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  .٠٥/١٥اجللسة الساعة فتتحت ا  
سيادة القانون على الصعيدين    :  من جدول األعمال   ٨٣البند  

 )A/67/290 و A/66/749() تابع (الوطين والدويل

ديـــدة قـــد قـــال إن ليبيـــا اجل ):ليبيـــا (الـــسيد اجلـــدي  - ١
التزمـــت باالمتثـــال للقـــانون اإلنـــساين الـــدويل وبترســـيخ قـــيم 

. الدميقراطية واحلكم الرشيد من أجل ضمان احلريـة واملـساواة         
وســارعت إىل إعــادة ســيادة القــانون جبملــة ســبل منــها إنــشاء  
ــسان       ــوق اإلنـ ــين حلقـ ــس وطـ ــة وجملـ ــصاحلة الوطنيـ ــة للمـ جلنـ

خطـوات إلعـادة   وُتتخـذ يف الوقـت احلاضـر        . واحلريات العامة 
وأيـدت  . إدماج مؤيدي النظام السابق واستعادة الثقـة بالدولـة        

األمــم ليبيــا طلــب فلــسطني باحلــصول علــى عــضوية كاملــة يف 
املتحدة، ألهنا البلد الوحيد الذي ال حيظى شعبه بتمثيـل عـادل            

  .يف املنظمة
): مجهورية فرتويـال البوليفاريـة    (السيدة دياز مندوزا      - ٢

لدها يؤكـد جمـددا تأييـده التـام ملبـادئ تـساوي             قالت إن وفد ب   
الدول يف السيادة، وحق الشعوب يف تقرير املـصري، والـسالمة           
اإلقليمية للدول، وحق الدول يف استخدام املـوارد اخلاصـة هبـا            
ــسلمية،     ــسوية املنازعــات بالوســائل ال واســتغالهلا وإدارهتــا، وت

ا، وعــدم واالمتنــاع عــن اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعماهل
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، اليت تعـد مبـادئ أساسـية            

. إلقامــة نظــام دويل عــادل ومنــصف يــسوده حكــم القــانون      
وأضــافت أن احلفــاظ علــى ســيادة القــانون علــى الــصعيدين       
الــوطين والــدويل يــستلزم احتــرام وتعزيــز اهلياكــل الـــسياسية       

  .والقانونية للدول ذات السيادة
 إن احتــرام حقــوق اإلنــسان األساســيةومــضت تقــول   - ٣

يعد أمرا جوهريا لسيادة القانون؛ وقد سعت احلكومـة احلاليـة           
ــع      ــوق شــامال للجمي ــع بتلــك احلق إىل ضــمان أن يكــون التمت

وأوضــحت أن املعاهــدات . وواقعــا متجــسدا يف احليــاة اليوميــة
الدولية املصدق عليها تتمتع بـنفس القـوة القانونيـة الـيت يتمتـع              

ومجهوريــة فرتويــال البوليفاريــة دميقراطيــة قائمــة  . ســتورهبــا الد
وكـثريا  . على املشاركة، تستند إىل املبـادئ املعتـرف هبـا دوليـا           

ــات       ــشأن االتفاق ــثال ب ــك م ــا االســتفتاءات، وذل ــنظم فيه ــا ت م
الدوليــة الــيت قــد تنقــل صــالحيات ســيادية إىل هيئــات تتجــاوز 

  .حدود الوالية الوطنية
َركُّــز ســلطة اختــاذ القــرار بــشأن   وأردفــت تقــول إن َت  - ٤

مسائل السالم واألمن الدوليني، من الناحية الفعليـة، يف أيـدي           
األعــضاء اخلمــسة الــدائمني يف جملــس األمــن يعــد مــن خملفــات 

ويـتعني إضـفاء الطـابع الـدميقراطي علـى          . احلرب العاملية الثانية  
وعلـى  . األمم املتحدة وتعزيز الـدور املركـزي للجمعيـة العامـة          

لرغم من اجلهـود الـيت تبـذهلا اللجـان القانونيـة لألمـم املتحـدة                ا
من أجل تعزيـز القـانون الـدويل وتدوينـه، فـإن تـوازن الـسلطة                
احلايل حيول يف كـثري مـن األحيـان دون سـيادة حكـم القـانون                

وقــد أتـيح لوفــد بلــدها أن  . بـاملعىن احلقيقــي يف اجملتمـع الــدويل  
بري القسرية االنفراديـة    يعرب يف عدة مناسبات عن شجبه للتدا      

ــة لقمـــع حـــق    غـــري القانونيـــة الـــيت تتخـــذها الـــدول اإلمربياليـ
الشعوب يف حتديد الـنظم الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية           

ــا  ــى     . اخلاصــة هب ــائم عل ــسالم الق ــإن ال ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
امتيازات الدول اإلمربيالية يعـد سـالما هـشا ويـشكل انتـهاكا             

يعــرب،  فــد بلــدهاووقالــت إن . واحــدلــسيادة القــانون يف آن 
يف ضوء خرق جملس األمن املتكرر لسيادة القانون الذي جتلى          

 ١٩٧٣بـــأكثر الـــصور ســـفورا مـــن خـــالل اختـــاذه القـــرار       
بـــشأن احلالـــة يف ليبيـــا ومعاجلتـــه لقـــضية فلـــسطني، ) ٢٠١١(

ــه علــى الفقــرة   عــن ــع  ٢٨حتفظات   مــن إعــالن االجتمــاع الرفي
ملعين بسيادة القانون علـى الـصعيدين       املستوى للجمعية العامة ا   

ــدويل   ــوطين وال ــة  (ال ــة العام ــرار اجلمعي ــرت  )٦٧/١ق ــيت أق ، ال
اجلمعيــة العامــة باملــسامهة اإلجيابيــة جمللــس األمــن يف جمــال  فيهــا

  .سيادة القانون
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قال إن النيجر ملتزمة مببادئ     ): النيجر (باريزوالسيد    - ٥
  ولتـــسوية امليثـــاق بوصـــفها أساســـا للعالقـــات بـــني الـــدول     

ويعـــد تعزيـــز ســـيادة . املنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل الـــسلمية
ــسبقا       ــرطا مـ ــدويل شـ ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــانون علـ القـ

ولكـــن مـــن . لالســتقرار والـــسالم واحتـــرام حقــوق اإلنـــسان  
ــة       ــشرية ومالي ــوارد ب ــانون بغــري م ــستحيل إرســاء ســيادة الق امل

مــساعدةً كافيــة، وتكــرر النيجــر، بوصــفها بلــدا ناميــا، طلبــها  
  .تقنية رفيعة املستوى يف جمال تعزيز املؤسسات ذات الصلة

ويف النيجـــــر، كُـــــرِّس احتـــــرام ســـــيادة القـــــانون يف   - ٦
ــة     ــة التعدديـ ــادئ الدميقراطيـ ــضا مبـ ــد أيـ ــذي أكـ ــتور، الـ الدسـ
واملـــساواة أمـــام القـــانون دون متييـــز، وكفـــل حقـــوق األفـــراد 

ــق بــــ      ــا تتعلــ ــَضمَّن أحكامــ ــاهتم، وَتــ ــواطنني وحريــ املرأة واملــ
وقد صدقت النيجر على الـصكوك  . واألشخاص ذوي اإلعاقة  

الدولية املتعلقة حبقوق املرأة واعتمـدت قانونـا خيـصص للمـرأة            
ــة    ٢٠ ــة واإلداري ــة واحلكومي ــة مــن املناصــب االنتخابي . يف املائ

وأشار إىل أن حكومة بلده قد أنشأت مـؤخرا مكتبـا ملكافحـة          
عرفـة النظـام القـضائي      الفساد احلكـومي ومكتبـا آخـر لتعزيـز م         

. وحماربة فساد القـضاء، مـزوداً خبـط سـاخن لتلقـي الـشكاوى             
واختذت النيجـر خطـوات هامـة لتعزيـز حريـة الـصحافة، منـها               
ــة،     ــسجالت احلكوميـ ــول إىل الـ ــيح الوصـ ــوم يتـ ــدار مرسـ إصـ
وتوقيع إعالن جبل املائدة بشأن حرية الـصحافة الـذي اعتمـد            

ــام  ــوب أفر  ٢٠٠٧يف ع ــاون يف جن ــب ت ــا بكي ــذل يف . يقي وُتب
جمايل التعليم والصحة جهود جلعل التعليم جمانيـا وإلزاميـا حـىت            
سـن الـسادسة عــشرة، وُتـَوفَّر الرعايـة الــصحية جمانـا للحوامــل      

  .ولألطفال دون سن اخلامسة
وأعـــرب يف ختـــام كلمتـــه عـــن ترحيـــب وفـــد بلـــده     - ٧

بــإعالن االجتمــاع الرفيــع املــستوى املعــين بــسيادة القــانون،       
األمل يف أن يسهم اإلعالن يف تعزيز سيادة القانون علـى          وعن

  .مجيع املستويات

قـــال إن القـــيم واملبـــادئ ): إكـــوادور (الـــسيد ترويـــا  - ٨
املــشتركة تــشكل أســاس التعــايش املتحــضر، لكــن تلــك القــيم  

ــة     ــرأي ومــشاركة دميقراطي ــق يف ال . جيــب أن تكــون مثــرة تواف
بـني املـواطنني كافـة      ومن مث تدافع إكوادور حبزم عـن املـساواة          

على الـصعيد الـوطين، وعلـى مبـدأ تـساوي الـدول يف الـسيادة            
وأوضح أن وفـد بلـده ينـضم        . املكرس يف ميثاق األمم املتحدة    

للدعوة إىل إصالح جملـس األمـن مبـا يعـرب عـن وجـود أطـراف                 
فاعلة دوليـة جديـدة، وجيعـل عملـه أكثـر دميقراطيـة وشـفافية،               

ي يعــود بــالنفع علــى بعــض ويزيــل اســتخدام حــق الــنقض الــذ
ــة  ــيادة الـــدول  . البلـــدان بـــصورة غـــري عادلـ ــرام سـ ويعـــد احتـ

.  غـــىن عنـــها لـــسيادة القـــانونوســـالمتها اإلقليميـــة ركيـــزة ال
تـرى إكـوادور أن تطبيـق القـانون الـوطين خـارج حـدود                ولذا

الوالية اإلقليمية انتهاك خطري للقانون الـدويل، وتـدين اعتمـاد           
وال يـسوغ   .  التهديد باسـتعمال القـوة     تدابري انفرادية، وخاصة  

