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  الدورة اخلامسة والستون
         من جدول األعمال٨٤البند 

  تقريـــــــر اللجنــة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة    
  

  تقرير اللجنة السادسة    
  

  ) مجهورية فنـزويال البوليفارية (كابييو دي دابوانالسيدة غلينا : املقررة
 

  املقدمة  -أوال   
تقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة مبيثــاق األمــم املتحــدة وبتعزيــز دور ”بنـد املعنــون  أدرج ال  - ١

يف جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة اخلامــسة والــستني للجمعيــة العامــة وفقــاً لقــرار   “ املنظمــة
 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ ٦٤/١١٥اجلمعية 

ــة، املعقــودة يف     - ٢ ــة  ٢٠١٠ســبتمرب /ل أيلــو١٧ويف اجللــسة العامــة الثاني ، قــررت اجلمعي
ــة      ــاء علــى توصــية املكتــب، أن تــدرج البنــد يف جــدول أعماهلــا وأن حتيلــه إىل اللجن العامــة، بن

 .السادسة

 املعقــودة يف ٢٨  و٢٧  و١٤  و١٣ا ونظــــرت اللجنــة الــسادسة يف البنــد يف جلــساهت  - ٣
ــشرين األول ١٨ ــوبر ويف /ت ــاين ١١  و٥أكت ــشرين الث ــوفمرب / ت ــثلني  و. ٢٠١٠ن ــرد آراء املم ت

 A/C.6/65/SR.13(الــذين تكلمــوا أثنــاء نظــر اللجنــة يف البنــد يف احملاضــر املــوجزة ذات الــصلة    
  ).28  و27  و14 و
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  :وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها يف هذا البند الوثائق التالية  - ٤
  ؛ )١(بتعزيز دور املنظمةتقريـــــــر اللجنــة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة و  )أ(  
مرجــع ممارســات أجهــزة األمــم املتحــدة ومرجــع      تقريــر األمــني العــام عــن      )ب(  

 ؛)A/65/214 (ممارسات جملس األمن

تقرير األمـني العـام عـن تنفيـذ أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة املتـصلة مبـساعدة                       )ج(  
  ).A/65/217(اجلزاءات   الدول الثالثة املتضررة من تطبيق 

ــسة ويف  - ٥ ــودة يف ١٣ اجللـ ــشرين األول١٨، املعقـ ــة    / تـ ــيس اللجنـ ــرض رئـ ــوبر، عـ أكتـ
ــة ــة اخلاصــــة         اخلاصــ ــة تقريــــر اللجنــ ــدة وبتعزيــــز دور املنظمــ ــاق األمــــم املتحــ املعنيــــة مبيثــ

  ).A/C.6/65/SR.13 انظر(
  

  A/C.6/65/L.12النظر يف مشروع القرار   - ثانيا  
مرب، عرض ممثل مـصر، باسـم املكتـب،         نوف/ تشرين الثاين  ٥ املعقودة يف    ٢٧يف اجللسة     - ٦

“ تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمـم املتحـدة وبتعزيـز دور املنظمـة    ”مشروع قرار بعنوان    
)A/C.6/65/L.12.(  
نـوفمرب، أدىل أمـني اللجنـة ببيـان عـن      / تـشرين الثـاين  ١١، املعقـودة يف  ٢٨يف اجللسة  و  - ٧

  .راراآلثار املالية املترتبة على مشروع الق
 دون تــصويت A/C.6/65/L.12ويف اجللــسة نفــسها، اعتمــدت اللجنــة مــشروع القــرار   - ٨
  ). ١٠انظر الفقرة (
 إيــران مجهوريــةوواملكــسيك ) باســم االحتــاد األورويب(وأدىل ممثــل كــل مــن بلجيكــا    - ٩

ار وكوبا ببيـان تعلـيالً ملوقفـه بعـد اعتمـاد مـشروع القـر              ) باسم حركة عدم االحنياز   (اإلسالمية  
  ).A/C.6/65/SR.28انظر (
  

_________________ 
  ).A/65/33 (٣٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )١(  
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  توصية اللجنة السادسة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة السادسة اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل  - ١٠
  

  املنظمة تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
، ١٩٧٥ديــسمرب / كــانون األول١٥رخ املــؤ) ٣٠-د (٣٤٩٩ إىل قرارهــا إذ تــشري  

