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الدورة الثامنة واخلمسون 
اللجنة السادسة 

البند ١٥٣ من جدول األعمال  
   تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف 

  بلغاريا، قربص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا: مشروع قرار 
 تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف 

إن اجلمعية العامة، 
وقد نظرت يف تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف(١)، 

ـــم املتحــدة، وإىل اتفاقيــة امتيــازات األمــم  وإذ تشـري إىل املـادة ١٠٥ مـن ميثـاق األم
املتحدة وحصاناا(٢)، واالتفاق املعقود بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية بشـأن 

مقر األمم املتحدة(٣)، ومسؤوليات البلد املضيف، 
وإذ تشري أيضا إىل أن على اللجنة، وفقـا للفقـرة ٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٨١٩ 
(د - ٢٦) املؤرخ ١٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٧١، أن تقوم بالنظر يف املسائل الناشـئة عـن 
تنفيـذ االتفـاق املعقـود بــني األمـم املتحـدة والواليـــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن مقــر األمــم 

املتحدة، وبإسداء املشورة إىل البلد املضيف بشأن تلك املسائل، 
وإذ تشـري كذلـك إىل قرارهـا ١٧٢/٤٣ املـــؤرخ ٩ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٨، 
الذي أكدت فيه أمهية توفر تصور إجيايب لألعمال اليت تضطلع ا األمم املتحدة، وحثــت علـى 

 __________
 .(A/58/26) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٦ (١)

القرار ٢٢ ألف (د-١).  (٢)
انظر القرار ١٦٩ (د-٢).  (٣)
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مواصلة اجلهود لزيادة الوعي بني سواد الناس، باسـتخدام مجيـع الوسـائل املتاحـة لشـرح أمهيـة 
الدور الذي تؤديه األمم املتحدة والبعثات املعتمدة لديها يف تعزيز السالم واألمن الدوليني، 

وإذ تسلم بأنه ينبغي للسـلطات املختصـة يف البلـد املضيـف أن تواصـل اختـاذ التدابــري 
الفعالة الرامية على األخص إىل منع وقوع أي تصرفات تشكل انتهاكا ألمن البعثات وسـالمة 

موظفيها، 
ـــع البلــد املضيــف واســتنتاجاا الــواردة يف  تؤيـد توصيـات جلنـة العالقـات م - ١

الفقرة ٥٢ من تقريرها(١)؛ 
ترى أن احملافظة على األوضاع املالئمة ألداء الوفود والبعثـات املعتمـدة لـدى  - ٢
األمم املتحدة ألعماهلا بصورة اعتيادية واحترام امتيازاا وحصاناـا، الـذي ميثـل مسـألة بالغـة 
األمهيـة، مهـا ملصلحـة األمـم املتحـدة ومجيـع الـدول األعضـــاء، وتطلــب إىل البلــد املضيــف أن 
يواصل، من خالل املفاوضات، حل املشاكل اليت قد تنشأ، واختــاذ مجيـع التدابــري الالزمـة ملنـع 

أي عائق يعرقل سري عمل البعثات؛ 
ترحب بقرار اللجنة إجراء استعراض مفصل لتنفيذ برنامج وقـوف املركبـات  – ٣
ـــــوين يف الـــرأي الـــذي أبـــداه فــــــي  الدبلوماســية(٤) حســبما أوصــى بذلــك املســتشـار القانــ
٢٤ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢(٥)، بغية معاجلة املشاكل اليت واجهتها بعض البعثات الدائمـة خـالل 
العام األول من الربنامج وكفالة تنفيذه بشكل صحيح ومنصف وفعال وغـري متيـيزي ويتمشـى 

مع القانون الدويل؛ 
تعرب عن تقديرها للجـهود الـيت يبذهلـا البلـد املضيـف، وتـأمل يف أن تسـتمر  – ٤

معاجلة املسائل اليت تثار يف اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدويل؛ 
تالحظ أن القيود اليت فرضها البلد املضيف من قبل على تنقل موظفــي بعـض  – ٥
البعثات وموظفي األمانة العامة املنتمني إىل جنسيات معينة ظلت سارية املفعـول خـالل الفـترة 
املشـمولة بـالتقرير، وتطلـب مـن البلـد املضيـف النظـر يف رفـع هـذه القيـود، وتالحـــظ يف هــذا 

الصدد مواقف الدول املتأثرة بالقيود وموقفي األمني العام والبلد املضيف؛ 
تالحــظ أيضــا أن اللجــنة تتوقــع أن يواصــل البلــد املضيــف كفالــة إصــــدار  – ٦
تأشريات الدخول ملمثلي الدول األعضاء، يف الوقت املناسـب، عمـال بأحكـام الفـرع ١١ مـن 

 __________
A/AC.154/355، املرفق.  (٤)
A/AC.154/358، املرفق.  (٥)
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املادة الرابعة من االتفاق املعقود بـني األمـم املتحـدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة بشـأن مقـر 
األمم املتحدة(٣)، وذلك، يف مجلة أمور، حلضور اجتماعات األمم املتحدة الرمسية؛ 

ــــع جوانـــب  تطلــب إىل األمــني العــام أن يواصــل مشــاركته النشــطة يف مجي – ٧
عالقات األمم املتحدة مع البلد املضيف؛ 

ــــة العامــة ٢٨١٩  تطلـب إىل اللجنـة أن تواصـل أعماهلـا طبقـا لقـرار اجلمعيــــ – ٨
(د - ٢٦)؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمـال املؤقـت لدورـا التاسـعة واخلمسـني البنـد  - ٩
املعنون �تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف�. 

 