الـتحجج حبمايـة األمـن الـوطين وباحلاجـة إىل مكافحـة اجلرميــة       
  .عرب الوطنية انتهاك املعايري الدولية أو مبادئ امليثاق

ومـــن املهـــم أيـــضا تعزيـــز اآلليـــات اإلقليميـــة حلمايـــة    - ٩
بقـوة يف ذلـك االجتـاه        وقد مضت أمريكا الالتينية   . الدميقراطية

وينبغي لـه   .  نصب عينها الدروس املستفادة من تارخيها      واضعة
أن يشري، يف هذا الـصدد، إىل الربوتوكـول اإلضـايف للمعاهـدة             
ــزام    ــة بــــشأن االلتــ ــا اجلنوبيــ ــاد أمــــم أمريكــ التأسيــــسية الحتــ

  .بالدميقراطية
ــوفري        - ١٠ وعلــى الــصعيد الــوطين، تــسعى إكــوادور إىل ت

، وُيبـذل كـل جهـد       عدالة نزيهة وفعالة وناجزة جلميع سـكاهنا      
لضمان وصول الفئات الـضعيفة واملهمـشة إىل العدالـة ومحايـة            

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، خصــصت حكومــة  . الــشهود والــضحايا
إكـــوادور مـــوارد لبنـــاء اهلياكـــل األساســـية املاديـــة، وتـــدريب 
ــني     ــاون بــ ــسني التعــ ــا، وحتــ ــديث التكنولوجيــ ــضاة، وحتــ القــ

ملناولــة الــشفافة كمــا تتــوخى ضــمان املــساءلة، وا. املؤســسات
ــة     لألمــوال العامــة، ووصــول اجلمهــور إىل املعلومــات، والرقاب
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وتـــرى . الفعالـــة لتجنـــب التجـــاوزات يف نظـــام إقامـــة العـــدل 
إكـــوادور أيـــضا أن املـــساواة بـــني اجلنـــسني جوهريـــة لـــسيادة 

ــع املاضــية، أحــرزت تقــدما    . القــانون ــسنوات األرب وخــالل ال
ــرأة؛ ومــن األمث   ــا يف متكــني امل ــساء   تارخيي ــة علــى ذلــك أن الن ل

.  يف املائــة مــن القــضاة يف حمكمــة العــدل الوطنيــة ٤٠ يــشكلن
ولــئن كانــت ســيادة القــانون أداة أساســية للتنميــة، ولــئن كــان 
مــن اجلــوهري وضــع قواعــد واضــحة للمــستثمرين األجانــب،  
فاألمر يرجع لكل دولة، حبكم أهنا هي اليت تـتحكم يف مـوارد             

 أن حتدد الشروط والقيـود املتعلقـة   البلد بالنيابة عن سكانه، يف    
  .باالستثمار األجنيب

واختتم كلمته قائال إن وفد بلده يرى أن دور اللجنـة             - ١١
ــة املـــستوى   الـــسادسة ال ينبغـــي أن ُيع ــان رفيعـ ــه إىل جلـ ــد بـ هـ

أفرقــة خــرباء أو حمافــل خــارج ســياق اجلمعيــة العامــة ألهنــا    أو
يــة للقيــام بــدور اهليئــة الدوليــة الوحيــدة الــيت متلــك ســلطة كاف 

  .قيادي يف إرساء سيادة القانون وتعزيزها
قال إن سيادة القانون    ): سري النكا  (السيد كوهونا   - ١٢

قد تطورت علـى مـر القـرون يف جمتمعـات كـثرية، ومـن املهـم          
احترام تنوع جـذور مـسألة سـيادة القـانون لـدى مناقـشتها يف               

 مـــن ويعـــد ميثـــاق األمـــم املتحـــدة واحـــدا . الـــسياق املعاصـــر
ويشكل االجتماع الرفيع املـستوى   . اإلجنازات اخلالقة للبشرية  

املعين بسيادة القانون معلما هامـا يف اجلهـود الراميـة إىل وضـع              
فهم مشترك، لكن هناك املزيـد الـذي يـتعني فعلـه؛ وينبغـي أن               

  .تواصل اللجنة السادسة تركيزها على سيادة القانون
نون عـامال رئيـسيا     ويعد التمـسك القـوي بـسيادة القـا          - ١٣

يـــسهم يف محايـــة احلقـــوق الفرديـــة ويف محايـــة ومتكـــني املـــرأة  
وقـد تطـور نظـام سـري النكـا القـانوين            . واألطفال واألقليـات  

حبيث أصبح يـستوعب االختالفـات الثقافيـة والعرقيـة والدينيـة            
ــدان اخلارجــة مــن عقــود مــن   . املتنوعــة للمجتمــع وحتتــاج البل

 الدعم يف جمال تعزيز املؤسـسات  الرتاع، مثل سري النكا، إىل  

الدميقراطية الذي يعد جوهريـا لـسيادة القـانون، أمـا املـشاركة             
ا أحكــــام مــــسبقة فــــيمكن أن تكــــون الدوليــــة الــــيت حتــــدوه

 .مثمرة غري

وعلى الـصعيد الـدويل، لـئن كانـت كـثري مـن هيئـات                 - ١٤
األمم املتحدة ووكاالهتا تؤدي دورا يف تعزيز سـيادة القـانون،           

ومــن املهــم، لــدى وضــع القواعــد     .  جتنــب االزدواجفينبغــي
الدوليــة، احلفــاظ علــى مبــدأي التــساوي يف الــسيادة وعــدم       

وعنـدما تـستدعي ظـروف اسـتثنائية حمـددة التـدخل،            . التدخل
ينبغــي أن تــستند اإلجــراءات إىل اتفــاق مجيــع الــدول، وجتنــب 

  .التطبيق االنفرادي واالنتقائي ملبادئ القانون الدويل
ــة يف      وف  - ١٥ يمــا يتعلــق مبكافحــة املــشاكل املتناميــة املتمثل

 اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة واإلرهـاب والقرصـنة،          
أشار إىل أن احللول الطويلـة األجـل تعتمـد علـى تـوفري العـدل                
واألمــن األساســيني، وكــذلك علــى حتقيــق التقــدم االقتــصادي  

سهم يف ومبقــدور تعزيــز ســيادة القــانون أن يــ     . واالجتمــاعي 
توطيــد الــسالم واألمــن الــدويل، وأن يــسهم كــذلك يف إجنــاز   

ومبقـدور سـيادة القـانون أن تـؤدي         . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    
ــا يف ــدم   أيــــضا دورا هامــ ــوازن بــــني التقــ ــاظ علــــى التــ  احلفــ

  .االقتصادي واالستدامة البيئية
قـال إن اللجنـة   ): مراقب عن فلـسطني    (السيد زيدان   - ١٦

 أحرزه بلده من تقدم بشأن تعزيز سيادة القـانون          قد أُبلغت مبا  
ــذي حظــي بإشــادة      ــاء املؤســسات ال ــده لبن ــامج بل ــشأن برن وب

غري أن إفالت إسـرائيل مـن العقـاب علـى احتالهلـا غـري         . عالية
القـــانوين لألراضـــي الفلـــسطينية، مبـــا فيهـــا القـــدس الـــشرقية،  

. خلمسة وأربعني عاما، يقوض على حنو خطري سـيادة القـانون          
أُحيطت علما اللجنة باحلصار غري املـشروع للفلـسطينيني          ماك

ــتيطان      ــشروع االســ ــسريع ملــ ــع الــ ــزة وبالتوســ ــاع غــ يف قطــ
اإلســرائيلي غــري الــشرعي، الــذي يــؤثر علــى كــل جانــب مــن   

امليـــاه، والعبـــادة، والزراعـــة، وإمكانيـــة    : احليـــاة الفلـــسطينية 
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ــاة    ــل وحــق احلي ــة، ب ــسطني  . الوصــول واحلرك وأوضــح أن فل
ل إسـرائيل املـسؤولية كاملـة عـن األعمـال اإلرهابيـة الـيت               ُتَحمِّ

وأضـاف أن نقـل الـسلطة       . يقوم هبا املستوطنون غري الشرعيني    
القائمة باالحتالل ألجزاء من سكاهنا إىل األراضي الفلـسطينية         

ــهاكا واضــحا للمــادة     ــل انت ــة ميث ــة جنيــف  ٤٩احملتل  مــن اتفاقي
 مـن نظـام رومـا    ٨الرابعة ويشكل جرمية حرب مبوجب املـادة       

ويف هـذا الـصدد، رحـب       . األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   
ــى        ــات عل ــدء يف وضــع عالم ــدول بالب ــن ال ــثري م ــادرات ك مبب
منتجات املستوطنات اإلسرائيلية تبني منشأها، وشـجع الـدول         

  .األخرى على أن حتذو حذوها
وما برحت فلسطني تسعى إىل وضع حـد لالسـتعمار            - ١٧

رائيليني ألرضــها وهتيئــة بيئــة مالئمــة إلجــراء  واالحــتالل اإلســ
ومن أسٍف أن إسرائيل مل تقم بعـد،  . مفاوضات سالم حقيقية 

املـــوفر هلـــا يف جملـــس األمـــن،  إلفالهتـــا املـــستمر مـــن العقـــاب
باالمتثال ملطالب اجملتمع الـدويل املبينـة بـأكثر الـصور وضـوحا             

  . يف القرارات اليت تتخذها اجلمعية العامة كل سنة
وقد مر أكثـر مـن عـام منـذ أن قـدمت فلـسطني طلبـا                   - ١٨

ويــدعو وفــد بلــده جملــس األمــن إىل   . لعــضوية األمــم املتحــدة 
ــة إىل اجلمعيــة العامــة وفقــا للمــادة     مــن ٤تقــدمي توصــية إجيابي

ــوى    ــع فت ــيا م ــاق، ومتاش ــة    امليث ــة املؤرخ ــدل الدولي ــة الع  حمكم
ــة يف األمــم املتحــدة  بــشأن ١٩٤٨مــايو /أيــار ٢٨ . قبــول دول

وفيما خيـص قـضية أخـرى تتـصل بالعـضوية، ُبـذلت يف اآلونـة                
األخــرية جهــود إلعاقــة مــشاركة فلــسطني يف مــؤمترات دوليــة  

وحيـق لفلـسطني،    . األمـم املتحـدة   متنوعة معقودة حتـت رعايـة       
بوصـــفها عـــضوا يف وكالـــة متخصـــصة، هـــي منظمـــة األمـــم   
املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة، أن تـــشارك يف مثـــل هـــذه  

