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 الدورة احلادية والستون
 اللجنة السادسة

  من جدول األعمال٧٦البند 
النظـــر يف اختـــاذ تـــدابري فعالـــة لتعزيـــز محايـــة وأمـــن  
وســالمة البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية واملمــثلني 

   الدبلوماسيني والقنصليني
طاليــــا، إيوآيــــسلندا، وأوكرانيــــا، وأملانيــــا، وســــتونيا، وإأســــتراليا، وإســــبانيا، واألردن، 

، اجلمهورية التـشيكية  وترينيداد وتوباغو،   وتايلند،  وبولندا،  وبليز،  وبلجيكا،  والربتغال،  و
غرينـادا،  وصـربيا،   والـسويد،   والـسنغال،   وسـلوفينيا،   وسـلوفاكيا،   ورومانيا،  والدامنرك،  و
لكــسمربغ، ولبنــان، والتفيــا، وكوبــا، وكنــدا، وكرواتيــا، وقــربص، وفنلنــدا، وفرنــسا، و
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وآيرلنــدا  ومــايل، ومالطــة، وليختنــشتاين، و، ليتوانيــاو

: اليونـــانوهنغاريـــا، وهـــاييت، ونيجرييـــا، والنمـــسا، والنـــرويج، وومولـــدوفا، الـــشمالية، 
 قرار مشروع

 
النظر يف اختاذ تدابري فعالة لتعزيز محايـة وأمـن وسـالمة البعثـات الدبلوماسـية والقنـصلية                    

  الدبلوماسيني والقنصلينيواملمثلني
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،)١( يف تقرير األمني العاموقد نظرت 
 ،لضرورة إقامة عالقات ودية وتعاون بني الدول وتعزيزمها وإدراكا منها 

__________ 
)١( A/61/119 و Add.1  وAdd.2. 
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ــيت حتكــم العالقــات         واقتناعــا منــها   ــانون الــدويل ال ــد الق ــرام مبــادئ وقواع ــأن احت ب
ري العالقات بني الدول سـريا طبيعيـا ولتحقيـق مقاصـد            الدبلوماسية والقنصلية شرط أساسي لس    

 ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
ــا   ــثري جزعه ــؤخرا ضــد املمــثلني الدبلوماســيني       وإذ ت ــيت ارتكبــت م أعمــال العنــف ال

والقنــصليني، وكــذلك ضــد ممثلــي املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ومــوظفي هــذه املنظمــات، ممــا  
 ا، وأعاق على حنو خطري قيام هؤالء املمثلني واملـوظفني           عرض أرواحا بريئة للخطر أو أودى     

 بأعماهلم العادية،
  مع ضحايا تلك األعمال غري املشروعة،وإذ تعرب عن تعاطفها 
 إزاء عدم احترام حرمة البعثات الدبلوماسـية والقنـصلية واملمـثلني            وإذ يساورها القلق   

 الدبلوماسيني والقنصليني،
جب مجيـع األشـخاص الـذين يتمتعـون بامتيـازات وحـصانات              إىل أن من وا    وإذ تشري  

 ذلك بامتيازام وحصانام،دون أن خيل أن حيترموا قوانني وأنظمة الدولة املستقبلة، 
 إىل أن املقار الدبلوماسية والقنصلية جيب أال تستخدم بأي شـكل مـن             وإذ تشري أيضا   

 قنصلية،األشكال مبا يتناىف مع مهام البعثات الدبلوماسية وال
 أن مــن واجــب الــدول اختــاذ مجيــع التــدابري املالئمــة الــيت يقتــضيها القــانون  وإذ تؤكــد 

 الدويل، مبا يف ذلك التدابري ذات الطابع الوقائي، وتقدمي مرتكيب اجلرائم إىل العدالة،
 بالتــدابري الــيت اختــذا الــدول بالفعــل حتقيقــا لتلــك الغايــة وفقــا اللتزاماــا  وإذ ترحــب 
 ة،الدولي

 بأن دور األمم املتحدة، الذي يتضمن إجراءات اإلبالغ احملددة مبوجـب            واقتناعا منها  
 واملوضحة مبزيـد مـن      ١٩٨٠ديسمرب  / كانون األول  ١٥ املؤرخ   ٣٥/١٦٨قرار اجلمعية العامة    

التفــصيل يف قــرارات اجلمعيــة الالحقــة، دور مهــم يف تــشجيع اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز محايــة  
 البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني،وأمن وسالمة 

 ؛)١( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
 أعمــال العنــف املرتكبــة ضــد البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية       تــدين بقــوة  - ٢ 

واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني، وكـذلك ضـد بعثـات وممثلـي املنظمـات احلكوميـة الدوليـة                 
 ميكن تربيرها أبدا؛ وموظفي هذه املنظمات، وتؤكد على أن هذه األعمال ال
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ــى أن  حتــث - ٣  ــدول عل ــوخى  ال ــانون    تت ــادئ وقواعــد الق ــصرامة يف مراعــاة مب ال
تطبيقهـا وإنفاذهـا،    يف  الدويل الواجبة التطبيق واليت حتكـم العالقـات الدبلوماسـية والقنـصلية، و            

لح، وخباصـة أن تكفـل، وفقـا اللتزاماـا الدوليـة، محايـة       مبا يف ذلك خالل فترات الصراع املـس   
 أعــاله املوجــودين بــصفة ٢وأمــن وســالمة البعثــات واملمــثلني واملــوظفني املــذكورين يف الفقــرة 

رمسية يف األراضي اخلاضعة لواليتها، مبا يف ذلك اختـاذ تـدابري عمليـة حلظـر القيـام بأنـشطة غـري           
مجاعات وتنظيمـات تـشجع علـى ارتكـاب أعمـال           وشخاص  مشروعة يف أراضيها من جانب أ     

ضــد أمــن وســالمة هــذه البعثــات وهــؤالء املمــثلني واملــوظفني، أو حتــرض علــى ارتكاــا، أو      
 تنظمها، أو تقوم ا؛

 الدول على أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة على الـصعيدين الـوطين             حتث أيضا  - ٤ 
 البعثـات واملمـثلني واملـوظفني املـذكورين         والدويل للحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ضد       

 أعـاله، مبـا يف ذلـك خـالل فتـرات الـصراع املـسلح، وأن تكفـل، مبـشاركة األمـم                       ٢يف الفقرة   
األعمــال بغيــة تقــدمي مرتكبيهــا  املتحــدة، حيثمــا يقتــضي األمــر، إجــراء حتقيــق كامــل يف هــذه   

 العدالة؛ إىل
ة طرق منـها إجـراء اتـصاالت بـني      بأن تتعاون الدول تعاونا وثيقا جبمل توصي - ٥ 

البعثات الدبلوماسية والقنصلية والدولة املـستقبلة، فيمـا يتعلـق بالتـدابري العمليـة الـيت تـستهدف                  
تعزيز محاية وأمن وسالمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملمـثلني الدبلوماسـيني والقنـصليني،         

 نتهاكات اخلطرية هلا؛وفيما يتعلق بتبادل املعلومات عن مالبسات مجيع اال
 الــدول علــى اختــاذ مجيــع التــدابري املالئمــة، وفقــا للقــانون الــدويل، علــى حتــث - ٦ 

الصعيدين الوطين والدويل، للحيلولة دون إساءة استعمال االمتيازات واحلـصانات الدبلوماسـية            
أو القنــصلية، وخباصــة أشــكال اإلســاءة اجلــسيمة، مبــا يف ذلــك تلــك الــيت تنطــوي علــى أعمــال 

 عنف؛
الـدول تعاونـا وثيقـا مـع الدولـة الـيت ميكـن أن تكـون قـد                    بـأن تتعـاون      توصي - ٧ 

حــدثت يف أراضــيها إســاءة اســتعمال االمتيــازات واحلــصانات الدبلوماســية والقنــصلية، مبــا يف   
ذلك عن طريـق تبـادل املعلومـات وتقـدمي املـساعدة إىل سـلطاا القـضائية بغيـة تقـدمي مـرتكيب                       

 هذه األعمال إىل العدالة؛
ــدول يــب - ٨  ــن       بال ــة وأم ــصلة حبماي ــصكوك املت ــا يف ال ــد أطراف ــست بع ــيت لي ال

وسالمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني أن تنظر يف إمكانيـة            
 أن تصبح أطرافا فيها؛
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 بالـدول أن تـستخدم، يف احلـاالت الـيت ينـشأ فيهـا نــزاع بـشأن انتـهاك                     يب - ٩ 
 ٢تعلقــة حبمايــة البعثــات أو أمــن املمــثلني واملــوظفني املــذكورين يف الفقــرة  التزاماــا الدوليــة امل

أعـاله، الوسـائل الـسلمية املتاحـة لتـسوية املنازعـات، مبـا فيهـا املـساعي احلميـدة لألمـني العــام،            
وتطلب إىل األمني العام، مىت اعترب ذلك مالئما، أن يعرض بذل مساعيه احلميـدة لـدى الـدول     