 الذي أنـشأت مبوجبـه اللجنـة اخلاصـة املعنيـة مبيثـاق األمـم املتحـدة وبتعزيـز دور املنظمـة، وإىل                      
  قراراهتا ذات الصلة املتخذة يف دورات الحقة،

 املتعلـــق ١٩٩٣أغـــسطس / آب١٧ املـــؤرخ ٤٧/٢٣٣ إىل قرارهـــا وإذ تـــشري أيـــضا  
  بتنشيط أعمال اجلمعية العامة،

ــشري كــذلك    ــا وإذ ت ــؤرخ ٤٧/٦٢ إىل قراره ــانون األول١١ امل ــسمرب / ك  ١٩٩٢دي
  املتعلق مبسألة التمثيل العادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه،

  بتقريــر الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية املعــين مبــسألة التمثيــل  وإذ حتــيط علمــا  
  ،)١(األمن خرى املتصلة مبجلسالعادل يف جملس األمن وزيادة عدد أعضائه واملسائل األ

 ٤٧/١٢٠ إىل العناصر ذات الصلة بعمل اللجنة اخلاصة، الواردة يف قرارهـا             وإذ تشري   
  ،١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٠باء املؤرخ 

  املتعلـق بتعزيـز  ١٩٩٧يوليـه  / متـوز ٣١ املـؤرخ  ٥١/٢٤١ إىل قرارهـا    وإذ تشري أيـضا     
  واملعنــون١٩٩٧ســبتمرب / أيلــول١٥ؤرخ  املــ٥١/٢٤٢منظومــة األمــم املتحــدة، وإىل قرارهــا  

الـذي اعتمـدت مبوجبـه النـصني املـتعلقني بالتنـسيق ومـسألة اجلـزاءات                “ لـسالم لملحق خطة   ”
  اليت تفرضها األمم املتحدة، املرفقني بذلك القرار،

  بعـض الـدول مـن      هـا  املشاكل االقتصادية اخلاصة الـيت تواجه      إزاء وإذ يساورها القلق    
ري الوقائيــة أو تــدابري اإلنفــاذ الــيت يتخــذها جملــس األمــن ضــد دول أخــرى،   جــراء تنفيــذ التــداب

 مـن ميثـاق األمـم املتحـدة         ٤٩ التزام أعضاء األمم املتحدة مبوجب املـادة         عتبارهاتأخذ يف ا   وإذ
  لس،اجملتنفيذ التدابري اليت يقررها يف  تقدمي املساعدة املتبادلة باالشتراك يف

لثة اليت تواجه مشاكل اقتصادية خاصة مـن ذلـك النـوع يف     إىل حق الدول الثاوإذ تشري   
  امليثاق،  من٥٠أن تتشاور مع جملس األمن فيما يتعلق بإجياد حل لتلك املشاكل، وفقا للمادة 

_________________ 
  ).A/63/47 (٤٧وثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم ال  )١(  
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إىل أن حمكمــة العــدل الدوليــة هــي اجلهــاز القــضائي الرئيــسي لألمــم  وإذ تــشري أيــضا   
  هلا،املتحدة، وإذ تؤكد من جديد سلطة احملكمة واستقال

ــا     ــضع يف اعتبارهـ ــل    وإذ تـ ــاليب عمـ ــة بأسـ ــة املتعلقـ ــل املنقحـ ــات العمـ ــاد ورقـ اعتمـ
  ،)٢(اخلاصة اللجنة

 مرجـع ممارسـات هيئـات األمـم املتحـدة     ’’ املعنـون بتقرير األمني العـام   وإذ حتيط علما      
  ،)٣(‘‘مرجع ممارسات جملس األمنو

ن الوثيقـة اخلتاميـة    م١٧٧  و١٧٦  و١١٠ إىل ١٠٦ بالفقرات وإذ حتيط علما أيضا    
  ،)٤(٢٠٠٥ملؤمتر القمة العاملي لعام 

املقرر الذي اختذته اللجنة اخلاصة وأعربـت فيـه عـن اسـتعدادها     وإذ تضع يف اعتبارها     
ــشاركة،  ــضاء للم ــع      حــسب االقت ــام الرفي ــاع الع ــد تتخــذ يف االجتم ــرارات ق ــذ أي ق ، يف تنفي