  .‘‘فيينا’’وصيغة ‘‘ مجيع الدول’’ؤمترات مبوجب صيغة امل
مراقـب عـن املنظمـة الدوليـة لقـانون           (السيد سـيفيلي    - ١٩

قـال إن سـيادة القـانون يعوقهـا علـى الـصعيد العـاملي               ): التنمية

نقـــص الثقـــة العامـــة باملؤســـسات، واالنفـــصال بـــني اآلليـــات  
. الواقع املعـيش  الرمسية لسيادة القانون وجتربة الناس للعدالة يف        

وستواصــل املنظمــة الدوليــة لقــانون التنميــة القيــام بــدورها يف   
إجياد ثقافة عدالـة حقيقيـة عـن طريـق دعـم اجلهـود الراميـة إىل              

وجتــاوب املؤســسات القانونيــة والقــضائية؛ والعمــل  تعزيــز أداء
ــسان ومتكــني       ــوق اإلن ــن دعــم حق ــى متكــني احلكومــات م عل

ه القـــانون صـــوب النـــهوض النـــاس مـــن املطالبـــة هبـــا؛ وتوجيـــ
وقـد تعهـدت املنظمـة،      . بالتنمية املستدامة والفرص االقتصادية   

ــسيادة       ــين بـ ــستوى املعـ ــع املـ ــاع الرفيـ ــع االجتمـ ــاط مـ يف ارتبـ
القانون، بـأن ُتجـري دراسـة استقـصائية عامليـة لـدور املـرأة يف                
ــيت       ــة ال ــل احلــواجز القانوني ــة وأن حتل ــاع العدال مؤســسات قط

ــرأة    ــرض وصــول امل ــةتعت ــد   . إىل العدال ــك التعه ــق ذل ــد انبث وق
واسـعة   يرتبط بـه مـن التزامـات شـاملة عـن عمليـة تـشاور            وما

-٢٠١٣النطــاق يف ســياق وضــع خطــة اســتراتيجية للفتــرة      
ــسياساتية   . ٢٠١٦ ــة بالتوجهـــات الـ ــة املنظمـ ــتهتدي خطـ وسـ

ملتزمــة  املبينــة يف إعــالن االجتمــاع الرفيــع املــستوى، وســتظل 
مللكيـة الوطنيـة واحملليـة للمبـادرات     على وجه اخلـصوص مببـدأ ا      

وسُتعطي أولوية عاليـة لتعزيـز قـدرات        . املتعلقة بسيادة القانون  
املنظمــة يف جمــايل البحــث والتقيــيم، ولتبــادل النتــائج مــع كــل   

  .أطراف النظام الدويل، وللعمل مع الشركاء االستراتيجيني
ويــستلزم . ويتواصــل منــو الطلــب علــى بــرامج املنظمــة  - ٢٠
ــة يف إعــالن     إحــرا ــق األهــداف املبين ز تقــدم جــاد صــوب حتقي

االجتمــاع الرفيــع املــستوى، حــىت مــع التــشديد املتزايــد علــى    
التجديــد والــشراكة، تقــدمي مــساعدة دوليــة أكــرب كــثريا جملــال  

نظمــة بــأن تــستجمع أوجــه قوهتــا،  وتتعهــد امل. ســيادة القــانون
ت، لـدعم  يف ذلك قدراهتا املتعلقة بالدعوة وعقد االجتماعا   مبا

األمم املتحدة يف متابعة اإلعـالن وبنـاء توافـق يف الـرأي بـشأن               
  .قيمة سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل

ــسيدة موســـويت   - ٢١ ــة اجلنائيـــة     (الـ ــن احملكمـ ــب عـ مراقـ
أعربت عن امتنان احملكمة جلميع الـدول واملنظمـات         ): الدولية
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ستوى املعـــين الدوليـــة الـــيت اســـتخدمت االجتمـــاع الرفيـــع املـــ
بسيادة القانون لتأكيـد دعمهـا لـدور احملكمـة وعملـها، مبـا يف               
ذلك عن طريق التعهد بالتصديق على تعديالت كمباال لنظـام          

كما أعربت عن امتنان احملكمـة للـدعم الـذي          . روما األساسي 
تلقته يف إطار منظومة األمم املتحدة، وقالت إن احملكمة حتـيط           

 الـذي اختـذه الفريـق املعـين بالتنـسيق           علما مع االهتمام بـالقرار    
واملـــشورة يف جمـــال ســـيادة القـــانون والقاضـــي بتنفيـــذ عمليـــة 
السـتخالص الــدروس املـستفادة مــن عمـل املنظمــة الرامــي إىل    

  .ضمان املساءلة عن اجلرائم الدولية على الصعيد الوطين
وتضم حافظـة قـضايا احملكمـة سـبعة حتقيقـات ومثانيـة               - ٢٢

 /ويف آذار. يف منــــاطق خمتلفــــة مــــن العــــامل حتقيقــــات أوليــــة 
ــارس ــا األول ضــد أمــري    ٢٠١٢ م ، أصــدرت احملكمــة حكمه

ــا  ــاس لوبانغـ ــرب تومـ ــصاص  . احلـ ــة اختـ ــون للمحكمـ وال يكـ
قــضائي إال إذا كانــت دولــة مــن الــدول غــري مــستعدة أو غــري   
قادة على إجراء التحقيق أو احملاكمة، وهي تواصل عملها مـع           

ــدول األطــراف واألمــم امل  ــة   ال ــة الدولي تحــدة واجلهــات الفاعل
ــر إىل هـــذه       ــيت تفتقـ ــثرية الـ ــدان الكـ ــساعدة البلـ ــرى، ملـ األخـ

  .القدرات على بنائها
وحتتــاج احملكمــة، كــي تــتمكن مــن النــهوض بواليتــها   - ٢٣

وقـد  . الرئيسية على حنو فعال، إىل تعاون ودعم البلـدان مجيعـا          
ردا  فـ ١١ فردا، مـا زال  ١٧أصدرت أوامر بإلقاء القبض على  

ــه اجملتمــع       ــسق يبذل ــاب جهــد من ــسراح يف غي ــهم طليقــي ال من
ــة   ــدميهم للعدال ــدويل لتق ــشترك    . ال ــضاء امل ــدول األع ــد ال وَتَعهُّ

بسيادة القانون يقتضي منها أن تضمن مساءلة مـرتكيب أخطـر           
ــهم    ــدويل، وينبغــي أن ُيل ــانون ال ــيت   جــرائم الق ــدول ال ــضا ال أي

بعـد علـى     ليـه تصدق على نظـام رومـا األساسـي أو تنـضم إ            مل
  .القيام بذلك

ــصليب األمحــر     (الــسيدة إليــاهو   - ٢٤ ــة ال ــة عــن جلن  مراقب
قالـــت إنـــه لـــئن كانـــت هنـــاك طائفـــة واســـعة مـــن ): الدوليـــة

اخلــربات الوطنيــة يف جمــال ســيادة القــانون، فــإن هنــاك معــايري   
. دولية تتشاطرها مجيع الدول، منـها القـانون اإلنـساين الـدويل           

يب األمحر الدولية يف منـاطق الـرتاع        وقد أظهر عمل جلنة الصل    
أن وجــود إطــار واضــح للقواعــد يتــيح إنقــاذ األرواح وتقليــل   
ــة اجلرحــى     ــرام قواعــد محاي ــاة، وذلــك مــثال بــضمانه احت املعان

ــصحية للعمــال   ــة ال وينبغــي أن . واملرضــى باإلضــافة إىل الرعاي
تتــضمن مثــل هــذه األطــر أحكامــا تتعلــق باملــساءلة للحــد مــن  

انون اإلنـساين الـدويل واجلـرائم الدوليـة األخـرى          انتهاكات الق 
  .وللمعاقبة عليها

وتــشجع اللجنــة تبــادل املمارســات املثلــى وتعمــل يف     - ٢٥
ارتباط وثيق مع السلطات الوطنية على تنميـة اخلـربات التقنيـة             

وقــدمت . املطلوبــة لتعزيــز االمتثــال للقــانون اإلنــساين الــدويل  
ــسلطات ال    ــب الـ ــى طلـ ــاء علـ ــة، بنـ ــها،  اللجنـ ــة وموافقتـ وطنيـ

إسهامات يف جمـاالت متنوعـة مثـل إصـالح الـسجون، وتعزيـز              
القــضاء، وتــدريب املــوظفني املــدنيني وقــوات األمــن، وتطــوير  

وقد تعلمت اللجنة من اخلربة أن إنـشاء جلنـة     . الربامج اجلامعية 
وطنيـــة لتنـــسيق جهـــود الـــوزارات أو اإلدارات أو الوكـــاالت 

ــذه   ــشاركة يف تنفي ــدة امل ــصر    العدي ــو العن ــا يكــون ه ــثريا م ا ك
  .الرئيسي لتحقيق نتائج ذات قيمة

ــع      - ٢٦ ــضا أن مجي ــها توضــح أي وأضــافت أن خــربة منظمت
اجلهــود الراميــة إىل بنـــاء القــدرات الوطنيـــة ينبغــي أن ُتـــدِمج     

ومبقدور مجعيـات الـصليب     . التقاليد القانونية واملؤسسية احمللية   
ــة أن تــؤدي    دورا قيمــا يف هــذا األمحــر واهلــالل األمحــر الوطني

الــصدد، ال ألهنــا متلــك املعــارف احملليــة ذات الــصلة فحــسب،  
ألهنا تلم على حنـو جيـد أيـضا، بوصـفها جـزءا مـن حركـة                  بل

ــر   ــالل األمحـ ــر واهلـ ــصليب األمحـ ــا،   الـ ــع نطاقـ ــة األوسـ الدوليـ
وسـتويل اللجنـة عنايـة      . باإلمكانيات الشاملة لتقدمي دعم دويل    

مت االلتـزام هبـا خـالل االجتمـاع         خاصة لتنفيـذ التعهـدات الـيت        
ــدمي       ــا ستواصــل تق ــة أهن ــر أمهي ــر األكث ــستوى، واألم ــع امل الرفي
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املساعدة االستشارية القانونيـة بالتعـاون الوثيـق مـع الـسلطات            
  .الوطنية واألطراف املهتمة األخرى

تكلمت ممارسةً حلق الرد    ): إسرائيل (السيدة شومنان   - ٢٧
 اسـتعراض سياسـي جـانيب،       فقالت إن عمل اللجنة قد اختطفه     

