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  والستوناخلامسة الدورة 
  اللجنة السادسة

   من جدول األعمال١٦١البند 
        تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف

  مشروع قرار: بلغاريا، قربص، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا    
    

  تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  ،)١(ع البلد املضيف يف تقرير جلنة العالقات موقد نظرت  
ــشري   ــازات األمــم      ١٠٥ إىل املــادة وإذ ت ــة امتي ــم املتحــدة وإىل اتفاقي ــاق األم ــن ميث  م

واالتفاق املعقود بـني األمم املتحدة والواليـات املتحـدة األمريكيـة بـشأن              )٢(املتحدة وحصاناهتا 
  ومسؤوليات البلد املضيف، )٣(مقر األمم املتحدة

 ٢٨١٩ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٧، وفقا للفقـرة     غي للجنة أنه ينب  إىل   وإذ تشري أيضا    
 فيمـا يتـصل    يف املسائل الناشئة     تنظر، أن   ١٩٧١ديسمرب  / كانون األول  ١٥املؤرخ  ) ٢٦ - د(
تنفيــذ االتفــاق املعقــود بـــني األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة بــشأن مقــر األمــم     ب

  ضيف بشأن تلك املسائل، املشورة إىل البلد املوأن تسدي ،املتحدة

__________ 
  ).(A/65/26 ٢٦والستون، امللحق رقم اخلامسة الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )١(  
  ).١-د( ألف ٢٢القرار   )٢(  
  ).٢-د (١٦٩ رنظر القراا  )٣(  
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 بأنــه ينبغــي للــسلطات املختــصة يف البلــد املــضيف أن تواصــل اختــاذ تدابـــري وإذ تــسلم  
  تنتهك أمن البعثات وسالمة موظفيها،أعمال  إىل منع وقوع أي ترمي، بوجه خاص،فعالة 

توصــيات جلنــة العالقــات مــع البلــد املــضيف واســتنتاجاهتا الــواردة يف         تقــر  - ١  
  ؛)١( من تقريرها٢١ الفقرة

 املالئمة ألداء الوفـود والبعثـات املعتمـدة لـدى     األوضاع أن احملافظة على   ترى  - ٢  
 واحتـرام امتيازاهتـا وحـصاناهتا، وهـو أمـر بـالغ األمهيـة،               األمم املتحدة ألعماهلا بصورة اعتيادية    

يف أن  مــصلحة األمــم املتحــدة ومجيــع الــدول األعــضاء، وتطلــب إىل البلــد املــض   خيــدمان إمنــا
اختـاذ مجيـع التدابــري الالزمـة ملنـع          ، من خالل املفاوضات، حل املشاكل اليت قـد تنـشأ و           يواصل

؛ وحتــث البلــد املــضيف علــى مواصــلة اختــاذ اإلجــراءات   يعرقــل ســري عمــل البعثــاتتــدخلأي 
املالئمة كتدريب أفراد الـشرطة واألمـن واجلمـارك وضـباط مراقبـة احلـدود، مـن أجـل احلفـاظ               

م االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية وضمان التحقيق يف االنتـهاكات وتـصحيحها           على احترا 
  بشكل مالئم يف حالة حدوثها، وفقا للقوانني السارية؛

ــذ       تالحــظ - ٣   ــق بتنفي ــات الدائمــة فيمــا يتعل املــشاكل الــيت تواجههــا بعــض البعث
بغيـة  قيد نظر اللجنـة     وتالحظ أن هذه املسألة ستظل      ،  )٤(الدبلوماسيةالسيارات  برنامج وقوف   

مواصلة تنفيذ برنـامج وقـوف الـسيارات علـى حنـو سـليم وبطريقـة نزيهـة وفعالـة وغـري متييزيـة                        
  ومتسقة بالتايل مع القانون الدويل؛ 

تبقـى مـن القيـود الـيت فرضـها علـى         إىل البلد املضيف النظر يف رفع مـا      تطلب  - ٤  
نتمني جلنسيات معينة، وتالحظ، يف هـذا       سفر موظفي بعض البعثات وموظفي األمانة العامة امل       