  فيمــا يتعلــق بامليثــاق وأي٢٠٠٥بتمرب ســ/املــستوى للــدورة الــستني للجمعيــة العامـــة يف أيلــول
  ،)٥(تعديالت تدخل عليه

ــشري   ــا  وإذ ت ــؤرخ ٥٠/٥١ إىل أحكــام قراراهت ــسمرب / كــانون األول١١ امل  ١٩٩٥دي
ــؤرخ ٥١/٢٠٨ و ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٥٢/١٦٢  و١٩٩٦ديـ ــانون ١٥ املـ  كـ

 ٥٤/١٠٧  و١٩٩٨ديـــسمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ٥٣/١٠٧  و١٩٩٧ديـــسمرب /األول
 ديـــسمرب/ كـــانون األول١٢ املـــؤرخ ٥٥/١٥٧  و١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٩املـــؤرخ 
تـشرين   ١٩ املـؤرخ  ٥٧/٢٥  و٢٠٠١ديـسمرب  / كانون األول١٢ املؤرخ  ٥٦/٨٧  و ٢٠٠٠
 املـؤرخ  ٥٩/٤٥  و٢٠٠٣ديـسمرب  / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٠  و ٢٠٠٢نوفمرب  /الثاين
  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢

ــضا تــشريوإذ    ، ٢٠٠٩ديــسمرب / األولكــانون ١٦ املــؤرخ ٦٤/١١٥ إىل قرارهــا أي
، املرفقـــة “توقيـــع اجلـــزاءات الـــيت تفرضـــها األمـــم املتحـــدة وتنفيـــذها      ”والوثيقـــة املعنونـــة  

  القرار، بذلك
  ،)٦(٢٠١٠ يف تقرير اللجنة اخلاصة عن أعمال دورهتا املعقودة يف عام وقد نظرت  

_________________ 
  .٧٢، الفقرة )A/61/33 (٣٣الدورة احلادية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )٢(  
  )٣(  A/65/214.  
  .٦٠/١انظر القرار   )٤(  
  .٧٧، الفقرة )A/60/33 (٣٣م الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رق  )٥(  
  ).A/65/33 (٣٣املرجع نفسه، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   )٦(  
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 الــذي أجنزتــه اللجنــة اخلاصــة لتــشجيع الــدول علــى    العمــلوإذ تالحــظ مــع التقــدير  
ينـشأ فيمــا بينــها مـن منازعــات ميكــن أن تعـرض صــون الــسالم      مــاالتركيـز علــى ضـرورة منــع  

  واألمن الدوليني للخطر وعلى ضرورة تسوية هذه املنازعات بالوسائل السلمية،
وبتعزيــز   بتقريــر اللجنــة اخلاصــة املعنيــة مبيثــاق األمــم املتحــدة       حتــيط علمــا   - ١  

  ؛)٦(املنظمة دور
فربايـر إىل   / شباط ٢٨ أن تعقد اللجنة اخلاصة دورهتا املقبلة يف الفترة من           تقرر  - ٢  

  ؛٢٠١١مارس / آذار٩  و٧ويف ارس م/آذار ٤
، وفقا ٢٠١١إىل اللجنة اخلاصة أن تقوم، يف دورهتا اليت ستعقد يف عام   تطلب  - ٣  
  :يلي ، مبا١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١١ املؤرخ ٥٠/٥٢ من قرار اجلمعية العامة ٥للفقرة 

ــسالم واألمــن          )أ(   ــسألة صــون ال ــة مب ــع املقترحــات املتعلق ــر يف مجي مواصــلة النظ
قـدم   الدوليني من مجيع جوانبها بغية تعزيز دور األمم املتحـدة، والنظـر، يف هـذا الـسياق، فيمـا            

 مـن مقترحـات     ٢٠١١قد يقدم إىل اللجنة اخلاصة يف دورهتا اليت سـتعقد يف عـام                ما بالفعل أو 
  أخرى متصلة بصون السالم واألمن الدوليني؛

ــة وباســتعمال أســلوب وإطــار مناســبني        )ب(   ــى ســبيل األولوي مواصــلة النظــر، عل
 إىل الـدول    وموضوعيني، يف مسألة تنفيذ أحكام ميثاق األمم املتحـدة املتـصلة بتقـدمي املـساعدة              