ألن بعــضا مــن أســوأ منتــهكي حقــوق اإلنــسان يف العــامل قــد    
فمـن الغريـب أن ميلـك ممثـل سـورية،           . واصلوا استغالل احملفل  

وهي دولة ترعى اإلرهاب قـام وكيالهـا، محـاس وحـزب اهللا،             
بقتــل عــشرات اآلالف يف الــشرق األوســط وأمــاكن أخــرى،   

ي عـن حقـوق اإلنـسان       اجلرأة على إلقاء درس علـى وفـد بلـد         
بينمــا يواصــل النظــام الــذي ميثلــه ذبــح شــعبه وقمعــه علــى حنــو 

كمــا أن معــىن ســيادة القــانون قــد التــبس علــى ممثــل  . وحــشي
اململكة العربية السعودية، اليت تقطع فيها رؤوس النـاس بتهمـة           
الـــسحر؛ والـــيت يعـــد فيهـــا الـــرجم واجللـــد وقطـــع األطـــراف  

ب عقابيـة شـائعة؛ والـيت حتـرم         واإلعدامات العلنية وسائل تأديـ    
وأوضـحت  . املرأة فيها من أبسط حقوق اإلنـسان اخلاصـة هبـا          

أن هناك متييزا واضحا بـني مفهـوم سـيادة القـانون املتأصـل يف               
بلد دميقراطي واالستخدام االستبدادي للقوانني كأداة للقمـع،        
وهــو أمــر مــتفش يف بلــدان مثــل بلــده؛ فــسيادة القــانون يف        

ــد ــانون وخــضوع   دميقراطــي هــ  بل و يف آن واحــد احلكــم بالق
  .احلكومة للقانون

وأضــــافت أن مــــن املعــــروف للجميــــع أن الكويــــت   - ٢٨
وقـد قـدم ممثـل الكويـت بلـده علـى            . ليست هبا سيادة للقانون   

أنــه مــدافع عــن القــضية الفلــسطينية، ولكــن فاتــه أن يــذكر أن  
 فلــسطيين علــى األقــل كــانوا  ٣٠٠ ٠٠٠بلــده ذاتــه قــد طــرد  

  .ويعملون فيهيعيشون 
وأخـــريا، قالـــت إهنـــا تـــستطيع، فيمـــا خيـــص املراقـــب   - ٢٩

الفلسطيين املوقر، أن ُتورد بسهولة يف مواجهة كل زعم سـاقه          
يف احملفــل  وميكنــها أن تقــدم . حججــا دامغــة تثبــت العكــس   

املناسب أدلة قوية على الفظائع وجرائم احلرب واجلـرائم ضـد           

ضــد اإلســرائيليني وضــد اإلنــسانية الــيت ارتكبــها الفلــسطينيون 
إن أعــدادا ال حــصر هلــا مــن اإلســرائيليني كــانوا . شــعبهم ذاتــه

ضــحايا للــرتاع اإلســرائيلي الفلــسطيين ومــا زالــوا يــشكلون       
أهدافا هلجمات الصواريخ ومدافع اهلاون اليت ُتشن من قطـاع          

ومــن احملــري . غــزة الــذي تــتحكم فيــه املنظمــة اإلرهابيــة محــاس
ملمثـل الفلـسطيين إىل انتـهاكات حقـوق     بنفس القدر أال يشري ا 

اإلنسان اليت يرتكبها جهاز األمن يف الضفة الغربية، دعنـا مـن             
ــى      ــسان عل ــوق اإلن ــهاكات حق ــشار الواســع النطــاق النت االنت
أيــدي حكــام غــزة الــذين ســخروا كــل املــوارد لقمــع شــعبهم   

ــرائيل  أو إذ جيـــري قهـــر النـــساء،  . للـــهجوم علـــى شـــعب إسـ
 الـــسياسيني، واســـتخدام األطفـــال  وســـجن وقتـــل املعارضـــني
  .كدروع أو قنابل بشرية

أمـــا إســـرائيل فإهنـــا، مـــع كـــل نواقـــصها، دميقراطيـــة    - ٣٠
تعدديــة ومفعمــة باحليويــة ذات نظــام قــضائي مــستقل مــشهور 

ــا ــر    . دولي ــانون، حــىت إزاء أكث ــدعم ســيادة الق وهــي ملتزمــة ب
 أي اإلرهــابيني الــذين ال يــستخفون بتلــك -أعــدائها وحــشية 

قواعد واملبادئ فحسب، بل يستغلوهنا أيـضا عـن عمـد ضـد             ال
وقالـت إهنـا تتحـدى      . أبناء شعبهم وضد املـدنيني اإلسـرائيليني      

 أيا من هـؤالء املـتكلمني أن يـذكر بلـدا آخـر يف املنطقـة يلتـزم                 
خـالل أوقـات الــسالم بـنفس املـستوى مــن الفحـص القــضائي      

حافة الـذي   والشفافية والتعددية واحلرية واحلريات وحرية الـص      
  .متارسه إسرائيل أثناء الرتاع املسلح

أكـد جمـددا أن إسـرائيل       ): الكويـت  (السيد العجمـي    - ٣١
تنتـــهك قـــرارات األمـــم املتحـــدة والقـــانون الـــدويل والقـــانون 
اإلنساين الدويل بتهديدها الـسالم واألمـن يف الـشرق األوسـط         
ــدة    ــة يف إنـــشاء مـــستوطنات جديـ ــاهتا املتمثلـ ــلة سياسـ ومبواصـ

  .ضفة الغربية يف حماولة لتغيري تركيبتها السكانيةبال
ــدان   - ٣٢ ــسيد زيـ ــسطني   (الـ ــن فلـ ــب عـ ــال إن ): مراقـ قـ

ــة فــصل عنــصري ُتمـــَيِّز ضــد غــري اليهــود، حــىت     إســرائيل دول
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ولــئن كــان  .خيــص أبــسط اخلــدمات مثــل امليــاه والــسكن فيمــا
ــة حمـــددة يف بلـــدها فـــإن    ــرائيل قـــوانني داخليـ ــة إسـ لـــدى ممثلـ

ــار ــها متـ ــرين حكومتـ ــار إىل أن . س اإلرهـــاب ضـــد اآلخـ وأشـ
ففـي اآلونـة القريبـة جـدا، أطلـق          : ذاكرة ممثلة إسـرائيل قـصرية     

أفــراد الــشرطة اإلســرائيلية الــسرية النــار علــى رجــل فلــسطيين   
وتتكاثر املستوطنات اليهوديـة    . كان ميشي عرب بساتني الزيتون    

ــستوطنون قواعــد      ــاجم امل ــة؛ ويه ــة إرهابي ــة بأيديولوجي مدفوع
ــساجد     تا ــائس واملـ ــسون الكنـ ــرائيلي ويدنـ ــيش اإلسـ ــة للجـ بعـ

ومل تنــبس ممثلــة إســرائيل ببنــت شــفة عــن نــزوح   . الفلــسطينية
ــرائيل    ٨٠٠ ٠٠٠ ــام إسـ ــن قيـ ــارهم، أو عـ ــن ديـ ــسطيين مـ  فلـ

باحتالل فلسطني خلمسة وأربعني عاما، أو عـن فتـوى حمكمـة            
  . العدل الدولية املتعلقة بذلك االحتالل

قـال  ): مهوريـة العربيـة الـسورية     اجل (السيد الـضحاك    - ٣٣
إن كان مثة شخص قد جترأ فهـو ممثلـة إسـرائيل الـيت جتاسـرت                
علــى إعطــاء دروس يف ســيادة القــانون يف حــني أن انتــهاكات  

ــشائه   ــذ إنـ ــانون منـ ــسيادة القـ ــدها لـ ــا  بلـ ــا وافيـ ــة توثيقـ . موثقـ
ــى جــرائم احلــرب واجلــرائم ضــد       إن ــائم عل ــدها الق ــاريخ بل ت

عرب يف فلسطني ولبنان والبلدان األخـرى       اإلنسانية ومذاحبه لل  
وما زالت معاناة السوريني يف اجلـوالن       . موثق يف تقارير دولية   

ومتــارس إســرائيل .  مــستمرة١٩٦٧الــسوري احملتــل منــذ عــام 
إرهاب الدولة، مـستخدمة أحيانـا جـوازات سـفر صـادرة مـن              

ــا    ــشمالية وأوروب ــا ال ــدان يف أمريك ــرائيل   . بل ــست إس ــد دن وق
 مــسيحية وإســالمية، وتواصــل طــرد الفلــسطينيني  مواقــع دينيــة

ويتـساءل املـرء كيـف يتـأتى ملمثلـة         . من ديارهم وحـصار غـزة     
وممـا يـثري الـسخرية      . إسرائيل أن تتحدث عن النساء واألطفال     

ــد    االســتماع إىل حماضــرات عــ   ــة بل ــن ممثل ــانون م ن ســيادة الق
  .يعرف إال قانون الغاب ال

اللجنة اخلاصة املعنيـة    تقرير  :  من جدول األعمال   ٨٢البند  
، A/67/33 (مبيثـــاق األمـــم املتحـــدة وبتعزيـــز دور املنظمـــة    

  )A/C.6/67/L.3؛ و 190، و 189 و

، رئـــيس اللجنـــة اخلاصـــة )أرمينيـــا (الـــسيد نازاريـــان  - ٣٤
املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيـز دور املنظمـة، تـوىل عـرض             

أشــار إىل  ف٢٠١٢عــن دورهتــا لعــام ) A/67/33(تقريــر اللجنــة 
أن اللجنة اخلاصة قد طُلب إليها أن تواصـل نظرهـا يف مـسائل              
صــون الــسالم واألمــن الــدوليني مــن مجيــع جوانبــهما، وتنفيــذ  
أحكـــام امليثـــاق املتـــصلة بتقـــدمي املـــساعدة إىل الـــدول الثالثـــة   
املتــضررة مــن تطبيــق اجلــزاءات، وتــسوية املنازعــات بالوســائل 

ــة   ــسلمية، وأســاليب عمــل اللجن ــضا   و. ال ــة أي ــب إىل اللجن طُل
تنظــر يف أي مقترحــات حتليهــا إليهــا اجلمعيــة العامــة عمــال   أن

باملقررات اليت اختذهتا اجللـسة العامـة الرفيعـة املـستوى للـدورة             
 بـشأن امليثـاق     ٢٠٠٥سبتمرب  /الستني للجمعية العامة يف أيلول    