 املعنية مباشرة؛
 : إىلتطلب - ١٠ 
ميكن باالنتهاكات اخلطـرية احملتملـة       سرع ما مجيع الدول إبالغ األمني العام بأ      )أ( 

مايــة وأمــن وســالمة البعثــات الدبلوماســية والقنــصلية واملمــثلني الدبلوماســيني والقنــصليني،     حل
 البعثات واملمثلني ذوي املركز الدبلوماسي لدى املنظمات احلكومية الدولية؛فضال عن 
 وبالقــدر املمكــن، الدولــة الــيت يوجــد فيهــا -الدولــة الــيت وقــع فيهــا االنتــهاك  )ب( 

ميكـن عـن التـدابري املتخـذة لتقـدمي            إبـالغ األمـني العـام بأسـرع مـا          -مرتكب اجلرمية املفتـرض     
ــة        ــها، عــن النتيجــة النهائي ــا لقوانين ــر، وفق ــة األم ــالغ يف اي ــة واإلب ــة إىل العدال مرتكــب اجلرمي

  املتخذة ضد مرتكب اجلرمية وعن التدابري املتخذة ملنع تكرار هذه االنتهاكات؛لإلجراءات
، أن تنظـر يف االسـتعانة باملبـادئ التوجيهيـة الـيت       اإلبـالغ ذا  الدول اليت تقوم     )ج( 

 ، أو يف أخذها يف االعتبار؛)٢(أعدها األمني العام
 : إىل األمني العامتطلب - ١١ 
ذكرة تعميمية إىل مجيع الدول يـذكرها فيهـا بالطلـب           أن يوجه دون تأخري، م     )أ( 

  أعاله؛١٠الوارد يف الفقرة 
 أعاله، عنـد    ١٠أن يعمم على مجيع الدول التقارير الواردة إليه عمال بالفقرة            )ب( 
 مل تطلب الدولة مقدمة التقرير غري ذلك؛ تلقيها، ما
ــة مبا    )ج(  ــه نظــر الــدول املعني شــرة إىل إجــراءات أن يقــوم، عنــد االقتــضاء، بتوجي

 أعاله، وذلك عنـدما جيـري اإلبـالغ عـن وقـوع انتـهاك       ١٠اإلبالغ املنصوص عليها يف الفقرة   
 أعاله؛) أ (١٠خطري، عمال بالفقرة الفرعية 

أن يوجــه رســائل تــذكري إىل الــدول الــيت حــدثت فيهــا هــذه االنتــهاكات، إذا  )د( 
أعـاله،  ) أ (١٠ر عمـال بـالفقرة الفرعيـة    تقدم هذه الدول، خالل فترة زمنيـة معقولـة، تقـاري     مل

 أعاله؛) ب (١٠أو تقارير متابعة عمال بالفقرة الفرعية 
__________ 

)٢( A/42/485املرفق ،. 
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 إىل األمـني العـام أن يـدعو الـدول، يف املـذكرة التعميميـة املـشار                  تطلب أيضا  - ١٢ 
 أعاله، إىل موافاته بآرائها فيمـا يتعلـق بأيـة تـدابري الزمـة، أو أي تـدابري        ) أ (١١إليها يف الفقرة    

ــثلني       ــصلية واملمـ ــية والقنـ ــات الدبلوماسـ ــالمة البعثـ ــن وسـ ــة وأمـ ــز محايـ ــل لتعزيـ ــذت بالفعـ اختـ
البعثـــات واملمـــثلني ذوي املركـــز الدبلوماســـي لـــدى  فـــضال عـــن الدبلوماســـيني والقنـــصليني، 
 املنظمات احلكومية الدولية؛

ثالثـة   إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا ال                تطلب كذلك  - ١٣ 
 :يلي والستني تقريرا يتضمن ما

 أعـاله   ٨معلومات عن حالة التصديق علـى الـصكوك املـشار إليهـا يف الفقـرة                 )أ( 
 وحالة االنضمام إليها؛

ــوجزا للتقــارير الــواردة واآلراء املعــرب عنــها عمــال بــالفقرتني        )ب(   ١٢  و١٠م
 أعاله؛

اجلمعيــة العامــة أيــة آراء قــد   األمــني العــام إىل أن يــدرج يف تقريــره إىل  تــدعو - ١٤ 
  أعاله؛١٣يرغب يف اإلعراب عنها بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة 

ــد     تقــرر - ١٥  ــستني البن ــة وال ــدورا الثالث ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت
ة النظر يف اختاذ تدابري فعالة لتعزيز محاية وأمن وسالمة البعثات الدبلوماسـية والقنـصلي       ”املعنون  

 .“واملمثلني الدبلوماسيني والقنصليني
 