الثالثة املتـضررة مـن تطبيـق اجلـزاءات مبوجـب الفـصل الـسابع مـن امليثـاق، باالسـتناد إىل مجيـع             
   واملقترحات املقدمة بشأن هذه املسألة؛)٧(تقارير األمني العام ذات الصلة

إبقــاء مــسألة تــسوية املنازعــات فيمــا بــني الــدول بالوســائل الــسلمية علــى            )ج(  
  أعماهلا؛ جدول

نظر، حسب االقتضاء، يف أي مقترحات حتيلـها إليهـا اجلمعيـة العامـة تنفيـذا                ال  )د(  
للقــرارات املتعلقــة بامليثــاق وأي تعــديالت تــدخل عليــه، الــصادرة عــن االجتمــاع العــام الرفيــع  

  ؛٢٠٠٥سبتمرب /املستوى للدورة الستني للجمعية يف أيلول
حتـسني أسـاليب عملـها    مواصلة النظر، على سبيل األولوية، يف سبل ووسـائل     )هـ(  

  وزيادة كفاءهتا بغية حتديد تدابري للتنفيذ يف املستقبل تكون مقبولة على نطاق واسع؛

_________________ 
  )٧(  A/48/573-S/26705  و  A/49/356  و  A/50/60-S/1995/1  و  A/50/361  و  A/50/423  و  A/51/317  و  A/52/308 

 A/58/346  و  Add.1  و  A/57/165  و  A/56/303  و  Add.1  و  A/55/295  و  Add.1  و  A/54/383  و  A/53/312 و
  .A/65/217  وA/64/225  وA/63/224  وCorr.1  وA/62/206  وA/61/304  وA/60/320  وA/59/334 و
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، ٢٠١١ اللجنة اخلاصة إىل أن تواصل، يف دورهتـا الـيت سـتعقد يف عـام                 تدعو  - ٤  
حتديد مواضيع جديدة لكي تبحثها يف إطـار أعماهلـا املقبلـة هبـدف اإلسـهام يف تنـشيط أعمـال                     

  مم املتحدة؛األ
املقترحـة يف دورة اللجنـة اخلاصـة الـيت عقـدت            اجلديـدة   باملواضيع  حتيط علما     - ٥  

  ؛٢٠١٠مارس / آذار٩ إىل ١يف الفترة من 
قد يلتمس مـن مـساعدة، يف حـدود           ما  استعداد اللجنة اخلاصة لتقدمي    تالحظ  - ٦  

مــا يتــصل بــأي مــسائل واليتــها، بنــاء علــى طلــب اهليئــات الفرعيــة األخــرى للجمعيــة العامــة في
  تعرض على تلك اهليئات؛

 إىل اللجنــة اخلاصــة أن تقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الــسادسة    تطلــب  - ٧  
  والستني تقريرا عن أعماهلا؛

اجلهـاز القـضائي   وهـي  الذي تقوم به حمكمة العدل الدوليـة،       م  ه بالدور امل  تقر  - ٨  
بقيمـة  كمـا تقـر   بـني الـدول   فيمـا    الـيت تنـشب   عات  الرئيسي لألمم املتحدة، يف الفصل يف املناز      

بالوســائل تــسوية املنازعــات إطــار  يف احملكمــة وكــذلك بأمهيــة تــوافر ســبل اللجــوء إىل عملــها 
 مـن امليثـاق، باختـصاص احملكمـة بإصـدار           ٩٦السلمية، وحتيط علما، اتساقا مـع أحكـام املـادة           

جلمعيــة العامــة أو جملــس األمــن  طلــب إليهــا ممارســته اتالفتــاوى، وهــو االختــصاص الــذي قــد  
غريمها من أجهـــزة األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة املـأذون هلـا بـذلك، وتطلـب إىل                      أو

األمني العام أن يوزع، يف الوقت املناسـب، فتـاوى احملكمـة الـيت تطلبـها أجهـزة األمـم املتحـدة                     
  الرئيسية كوثائق رمسية لألمم املتحدة؛

ــثين  - ٩   ــى األمــني ال ت ــة     عل ــام للتقــدم احملــرز يف إعــداد الدراســات املتعلق مبرجــع ع
يف ذلـك زيـادة االسـتعانة بربنـامج املتـدربني الـداخليني يف                مبـا  ممارسات هيئات األمـم املتحـدة،     