وقــد نوقــشت مقــررات اللجنــة اخلاصــة     .  تعــديالت لــه وأي
. وتوصــياهتا بــشأن تلــك املــسائل يف الفــصل الثــاين مــن التقريــر

وكُــرس الفــصل الثالــث ملــسألة تــسوية املنازعــات بالوســائل       
مرجـع  السلمية، وتضمن الفصل الرابع توصيات اللجنة بـشأن         

مرجـــع ممارســـات جملـــس وممارســـات هيئـــات األمـــم املتحـــدة 
وأخــريا ينــاقش الفــصل اخلــامس أســاليب عمــل اللجنــة . األمـن 

ويـــوجز اآلراء الـــيت أبـــديت بـــشأن مقترحـــات ســـابقة تتعلـــق 
باملبادئ والتدابري الرامية إىل تعزيز وضـمان مزيـد مـن التعـاون             

ــدة   ــم املتحـــ ــني األمـــ ــال بـــ ــة يف  الفعـــ ــات اإلقليميـــ  واملنظمـــ
اع املتصلة بصون السلم واألمن الـدوليني يف جمـايل الـرت           املسائل

  .وما بعد الرتاع
تكلــم بوصــفه مــدير ) أمــني اللجنــة (الــسيد ميكولكــا  - ٣٥

مرجــع ممارســات شــعبة التــدوين فعــرض التقريــر املتعلــق حبالــة  
 مرجــــع ممارســــات جملــــس األمــــنوهيئــــات األمــــم املتحــــدة 

)A/67/189( وأشـــار إىل أن شـــكال بيانيـــا حمـــدثا يـــبني حالـــة ،
ــم املتحــدة  تمرجــع ممارســا  ــات األم ــد و هيئ زع يف صــورة ق

وفيمـا يتعلـق بإعـداد دراسـات للمالحـق املتـأخرة،            . إلكترونية
 واجمللــد ٩قـدمت األمانـة العامــة اجمللـد الثــاين مـن امللحــق رقـم      

ــة والنـــشر٩ ورقـــم ٨الـــسادس مـــن امللحقـــني رقـــم   .  للترمجـ
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 ٢٤لــس األمــن دراســات عــن املــواد وأعــدت شــعبة شــؤون جم
يثــــــــاق،  مــــــــن امل٣٩ إىل ٣٥ و ٣٤  و٣٠ و ٢٨ و ٢٦ و
املعلقــة املتــصلة بــاملالحق مــن أتــاح تقــدمي كــل الدراســات  ممــا

ــم ــم ٧ رقــ ــل  تُّوا). ١٩٩٩ إىل ١٩٨٥ (٩ إىل رقــ ــق داخــ فــ
تتـــصل شـــعبة التـــدوين باملؤســـسات  األمانـــة العامـــة علـــى أن 

الصلة اليت قد تكون مستعدة إلعداد دراسات عن املـواد           ذات
 إىل  ٧  للمجلـد الثالـث مـن املالحـق مـن رقـم            ٥٤ إىل   ٤٠من  
  .١٠رقم 
، )٢٠٠٩-٢٠٠٠ (١٠وفيمــا يتعلــق بــامللحق رقــم      - ٣٦

ــواد    ــشأن امل ــا خيــص  ٨ و ٦ و ٥ و ٣أُعــدت دراســات ب  فيم
 فيما خيص اجمللـد     ١٧ و   ١٤ و   ١٣اجمللد األول؛ وبشأن املواد     

ــواد   ــشأن املـ ــاين؛ وبـ  ١٠٦ و ١٠٣ و ٩٨ ، و٩٥ إىل ٩٢الثـ
 الدراسـات   وقُدمت مجيع .  فيما خيص اجمللد السادس    ١١١إىل  

ــشر   ــد األول للترمجــة والن ــة باجملل ــدم يف  . املتعلق كمــا أحــرز تق
إعداد دراسات بشأن عدد من املـواد املتـصلة باجمللـدات الثـاين             

ــم      ــن امللحــق رق ــسادس م ــع واخلــامس وال ــه، . ١٠والراب وعلي
 جملـدا مـن اجمللـدات       ٤٢يكون قد مت االنتهاء حـىت تارخيـه مـن           

والدراسـات  . ألمـم املتحـدة    ممارسات هيئات ا   ملرجعاخلمسني  
املتعلقــة باجمللــدات الــيت مت االنتــهاء منــها متاحــة، بــشكل ميكــن 
ــع      ــى املوق ــسية عل ــة والفرن ــه، باإلســبانية واإلنكليزي البحــث في

، كمـا تتـوافر      ممارسـات هيئـات األمـم املتحـدة        ملرجعالشبكي  
ــة مــن الدراســات املتعلقــة باجمللــدات الــيت     بعــض النــسخ األولي

  .هاء منهاُينتظر االنت
ــرة أخــرى يف       - ٣٧ ــات م ــدة جامع ــن ع ــاون طــالب م وتع

، مرجـــع ممارســـات هيئـــات األمـــم املتحـــدة إعـــداد دراســـات 
وتوسعت األمانة العامـة يف التعـاون مـع املؤسـسات األكادمييـة          
املهتمـة باملـساعدة يف إعــداد الدراسـات، ومنــها كليـة احلقــوق     

ــوق    ــة كونكــورد للحق ــام وكلي ــة فورده ــن املف. جبامع ــوم وم ه
ــيت تتحمــل املــسؤولية      ــة هــي ال ــة العام ــة احلــال أن األمان بطبيع

  .األخرية عن اإلعداد النهائي جلميع الدراسات وعن نوعيتها

وقد أُرسلت مذكرة شفوية إىل مجيع البعثات الدائمـة           - ٣٨
لــدى األمــم املتحــدة ُتــذَكِّرها بنــداء اجلمعيــة العامــة بتقــدمي        

 ٥٩/٤٤ عمـال بقرارهــا  تربعـات للـصندوق االسـتئماين املنـشأ    
مرجـع ممارسـات    من أجل إهنـاء األعمـال املتـأخرة فيمـا خيـص             

، وتـــدعوها إىل عـــرض املـــسألة علـــى هيئـــات األمـــم املتحـــدة
املؤســـسات اخلاصـــة واألفـــراد الـــذين قـــد يرغبـــون يف تقـــدمي   

ورحــب األمــني العــام مــع التقــدير بتــربع كــل مــن    . تربعــات
والرات الواليــات  دوالر مــن د٥ ٠٠٠شــيلي وفنلنــدا مببلغــي 

ــدة و  ــوايل ٥ ٠٠٠املتحـ ــى التـ ــورو علـ ــتخدمت  .  يـ ــد اسـ وقـ
التربعــات املقدمــة للــصندوق االســتئماين مــن أجــل االســتعانة    
باخلرباء االستشاريني الذين أعدوا الدراسات اخلاصة باجمللـدين        

وسيـــستخدم الرصـــيد املتـــوافر حاليـــا يف    . الثـــاين والـــسادس 
مـــــن دوالرات  دوالر ٢٠ ٠٠٠الـــــصندوق، وقـــــدره حنـــــو  

الواليــات املتحــدة، لالســتعانة خبــرباء استــشاريني إضــافيني مــن 
أجــل إعــداد الدراســات املتعلقــة باجمللــدات الــيت قــارب العمــل  

  .فيها على االنتهاء
فــرع حبــوث ممارســات جملــس األمــن  ( الــسيد بــوفنتر  - ٣٩

أحـاط اللجنـة علمـا      ) وحبوث امليثاق، إدارة الشؤون الـسياسية     
، مرجـع ممارسـات جملـس األمـن       ت عـن حالـة      بأحدث املعلوما 

 فقال إن الفرع قد متكن مـن العمـل علـى إعـداد عـدة مالحـق                
فقـد انتـهي مـن      . يف وقت واحد، ويواصل إحراز تقـدم طيـب        

ــشر    ــسادس عـ ــق الـ ــام ) ٢٠٠٨/٢٠٠٩(امللحـ ، ٢٠١٢يف عـ
ومــن املتوقــع أن تتــاح لــه النــسخة األوليــة مــن امللحــق الــسابع  

ــول م) ٢٠١٠/٢٠١١(عــشر  ــام  حبل ــصف ع ــد . ٢٠١٣نت وق
ُنفــذ معظــم العمــل األساســي املتعلــق بــامللحق الثــامن عــشر        

ــداد    ) ٢٠١٢/٢٠١٣( ــيبدأ إع ــسنتني املاضــيتني، وس خــالل ال
ــع عــام    وأوضــح أن التقــدم  . ٢٠١٣املــشروع الفعلــي يف مطل

 يعــزى مرجــع ممارســات جملــس األمــنالــذي أحــرز مــؤخرا يف 
وسـيعتمد التقـدم    . اليـة أساسا إىل املبادرات املتعلقة بزيـادة الفع      

  .احملرز مستقبال اعتمادا كبريا على توافر املوارد
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ــة املالحــق الــيت أعــدت مــشاريعها،      - ٤٠ وفيمــا يتعلــق حبال
أشــار إىل أن ترمجــات النــسخة اإلنكليزيــة مــن امللحقــني الثــاين 

 إىل  ١٩٩٣عشر والثالث عشر، اللذين يغطيان الـسنوات مـن          
وستنـشر  . باللغات املتبقيـة  ، ينتظر أن تنشر عما قريب       ٢٠٠٩

ــا النــسخة اإلنكليزيــة مــن امللحــق الرابــع عــشر، وستنــشر     قريب
ومل يبــدأ بعــد . نــسخ اللغــات األخــرى تباعــا قبــل هنايــة العــام  

حترير أو طباعة امللحقني اخلامس عشر والسادس عـشر اللـذين       
ويواصـل الفـرع العمـل      . ٢٠٠٩ إىل   ٢٠٠٤يغطيان السنوات   

ــة   ــؤون اجلمعي ــع إدارة ش ــرة    م ــصري الفت ــؤمترات لتق ــة وامل  العام
. الفاصلة بني إمتام امللحق ونشره باللغات الرمسية الـست كلـها      

كمــــا واصــــل الفــــرع االســــتجابة لطلبــــات احلــــصول علــــى 
املعلومات، ونشر بانتظام النـسخ األوليـة مـن الدراسـات، الـيت             

يف القـــسم  أصـــبحت متـــوافرة أخـــريا بكـــل اللغـــات الرمسيـــة، 
وقع الـشبكي جمللـس األمـن الـذي صـمم           املخصص للمرجع بامل  

