلى أيضا ببيان استهلالي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وقدم بعد ذلك ردودا على الأسئلة التي طرحها ممثلو الاتحاد الروسي وكينيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وبنغلاديش، وردّ على التعليقات التي أبدوها (انظر A/C.3/67/SR.28).
	5 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان استهلالي رئيسُ الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، ورد على الأسئلة التي طرحها ممثلو ليـبـيا وكوبا وسويسرا والاتحاد الروسي، وأجاب على التعليقات التي أبدوها (انظر A/C.3/67/SR.28). 
	6 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى نائب رئيس اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة التي طرحها ممثلا جمهورية إيران الإسلامية وسلوفينيا وعقّب على أجوبتهما (انظر A/C.3/67/SR.28).
	ثانيا - النظر في المقترحات
	ألف - مشروع القرار A/C.3/67/L.29
	7 - في الجلسة 35، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل باكستان، باسم الاتحاد الروسي، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وألبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأنغولا، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتوغو، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسيراليون، والصومال، والصين، وعمان، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وقطر، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، وموزامبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهندوراس، مشروعَ قرار بعنوان ”الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير“ (A/C.3/67/L.29). 
	8 - وفي الجلسة 36، المعقودة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل باكستان ببيان (انظر A/C.3/67/SR.36). وبعد ذلك، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من أنتيغوا وبربودا، والبرازيل، وتايلند، وتونس، وجامايكا، وسيشيل، وطاجيكستان، وفييت نام.
	9 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.29 (انظر الفقرة 19، مشروع القرار الأول).
	10 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان. وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من إسبانيا، والأرجنتين، وقبرص (باسم الاتحاد الأوروبي) والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (انظر A/C.3/67/SR.36).
	باء - مشروع القرار A/C.3/67/L.54
	11 - في الجلسة 38، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل مصر، باسم الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وإستونيا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوزبكستان، وأوغندا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، والبرتغال، وبروني دار السلام، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتركيا، وتشاد، وتونس، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والدانمرك، والرأس الأخضر، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وصربيا، والصومال، والصين، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغيانا، وغينيا، وفرنسا، وفلسطين، وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، والكويت، وكينيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموناكو، وميانمار، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، واليمن، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير“ (A/C.3/67/L.54).
	12 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل مصر ببيان باسم مقدمي مشروع القرار A/C.3/67/L.54 (انظر A/C.3/67/SR.46). وفي وقت لاحق، انضم إلى مقدمي مشروع القرار كل من ألمانيا، وأوكرانيا، وباراغواي، وبربادوس، وبليز، وبيلاروس، وتيمور - ليشتي، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وطاجيكستان، وغانا، وغرينادا، وغينيا - بيساو، وقيرغيزستان، وكرواتيا، والكونغو، ولاتفيا، وليبريا، وموريشيوس، وموزامبيق، وهولندا. 
	13 - وفي الجلسة 46 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.54 بتصويت مسجل بأغلبية 173 صوتا مقابل 6 أصوات، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 19، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 
	المؤيدون:

	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فرنسا، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، هايتي، الهند، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان. 
	المعارضون:

	إسرائيل، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:

	جنوب السودان، الكاميرون، هندوراس.
	14 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من الأرجنتين، وإسرائيل، والبرازيل، والمملكة المتحدة ومصر. وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من الأرجنتين، والبرازيل، والمملكة المتحدة والمراقب عن فلسطين (انظر A/C.3/67/SR.46).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/67/L.58
	15 - في الجلسة 41، المعقودة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وإريتريا، وإكوادور، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، والبرازيل، وبنن، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، والسنغال، وسوازيلند، والصين، وغينيا الاستوائية، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، وكوت ديفوار، ومصر، ونيكاراغوا، والهند مشروع قرار بعنوان ”استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير“ (A/C.3/67/L.58).
	16 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل كوبا ببيان (انظر A/C.3/67/SR.47). 
	17 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.58 بتصويت مسجل بأغلبية 122 صوتا مقابل 52 صوتا، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 19، مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:

	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصومال، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن. 
	المعارضون:

	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	الممتنعون:

	أفغانستان، فيجي، كولومبيا، المكسيك، سويسرا.
	18 - وفي الجلسة 47 أيضا، أدلى ممثل قبرص ببيان قبل التصويت (باسم الاتحاد الأوروبي). وبعد التصويت، أدلى ممثلا الأرجنتين والمملكة المتحدة ببيانين (انظر A/C.3/67/SR.47).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	19 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال،
	وإذ ترحب بالتقدم المحرز في ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التهديد بتلك الأعمال التي تنذر بقمع حق الشعوب والأمم في تقرير المصير أو أدت بالفعل إلى قمع هذا الحق،
	وإذ تعرب عن القلق الشديد من أن الملايين من الناس اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأة حالتهم،
	وإذ تشير إلى القرارات التي اتخذتها في هذا الصدد لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين() ودوراتها السابقة فيما يتعلق بانتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية،
	وإذ تعيد تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بالإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما فيها القرار 66/145 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 المتضمن إعلان الأمم المتحدة للألفية، وإذ تشير إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005 المتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 اللذين يدعمان، في جملة أمور، حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير()،
	1 - تعيد تأكيد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
	2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها تؤدي إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
	3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأراضي الأجنبية واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
	4 - تعرب عن استيائها إزاء محنة ملايين اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم نتيجة للأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمان وكرامة؛
	5 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
	6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.
	مشروع القرار الثاني
	حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تدرك أن تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
	وإذ تشير في هــذا الصــدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970 المعنون ”إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة“،
	وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة() وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمـي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()،
	وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة()،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس()،
	وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة في فتواها المؤرخة 9 تموز/ يوليه 2004 أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير()،
	وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية()، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
	وإذ تشير إلى قرارها 66/146 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا،
	1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
	2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
	مشروع القرار الثالث
	استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن الموضوع، بما فيها القرار 66/147 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 15/12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010() و 15/26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010() و 18/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011() و 21/8 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012()، وجميع القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها المتخذة في هذا الصدد التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة تسمح بتجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو نقلهم أو استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني أو تتغاضى عن ذلك، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا()، وكذلك الاتحاد الأفريقي،
	وإذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية الداخلية للدول،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أنــه يحق لجميع الشعوب، عملا بمبدأ تقرير المصير، أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()،
	وإذ ترحب بإنشاء الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان المكلف بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، بما في ذلك النظر في خيار وضع صك ملزم قانونا بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها،
	وإذ تشير إلى عقد مشاورات إقليمية في المناطق الخمس جميعها خلال الفترة ما بين عامي 2007 و 2010، حيث أشار المشاركون إلى ظهور تحديات واتجاهات جديدة فيما يتعلق بالمرتزقة أو أنشطتهم تعيق بشكل متزايد التمتع بحقوق الإنسان وممارستها، وأشاروا إلى الدور الذي تؤديه الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في كل منطقة إذا كانت مسجلة فيها أو تزاول أنشطتها فيها أو تجنّد أفراداً فيها، وإذ تعرب عن تقديرها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لما تقدمه من دعم من أجل عقد هذه المشاورات،
	وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا والدول الصغيرة،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية في سياسة البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
	وإذ تثير بالغ جزعها وقلقها أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعض البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في مناطق النزاعات المسلحة، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،
	وإذ يساورها القلق إزاء ادعاءات ضلوع المرتزقة وموظفي بعض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تضطلع بأنشطة ذات صلة بالارتزاق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والحرق العمد والسلب والنهب،
	واقتناعا منها بأن وضع صك تنظيمي دولي شامل ملزم قانونا يكتسي أهمية فيما يتعلق بتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وفيما يتعلق بالقيام، في هذا الشأن، باتخاذ تدابير تهدف إلى كفالة مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان ويتم من خلالها رصد أنشطتها،
	واقتناعا منها أيضا بأن المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بها يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطرا يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتعها بحقوق الإنسان جميعها،
	1 - تعترف مع التقدير بأعمال وإسهامات الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، بما في ذلك أنشطته البحثية، وتحيط علما مع التقدير بآخر تقاريره()؛
	2 - تعيد تأكيد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
	3 - تسلم بأن النـزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
	4 - تحث مرة أخرى جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة واتخاذ التدابير التشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة أو حشدهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارســـة الشعوب حقها فـــي تقريـــر المصير وزعزعة حكومة أي دولة أو الإطاحة بها أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛
	5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛
	6 - تشجع الدول التي تتلقى المساعدة والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية من شركات خاصة على وضع آليات تنظيمية وطنية لتسجيل تلك الشركات ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتع بحقوق الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي لها؛
	7 - تشدد على قلقها البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة عندما تمارس تلك الشركات نشاطها في حالات النزاع المسلح، وتلاحظ أنه قلما تحاسب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأفرادها على انتهاكات حقوق الإنسان؛
	8 - تهيب بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيــــة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم() أو التي لم تصدق عليها أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمـــة لذلك؛
	9 - ترحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
	10 - تدين أنشطة المرتزقة التي جرت مؤخرا في بلدان نامية في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في مناطق النزاع، وما تشكله من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها الحق في تقرير المصير، وتؤكد أهمية أن ينظر الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية والدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة التي يقومون بها؛
	11 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما ترتكب أعمال إجراميــــة ذات طابع إرهابي، وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة أو أن تنظر في تسليمهم، إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
	12 - تدين إفلات المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم من العقاب، بجميع أشكاله، وتحث جميع الدول على تقديمهم إلى العدالة دون تمييز، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
	13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم يد العون والمساعدة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مجال مقاضاة المتهمين بالارتزاق في محاكمات شفافة ومفتوحة وعادلة؛
	14 - ترحب بعقد الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، وتعرب عن ارتياحها لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في الدورة المذكورة أعلاه باعتبارهم من أهل الرأي؛ 
	15 -  تطلب إلى الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، مع مراعاة الاقتراح الداعي إلى تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين()؛
	16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعريف على نطاق واسع، وعلى سبيل الأولوية، بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة في حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتضررة من تلك الأنشطة؛
	17 - توصي جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول الأعضاء التي تواجه ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولا متعاقدة على خدماتها أو دولا تجري عملياتها فيها أو دول موطنها أو دولا يعمل مواطنوها لحساب إحدى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بالمساهمة في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية، آخذة في الاعتبار العمل الأولي الذي قام به الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛
	18 - تحث جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة من أجل الوفاء بولايته؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مواصلة تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، للوفاء بولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛
	20 - تطلب إلى الفريق العامل استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض التمتع بحقوق الإنسان جميعها وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
	21 - تقرر أن تنظر في دورتها الثامنة والستين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.