األمم املتحدة وزيادة توسـيع نطـاق التعـاون مـع املؤسـسات األكادمييـة هلـذا الغـرض، وكـذلك           
  ؛ت جملس األمنمرجع ممارساللتقدم احملرز صوب استكمال 

ــدير     - ١٠   ــع التق ــصندوق االســتئماين    تالحــظ م ــضاء يف ال ــدول األع ــسامهات ال م
الصندوق االستئماين إلهناء األعمال املتأخرة الـيت       يف   و مرجع ممارسات جملس األمن   الستكمال  

  ؛مبرجع ممارسات هيئات األمم املتحدةتراكمت فيما يتعلق 
مرجــع  الــصندوق االســتئماين الســتكمال  إىل تقــدمي تربعــات إىلدعوهتــاتكــرر   - ١١  

 وتقـدمي تربعـات إىل الـصندوق االسـتئماين إلهنـاء األعمـال املتـأخرة الـيت                 ،ممارسات جملس األمـن   
من أجل مواصلة دعم األمانة العامـة        ،مبرجع ممارسات هيئات األمم املتحدة    فيما يتعلق    تراكمت
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تكـاليف تتكبـدها األمـم      ودونالتكفـل، طوعـ   وا ،يف عملية اإلهناء الفعلي لتلك األعمال املتأخرة      
  املنشورين؛ يلزم لتوفري خرباء معاونني للمساعدة يف استكمال املتحدة، مبا

 اسـتكمال املنـشورين،     مـن أجـل   هـود   اجلباألمني العـام أن يواصـل بـذل         هتيب    - ١٢  
ــى وجــه          ــاجل عل ــهما، وأن يع ــا كــل من ــصدر هب ــيت ي ــات ال ــع اللغ ــا جبمي ــا إلكتروني وأن يتيحهم

مرجـع ممارسـات    إعـداد اجمللـد الثالـث مـن         ب فيما يتعلـق  إهناء األعمال املتأخرة    مسألة  اخلصوص  
  ؛هيئات األمم املتحدة

مرجـع ممارسـات هيئـات األمـم         مسؤولية األمني العام عن نوعيـة        تكرر تأكيد   - ١٣  
 عمبرجـ أن يواصـل، فيمـا يتعلـق         ، وهتيـب بـاألمني العـام      مرجع ممارسات جملـس األمـن     واملتحدة  

 مـن تقريـر األمـني    ١٠٦ إىل ١٠٢، اتبـاع الطرائـق احملـددة يف الفقـرات        ممارسات جملـس األمـن    
  ؛)٨(١٩٥٢سبتمرب /أيلول ١٨العام املؤرخ 

 إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورهتـــا الـــسادسة تطلـــب  - ١٤  
ــن      ــرا عــن كــل م ــستني تقري ــات األمــم املتحــدة     وال  ممارســات مرجــعومرجــع ممارســات هيئ

  ؛األمن جملس
 إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اللجنـة اخلاصـة يف دورهتـا القادمـة                   تطلب أيضا   - ١٥  

يثــاق املتــصلة بتقــدمي  امل مــن تقريــره عــن تنفيــذ أحكــام   ١١املعلومــات املــشار إليهــا يف الفقــرة  
  ؛)٩(املساعدة إىل الدول الثالثة املتضررة من تطبيق اجلزاءات

ــام تطلـــب كـــذلك   - ١٦   ــا  إىل األمـــني العـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ أن يقـــدم إىل اجلمعيـ
تقريـر اللجنـة اخلاصـة املعنيـة مبيثـاق األمـم املتحـدة              ”بنـد املعنـون     ال يف إطـار     ،السادسة والستني 

املتــصلة بتقــدمي املــساعدة إىل الــدول  يثــاقاملتقريــرا عــن تنفيــذ أحكــام ، “وبتعزيــز دور املنظمــة
  ؛جلزاءاتالثالثة املتضررة من تطبيق ا

  أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورهتا الـسادسة والـستني البنـد              تقرر  - ١٧  
  .“تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة”املعنون 

  

_________________ 
  )٨(  A/2170.  
  )٩(  A/65/217.  