ــه   ــدا وميكــن البحــث داخل ــصميم جدي كمــا يتــضمن ذلــك  . ت
القــسم مــن املوقــع الــشبكي للمجلــس، الــذي حيــدث بانتظــام، 
قائمـــة تارخييـــة شـــاملة ووصـــفا قـــصريا جلميـــع بنـــود جـــدول  
األعمــال الــيت متــت مناقــشتها، ومعلومــات عــن مجيــع اهليئــات  

  . ١٩٤٦نذ عام الفرعية اليت أنشأها اجمللس م
ــداد       - ٤١ ــدم احملــرز يف إع ــق التق ــستطاع حتقي ومل يكــن بامل

وال حتديث القـسم املتعلـق    مرجع ممارسات جملس األمن     ونشر  
ــها     ــشبكي للمجلــس بغــري التربعــات الــيت قدمت ــه يف املوقــع ال ب

كل من أيرلندا وتركيـا     مرجع ممارسات جملس األمن     لتحديث  
 للـدول األعـضاء الـيت       وأعرب عـن امتنانـه    . وشيلي واملكسيك 

قدمت تربعات سخية إىل الصندوق على مر الـسنني، وشـجع           
مجيــع الــدول األعــضاء علــى أن حتــذو حــذوها أو أن تنظــر يف  

  .رعاية خبري معاون يساعد الفرع
ــب   - ٤٢ ــسيد احلبي ــران اإلســالمية  ( ال ــة إي ــم ) مجهوري تكل

باسم حركة بلدان عدم االحنياز فقال إن اللجنة اخلاصة ينبغـي           
. أن تؤدي رئيـسيا يف العمليـة اجلاريـة إلصـالح األمـم املتحـدة              

وتتمثـــل العناصـــر اهلامـــة لتلـــك العمليـــة يف إضـــفاء الطـــابع       
الــدميقراطي علــى اهليئــات الرئيــسية للمنظمــة، واحتــرام دور      
وسلطة اجلمعية العامة بوصفها اهليئة الرئيسية املعنية بالتفـاوض         

ــصفة بالطــابع التم   ــسياسات واملت ــت،  ورســم ال ــيت فعل ــي، ال ثيل
باالشتراك مع هيئاهتا الفرعية، الكـثري مـن أجـل تعزيـز مقاصـد              

وقال إنـه يـود أن يـشري مـرة          . ومبادئ امليثاق وأهداف املنظمة   
أخرى إىل قلق احلركـة إزاء اسـتمرار جملـس األمـن يف التعـدي               
ــصادي     ــة واجمللــــس االقتــ ــلطات اجلمعيــ ــائف وســ ــى وظــ علــ

إصـــالح املنظمـــة ينبغـــي واالجتمـــاعي، وأن يؤكـــد جمـــددا أن 
. ينفـــذ وفقـــا للمبـــادئ واإلجـــراءات الـــيت حـــددها امليثـــاق أن

وينبغــي أن تواصــل اللجنــة اخلاصــة دراســة اجلوانــب القانونيــة   
 إىل  ١٠، وال سيما املـوارد مـن        لتنفيذ الفصل الرابع من امليثاق    

  .وسلطاهتا املتعلقة بوظائف اجلمعية العامة ١٤
م االحنياز تشعر بقلق بـالغ      وما زالت بلدان حركة عد      - ٤٣

فــال جيــوز . إزاء مــسألة اجلــزاءات الــيت يفرضــها جملــس األمــن  
تفرض اجلـزاءات إال وفقـا للميثـاق، أي كملجـأ أخـري ويف               أن

حالة وجود هتديـد للـسالم واألمـن الـدوليني أو عمـل عـدواين               
وال جيــوز أن تطبــق أبــدا كتــدبري وقــائي، وال جيــوز أن   . فقــط

فئات الضعيفة يف البلد املستهدف كوسـيلة       تتسبب يف معاناة ال   
وينبغـي أن حتـدد أهـدافها والـشروط         . ملمارسة ضـغط سياسـي    

املطلوبــة مــن الدولــة املــستهدفة أو الطــرف املــستهدف حتديــدا  
ــليمة، وأن تكــون      ــة س ــستند إىل أســس قانوني واضــحا، وأن ت

وينبغـي أن   . حمددة بأجل زمين، وأن ختضع السـتعراض دوري       
ــة العامــة يوجــه مرفــق قــرار  ، املتعلــق بتوقيــع ٦٤/١١٥ اجلمعي

وتنفيـذها، عمـل جملـس       اجلزاءات اليت تفرضـها األمـم املتحـدة       
  . مستقبال فيما يتعلق باجلزاءات األمن
وتــستحق مــسألة التعويــضات وغريهــا مــن القــضايا        - ٤٤

ــا مقترحــات شــىت مدرجــة يف      ــيت أثارهت ــاجلزاءات، ال ــصلة ب املت
. ن تـدرس مـن جانـب اللجنـة        جدول أعمال اللجنة اخلاصـة، أ     

وتتطلع احلركـة إىل إجـراء مزيـد مـن املـداوالت املثمـرة بـشأن             
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االقتراح املقدم من مجهورية فرتويـال البوليفاريـة، وكـذلك إىل           
ــاء     ــدة أخـــرى اقترحـــت أثنـ ــيع جديـ ــادف يف مواضـ ــر اهلـ النظـ

  .الدورات املاضية
وتعــرب احلركــة عــن تقــديرها للتقــدم الــذي أحرزتــه     - ٤٥

العامـة بـشأن إهنـاء األعمـال املتـأخرة فيمـا يتعلـق بنـشر         األمانة  
ومرجع ممارسـات هيئـات األمـم        مرجع ممارسات جملس األمن   

، لكنــها تريــد أن تؤكــد جمــددا أمهيــة تقلــيص األعمــال املتحــدة
مرجــع ممارســات هيئــات املتـأخرة يف إعــداد اجمللــد الثالــث مــن  

للجنــة وأخــريا، تؤيــد احلركــة مــشروع قــرار ا . األمــم املتحــدة
اخلاصـة املتــصل باالحتفــال بالــذكرى الــثالثني العتمــاد إعــالن  
مـــانيال بـــشأن تـــسوية املنازعـــات الدوليـــة بالوســـائل الـــسلمية 

)A/C.6/67/L.3 .(  
تكلــم باســم اجملموعــة األفريقيــة  ) مــصر (الــسيد ســامل  - ٤٦

فأكد تأييد اجملموعة للوثيقة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام              
٢٠٠٥) A/60/L.1( ،  ،ــاجلزاءات ــة بـ ــة الفـــروع املتعلقـ وخاصـ

ــز األمــم املتحــدة   ــانون، وتعزي وينبغــي أن متــارس  . وســيادة الق
ســلطة جملــس األمــن املتعلقــة بفــرض اجلــزاءات وفقــا للميثــاق    

 أن ال ينظـــر يف فـــرض اجلـــزاءات  وينبغـــي. والقـــانون الـــدويل
بعـــد اســـتنفاد كـــل الـــسبل لتـــسوية املنازعـــات بالوســـائل    إال

ضـمن إطـار زمـين حمـدد، وأن تـستعرض        وأن تفرض السلمية،  
كما ينبغـي أن    . بصورة دورية، وأن ُترفع فور حتقيق األهداف      

ــها      ــا لعواقبـ ــة، ختفيفـ ــة وموجهـ ــري انتقائيـ ــزاءات غـ ــون اجلـ تكـ
وتـرى اجملموعـة أن اسـتخدام العقوبـات االقتـصادية           . اإلنسانية

لحـق  االنفرادية ضد البلـدان الناميـة انتـهاك للقـانون الـدويل ول            
  .يف التنمية

وأضاف أن اجملموعة األفريقيـة مـستعدة ملناقـشة مجيـع             - ٤٧
ــة،      ــة اخلاصـ ــال اللجنـ ــدول أعمـ ــى جـ ــة علـ ــات املتبقيـ املقترحـ
وتواصل إبداء اهتمام بالغ باملقترح املنقح املقدم من ليبيـا بغيـة             

. تعزيز دور األمـم املتحـدة يف صـون الـسالم واألمـن الـدوليني              

توجيـه النقـد إىل اللجنـة اخلاصـة لعـدم           يـصح    وأشار إىل أنه ال   
ــدول األعــضاء ال متــارس حقهــا     إحرازهــا تقــدما إذا كانــت ال

تقــدمي مقترحــات جديــدة جمديــة، وشــجع الــدول األعــضاء   يف
وتعترف اجملموعة بالدور اهلـام الـذي تؤديـه    . على القيام بذلك 

آليات قضائية هامة مثل حمكمة العدل الدوليـة، وحتـث الـدول            
ى أن تــستخدم بــصورة فعالــة اإلجــراءات القائمــة األعــضاء علــ

ــا      ــسلمية، ألهن ــها بالوســائل ال ــها وحلل ــع املنازعــات فيمــا بين ملن
أكثـــر الـــسبل املتاحـــة كفـــاءة لتحقيـــق أحـــد األهـــداف  تـــوفر

ويف هذا الـصدد، يظـل إعـالن مـانيال          . اجلوهرية لألمم املتحدة  
ــة إىل االحتفــ      ــود الرامي ــة اجله ــد اجملموع ــة، وتؤي ــة هام ال وثيق

  . بذكرى اعتماده
تكلــم باســم مجاعــة دول ) شــيلي (الــسيد غــونزاليس  - ٤٨

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب فأكــد أمهيــة االلتــزام 
بتسوية املنازعات بالوسـائل الـسلمية اسـتنادا إىل ميثـاق األمـم             

. املتحدة وإعـالن مـانيال وقـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الـصلة          
مقتنعة اقتناعـا راسـخا بـأن اجلـزاءات جيـب          زالت اجلماعة    وما

ــم املتحــدة       ــاق األم ــا مليث ــشروعة، أي وفق ــصورة م ــق ب أن تطب
وقواعــد القــانون الــدويل كــي تــسهم بــشكل فعــال يف صــون    

 اوتؤكد اجلماعـة مـرة أخـرى يف هـذ         . السالم واألمن الدوليني  
الصدد أمهية وثيقة اللجنة اخلاصة املرفقة بقـرار اجلمعيـة العامـة            

 بشأن توقيع اجلـزاءات الـيت تفرضـها األمـم املتحـدة       ٦٤/١١٥
وأشـار  . وتنفيذها، وحتث جملس األمن علـى أن يتبـع توصـياهتا          