، وموقـف كـل مــن    منـذ زمـن طويـل   الـدول املتـأثرة هبـذه القيـود    الـيت اختـذهتا   واقـف  املالـصدد،  
  األمني العام والبلد املضيف؛

 الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفـود بـشأن رفـض مـنح تأشـريات                تالحظ  - ٥  
  الدخول وتأخري منحها ملمثلي الدول األعضاء؛

ــة   أيــضاتالحــظ - ٦   ــذهلا  البلــد املــضيفيعــزز  أن تنتظــرأن اللجن  اجلهــود الــيت يب
 عمـال بأحكـام     ،دخول ملمثلـي الـدول األعـضاء يف الوقـت املناسـب           الـ  إصدار تأشـريات     لكفالة
من املادة الرابعة من االتفاق املعقود بـني األمم املتحدة والواليات املتحـدة األمريكيـة               ١١ البند

لغـرض الـسفر إىل نيويـورك ألداء أعمـال تتعلـق بـاألمم املتحـدة،                ،  )٣(بشأن مقر األمـم املتحـدة     
يف ذلـك إصـدار تأشـريات        أن يعزز البلد املضيف اجلهود املبذولة، مبا       وتالحظ أن اللجنة تنتظر   

__________ 
  )٤(  A/AC.154/355، املرفق.  
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دخول، لتيسري مشاركة ممثلي الـدول األعـضاء يف االجتماعـات األخـرى الـيت تعقـدها األمـم                   ال
  املتحدة، حسب االقتضاء؛

 أن عددا من الوفود طلب تقليص الفترة الزمنية اليت خيصـصها          كذلكتالحظ    - ٧  
البلــد املــضيف إلصــدار تأشــريات الــدخول ملمثلــي الــدول األعــضاء، نظــرا إىل أن هــذه الفتــرة   

منيــــة تــــثري صــــعوبات أمــــام مــــشاركة الــــدول األعــــضاء يف اجتماعــــات األمــــم املتحــــدة الز
  كاملة؛ بصورة

للجهـود الـيت يبـذهلا البلـد املـضيف وتأمـل يف أن تـستمر                 تعرب عن تقـديرها     - ٨  
   املسائل اليت تثار يف اجتماعات اللجنة بروح من التعاون ووفقا للقانون الدويل؛تسوية

كن اللجنة من إجناز واليتـها واالجتمـاع بعـد فتـرة وجيـزة              أمهية أن تتم   تؤكد  - ٩  
مــن إشــعارها ملعاجلــة املــسائل العاجلــة واملهمــة املتــصلة بالعالقــات بــني األمــم املتحــدة والبلــد     
املضيف، وتطلب، يف هذا الـصدد، إىل األمانـة العامـة وجلنـة املـؤمترات مـنح األولويـة للطلبـات                

 املضيف بشأن توفري التسهيالت اخلاصة خبـدمات املـؤمترات          املقدمة من جلنة العالقات مع البلد     
لالجتماعــات الــيت جيــب أن تعقــدها اللجنــة يف أثنــاء انعقــاد جلــسات اجلمعيــة العامــة وجلاهنــا     

  ؛‘‘ما هو متاح’’الرئيسية، دون اإلخالل باحتياجات تلك اهليئات وعلى أساس 
 يف مجيع جوانب عالقـات      ةالفعلي إىل األمني العام أن يواصل مشاركته        تطلب - ١٠  

  البلد املضيف؛مع األمم املتحدة 
ـــ إىل اللجنتطلــــب - ١١   ــة  ــــ ـــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــا لقــ ــا طبقــ  ة أن تواصــــل أعماهلــ
  ؛)٢٦-د( ٢٨١٩

 البنـد  والـستني الـسادسة   أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا            تقرر  - ١٢  
  .“تقرير جلنة العالقات مع البلد املضيف”املعنون 

  