ــة     ــة اخلاصــة يف النظــر يف الطائفــة الكامل إىل أن اســتمرار اللجن
للمواضيع املتعلقة بصون السالم واألمن أمر جـوهري لتحقيـق          

  .املهمة املنوطة هبا
لجنــة اخلاصــة إعطــاء األولويــة    وينبغــي أن تواصــل ال   - ٤٩

للنظــر يف مــسألة مــساعدة الــدول الثالثــة املتــضررة مــن تطبيــق   
ــذلك املوضــوع،      ــة ب ــة املتعلق اجلــزاءات ويف املقترحــات القائم

وأشار إىل أن عـدم قيـام       . ٦٦/١٠١وفقا لقرار اجلمعية العامة     
أي دولــة بطلــب هــذه املــساعدة حــىت اآلن ال يعــين أن هــذا       
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ن ُيسقط من جـدول أعمـال اللجنـة اخلاصـة،          املوضوع ينبغي أ  
  . ألن هذه األحكام هي أحكام احترازية

مرجــع ممارســات هيئــات األمــم املتحــدة      وقــد قــدم    - ٥٠
ــانون  مرجــع ممارســات جملــس األمــن  و  إســهامات قيمــة يف الق

ــة      ــة، وترحــب اجلماع ــذاكرة املؤســسية للمنظم ــدويل ويف ال ال
 تقلـــيص األعمـــال بالتقـــدم الـــذي أحرزتـــه األمانـــة العامـــة يف 

املتأخرة املتعلقة هبذين املنشورين وزيادة إتاحتـهما علـى املوقـع     
الشبكي للمنظمة، وتقدر أيـضا التربعـات الـيت قدمتـها الـدول             

ــن الـــصندوقني االســـتئمانيني     وينبغـــي . األعـــضاء إىل كـــل مـ
تكثــــف األمانــــة العامــــة جهودهــــا بغيــــة إهنــــاء األعمــــال   أن

  . كلها املتأخرة
تكلم ) مراقب عن االحتاد األورويب    (ريكوتالسيد ت   - ٥١

يـسلندا  أأيضا باسـم البلـد املنـضم كرواتيـا؛ والبلـدان املرشـحة              
ــسابقة؛      ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق ــل األســود ومجهوري واجلب
باإلضافة إىل مجهورية مولدوفا وجورجيـا والنـرويج، فقـال إن         

ن االحتـــاد األورويب مـــا زال يعتـــرب اجلـــزاءات أداة قيمـــة لـــصو 
وأشار إىل أن جملـس األمـن       . واستعادة السالم واألمن الدوليني   

قــد أثبــت يف الــسنوات األخــرية أن اجلــزاءات ميكــن أن تكــون 
موجهة، تقليال ملا هلا من آثار سـلبية علـى املـدنيني واألطـراف              

 إىل أدىن حـد، كمــا أشـار إىل عـدم قيــام الـدول الثالثــة،     الثالثـة 
ــام   ــذ ع ــم ا ٢٠٠٣من ــة األم ــن    ، مبطالب ــة م ــدمي إغاث ملتحــدة بتق

املــشاكل االقتــصادية الناشــئة عــن اجلــزاءات، وأكــد جمــددا أن  
مسألة مساعدة الدول الثالثة مل تعـد مطروحـة وينبغـي حـذفها             

  .من جدول أعمال اللجنة اخلاصة
ــق أن      - ٥٢ ــع القل ــاد األورويب يالحــظ م وأضــاف أن االحت

سبعة الــيت املناقــشات الفعليــة حتتــاج ألقــل كــثريا مــن األيــام الــ  
خصــصت للجنــة اخلاصــة والفريــق العامــل التــابع هلــا يف دورة   

وحــث اللجنــة اخلاصــة مــرة أخــرى علــى تطبيــق . ٢٠١٢عــام 
 وعلـى العمـل معـا مـن     ٢٠٠٦أساليب عملها املعتمدة يف عام   

أجــل استكــشاف ســبل لالســتفادة علــى النحــو األمثــل مبــوارد  
ال الـيت   اللجنة واجتماعاهتا، سـواء حبـذف بنـود جـدول األعمـ           

عفا عليها الزمن وتلك اليت ال يـرجح أن تفـضي إىل توافـق يف               
ــا    ــا وتواتره ــدة دوراهت ــادة النظــر يف م واالحتــاد . اآلراء، أو بإع

األورويب مستعد للمشاركة بشكل بناء يف هذه العملية ويأمل          
  .يف أن تتيح روح التعاون املشتركة املضي هبا إىل األمام

رســات هيئــات األمــم املتحــدة مبرجــع مماوفيمــا يتعلــق   - ٥٣
، رحــب باالســتعانة املتزايــدة  ومرجــع ممارســات جملــس األمــن 

باملتــدربني الــداخليني ومبواصــلة تعزيــز التعــاون مــع املؤســسات 
وأشاد بالتقدم الذي أحرزته األمانة العامـة يف إهنـاء          . األكادميية

األعمال املتـأخرة، وحثهـا علـى املثـابرة يف جهودهـا مـن أجـل              
نشورين كليهما وإتاحتهما إلكترونيا جبميـع اللغـات        حتديث امل 
وأوضح أن االحتاد األورويب يعرب عن امتنانه للـدول         . الرمسية

اليت سامهت يف الصندوقني االستئمانيني املنشأين إلعـداد تلـك          
  .املنشورات، وشجع الدول األخرى على أن حتذو حذوها

يال يعـد   قال إن إعـالن مـان     ): الفلبني (السيد دي فيغا    - ٥٤
وخالل دورة اللجنة اخلاصـة     . من أبرز إجنازات اللجنة اخلاصة    

، قــدم وفــد الفلــبني اقتراحــا لالحتفــال بالــذكرى  ٢٠١٢لعــام 
نــــوفمرب /تــــشرين الثــــاين ١٥الــــثالثني العتمــــاد اإلعــــالن يف 

وميثـــل مـــشروع القـــرار توافقـــا يف اآلراء حتقـــق مـــن  . ١٩٨٢
ــشاورات واســعة النطــاق، وأعــرب عــن أملــ     ه يف أن خــالل م

وأشـــار إىل أن البعثـــة . تقـــرر اللجنـــة الـــسادسة املوافقـــة عليـــه
ــة اإلعــالن،       ــشأن اســتمرار أمهي ــاش ب ــة نق ــنظم حلق ــة ت الفلبيني

ــام يف    ــة فوردهـ ــوق جبامعـ ــة احلقـ ــتعقد يف كليـ ــشرين ٢٦سـ  تـ
  .٢٠١٢أكتوبر /األول
قـال إن وفـد   ): مجهوريـة كوريـا    (السيد كـيم سـاينغ      - ٥٥

 اإلعراب عنه يف التقريـر إزاء عـدم         بلده يتشاطر القلق الذي مت    
وميكـــن زيـــادة هـــذه . فعاليـــة أســـاليب عمـــل اللجنـــة اخلاصـــة

ــا       ــة جتنبـ ــة اخلاصـ ــة اللجنـ ــة واليـ ــق مراجعـ ــن طريـ ــة عـ الفعاليـ
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جية مع هيئات أو حمافـل أخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة،              الالزدو
وقـد يكـون مـن      . وعن طريـق تقلـيص طـول دوراهتـا وتواترهـا          

اعتمـاد هنـج مواضـيعي، بـدال مـن مناقـشة            األكثر فعاليـة أيـضا      
  .مسائل واسعة املدى بطريقة تفتقر إىل التركيز

ــاس أوروزكــو   - ٥٦ ــسيدة آري ــسلفادور (ال قالــت إن ): ال
فهـو  : األمم املتحدة ال ميكن اعتبـاره اتفاقـا دوليـا عاديـا           ميثاق  

الصك التأسيسي واملوجه للمنظمة، وقـد وفـر مـضمونه إطـارا            
ــشطة الدو  ــع األن ــةجلمي ــال   . لي ومــن املهــم بوجــه خــاص االمتث

.  مــن امليثــاق وحــل املنازعــات بالوســائل الــسلمية  ٣٣للمــادة 
 ١٩٨٢ويف هذا الصدد يـشكل اعتمـاد إعـالن مـانيال يف عـام               

  .حدثا بارزا ينبغي االحتفال بذكراه
ــة اللجنــة اخلاصــة، ينبغــي أن        - ٥٧ ــالنظر إىل أمهيــة والي وب

 إلجــراء اســتعراض معمــق ُتعطَــى األمهيــة علــى ســبيل األولويــة
ألساليب عمل اللجنة، من أجل زيـادة فعاليتـها وحتقيـق نتـائج             

. غري أن تقليص طول أو عدد دوراهتا لن يكـون فعـاال            . أفضل
ــة     ــيع فرعيـ ــيع أو مواضـ ــإدراج مواضـ ــدها بـ ــد بلـ ــي وفـ ويوصـ
جديـدة، جيــب أن تتماشـى بــشكل صــارم مـع أهــداف اللجنــة    

ت مطـــــوال وقـــــشاخلاصـــــة، واســـــتبعاد االقتراحـــــات الـــــيت ن
  .نتائج دون
ــسيدة ريــن زيوكــسيا   - ٥٨ ــة  ): الــصني (ال قالــت إن اللجن

ــة       ــة إعطــاء األولوي ــا املقبل ــي أن تواصــل يف دورهت اخلاصــة ينبغ
ــدول      ــذها، ومــسألة مــساعدة ال ــر اجلــزاءات وتنفي للنظــر يف أث

ــضررة  ــة املت ــدها أن جملــس األمــن ينبغــي    . الثالث ــد بل ــرى وف وي
يــق اجلــزاءات، بــاذال قــصارى يواصــل تــوخي احلــذر يف تطب أن

اجلهــد لتجنــب أي أثــر ســليب علــى الــدول الثالثــة واملــدنيني        
ــال     ــرورية يف امتثـ ــرب ضـ ــزاءات تعتـ ــذ أي جـ ــضمان أن تنفـ ولـ

وأبـدت اسـتعداد وفـد بلـدها للنظـر          . للميثاق والقانون الـدويل   
يف االقتراحـــات اجلديـــدة، شـــريطة أن تكـــون واقعيـــة وقابلـــة   

وأضـافت أن اللجنـة     . للجنـة اخلاصـة   للتنفيذ ومتفقة مع والية ا    
تفتقر إىل الفعالية على الرغم مما حققتـه مـن إجنـازات،             اخلاصة

وأعربت عن أملـها يف أن تـتمكن الـدول األعـضاء مـن العمـل                
معــا بــصورة عمليــة للتوصــل إىل اتفــاق بــشأن تــدابري الفعاليــة   

تقـدر، بوصـفها     وذكرت أن الصني  . املقبولة على نطاق واسع   
ــدا مــــسامه  تئمانيني ذوي الــــصلة، يف الــــصندوقني االســــ  ابلــ

ــة عمــل ــق   األمان ــة املتعل ــات  العام األمــم مبرجــع ممارســات هيئ
، وتأمــل يف أن يتــيح املتحــدة ومرجــع ممارســات جملــس األمــن 

تواصل جهود األمانـة العامـة حتقيـق األهـداف املبينـة يف تقريـر               
  .اللجنة اخلاصة

ــارما   - ٥٩ ــسيد ش ــد (ال ــال إن حــق الدولــ  ): اهلن ــة ق ة الثالث
املتــضررة مــن اجلــزاءات يف عــرض حالتــها علــى جملــس األمــن  

 وأضـاف أن    .ُيلزم اجمللس بـأن جيـد حـال ملـشاكل هـذه الدولـة             
اجلـــزاءات ميكـــن أن متثـــل أداة قيمـــة لـــصون الـــسالم واألمـــن  

. إذا طبقت كملجأ أخري فقط ووفقا ألحكـام امليثـاق          الدوليني
 جملــس األمــن مــؤخرا وتــرى اهلنــد أن املمارســة الــيت جلــأ إليهــا

واملتمثلــة يف اإلذن بالوصــول إىل األمــوال اجملمــدة مــن أجـــل      
طائفـــة مـــن املـــصروفات األساســـية واالســـتثنائية تطـــور هـــام، 
وتالحــظ مــع االرتيــاح أن التحــول مــن اجلــزاءات الــشاملة إىل 
ــصود         ــري مق ــن إحلــاق ضــرر غ ــل م ــد قل ــة ق ــزاءات املوجه اجل

  .بالدول الثالثة
مواصــلة النظــر يف املقتــرح الــداعي إىل    وتؤيــد اهلنــد    - ٦٠

تنظيم دراسة للتنفيذ الـسليم مليثـاق األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق               
بالعالقــة الوظيفيــة بــني هيئاهتــا، ألهنــا تعلــق أمهيــة كــبرية علــى    
ــى     ــدميقراطي علـ ــابع الـ ــفاء الطـ ــة وإضـ ــة العامـ ــشيط اجلمعيـ تنـ
ــيع     ــة يف جملـــس األمـــن وتوسـ ــة وغـــري الدائمـ العـــضوية الدائمـ

كما تؤيد إبقاء موضـوع تـسوية املنازعـات بالوسـائل           . هانطاق
وأخــريا، تــشيد . الــسلمية علــى جــدول أعمــال اللجنــة اخلاصــة
مرجـع ممارسـات    اهلند جبهود األمـني العـام الراميـة إىل حتـديث            

، اللـذين  هيئات األمم املتحدة ومرجـع ممارسـات جملـس األمـن     
  .يعدان مرجعني قيمني للغاية، ومواصلة نشرمها
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قالــت إن اللجنــة  ): تــونس (الــسيدة زروق بــوميزة   - ٦١
ــدا يف صــياغة اإلصــالحات    اخلاصــة ينبغــي أن تــؤدي دورا رائ

ــة ــفاء   . املطلوبـ ــسية يف إضـ ــداف الرئيـ ــل األهـ ــي أن تتمثـ وينبغـ
الطابع الدميقراطي على عضوية جملـس األمـن ومتكـني اجلمعيـة            
العامــة مــن االســتجابة مبزيــد مــن الــسرعة والفعاليــة لقــضايا        

ــ ــدولينيالــ ــن الــ ــي  . سالم واألمــ ــافة إىل ذلــــك، ينبغــ وباإلضــ
مزيـــد مـــن االهتمـــام لتعزيـــز العالقـــات الوظيفيـــة بـــني    إيـــالء
  .املختلفة اهليئات
زاءات، أكـــدت أن هـــذه التـــدابري وفيمـــا يتعلـــق بـــاجل  - ٦٢
جيـــوز أن تفـــرض إال كملجـــأ أخـــري ويف امتثـــال للميثـــاق،   ال

ر باملـــدنيني وينبغـــي أن تكـــون موجهـــة، جتنبـــا إلحلـــاق الـــضر 
اللجنــة اخلاصــة،  وفيمــا يتــصل بــوترية عمــل . وبالــدول الثالثــة

ينبغــي النظــر يف ُنُهــج خمتلفــة لترشــيد أســاليب عملــها واعتمــاد 
ــيعي  ــال مواضـ ــدول أعمـ ــة   . جـ ــة اخلاصـ ــدرة اللجنـ ــري أن قـ غـ

الوفــاء بواليتــها يعتمــد علــى اإلرادة الــسياسية للــدول        علــى 
ُتــدخل علــى  ات األعــضاء أكثــر ممــا يعتمــد علــى أي حتــسين     

  .أساليب عملها
ــي   - ٦٣ ــسيد علـ ــسودان (الـ ــدة  ): الـ ــم املتحـ ــال إن األمـ قـ

ستكون أكثـر قـدرة علـى حتقيـق مقاصـدها إن متكنـت الـدول                
األعضاء من املشاركة يف هيئاهتـا بطريقـة دميقراطيـة وفقـا ملبـدأ           

وينبغي تعزيز املوقـف املركـزي للجمعيـة        . التساوي يف السيادة  
لـى ذلـك يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة             العامة، كما اتفـق ع    

، من أجل متكينها من القيـام بـدور قيـادي           ٢٠٠٥العاملي لعام   
وأشـــار إىل أن تـــشكيل . يف صـــون الـــسالم واألمـــن الـــدوليني

جملس األمن قد عفا عليه الزمن، ويـستطيع جملـس األمـن علـى              
أي حال أن يصون السالم واألمن الدوليني مبزيـد مـن الفعاليـة             

وســـــيتعني، يف أي .  مل يكـــــن أداة يف أيـــــدي دول معينـــــةإن
  .إصالحات، احلفاظ على التوازن بني اهليئتني

وانتقــل إىل مــسألة اجلــزاءات فقــال إنــه يرغــب بــدوره   - ٦٤
يف اإلعراب عن القلق إزاء الطريقـة والعجلـة اللـتني طبـق هبمـا               

. جملـــس األمـــن اجلـــزاءات خـــالل األعـــوام العـــشرين املاضـــية  
 ينبغي أن تطبق بطريقـة إنـسانية وفقـا إلطـار قـانوين       فاجلزاءات

خــاص وطبقــا ملعــايري القــانون الــدويل، وأال تطبــق إال بعــد أن   
وينبغـي أال تـصبح     . تكون كل الوسائل السلمية قد اسـتنفدت      

وشكر الدول اليت قدمت مقترحـات لتنظـر فيهـا          . أداة سياسية 
 اللجنـــة اخلاصـــة، وأعـــرب عـــن األمـــل يف أن يتـــسىن مناقـــشة 

ــة   ــاجلزاءات االنفرادي ــيس  . املــسألة املقلقــة املتعلقــة ب وأخــريا ول
آخــرا، ينبغــي أن ُتَمكَّــن املنظمــات اإلقليميــة مــن أداء دورهــا   
ــدوليني،     ــسالم واألمــن ال كــامال يف املــسائل املتعلقــة بــصون ال

ويف هـذا الـصدد، يرغـب وفـد بلـده           . بدعم من اجملتمع الدويل   
ا يقدمه مـن إسـهامات يف كـل         يف أن يشيد باالحتاد األفريقي مل     
  .أحناء القارة، ومن بينها السودان

قال إن وفد بلده يؤيد     ): أوكرانيا (السيد بافليشنكو   - ٦٥
البيان الـذي أُلقـي باسـم االحتـاد األورويب، غـري أنـه يرغـب يف                 

وأوضح أن وفد بلده يرحب بالتقـدم       . إبداء املوقف اخلاص به   
مبرجـع ممارسـات    ة املتعلقـة    احملرز يف احلد مـن األعمـال املتـأخر        

، وأشـار  هيئات األمم املتحدة ومرجـع ممارسـات جملـس األمـن     
إىل أن جزءا من الفـضل يف ذلـك يعـزى إىل التربعـات املقدمـة                
من بعض الدول األعضاء، وحث سـائر الـدول األعـضاء علـى       

كمـــا رحـــب مبـــشروع القـــرار املتعلـــق     . أن حتـــذو حـــذوها 
وفيمـا يتعلـق بتقـدمي      . مـانيال بالذكرى الثالثني العتماد إعـالن      

املساعدة إىل الدول الثالثة املتضررة من فـرض اجلـزاءات، قـال            
هـــذه القـــضية مل يعـــد مـــن املمكـــن اعتبارهـــا ذات أولويـــة  إن

بــالنظر إىل عــدم االتــصال بــأي هيئــة تابعــة لألمــم املتحــدة مــن 
ــى    ــصول علـ ــل احلـ ــام   أجـ ــذ عـ ــساعدة منـ ــها ٢٠٠٣املـ ، لكنـ

 وينبغــي أن تبقــى مدرجــة علــى    زالــت حتتــاج إىل نقــاش   مــا
وأضـاف أن االقتـراح الـداعي       . جدول أعمـال اللجنـة اخلاصـة      

إىل أن تركز اللجنة اخلاصـة جهودهـا علـى مـسألة إنـشاء آليـة                
ــدول       ــساعدة ال ــة ومل ــدول الثالث ــى ال ــار اجلــزاءات عل ــيم آث لتقي

وأخـريا،  . الثالثة املتضررة يستحق يف الواقع مزيدا مـن البحـث         
فد بلـده لإلسـهام يف اجلهـد الرامـي إىل تعزيـز             أبدى استعداد و  
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اللجنــة اخلاصــة، وقــال إن هــذه املــسألة ينبغــي أن تــوىل   فعاليــة
  .العناية على سبيل األولوية

  .٠٠/١٨ُرفعت اجللسة الساعة   
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	البند 83 من جدول الأعمال: سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (تابع) (A/66/749 و A/67/290)
	1 - السيد الجدي (ليبيا): قال إن ليبيا الجديدة قد التزمت بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وبترسيخ قيم الديمقراطية والحكم الرشيد من أجل ضمان الحرية والمساواة. وسارعت إلى إعادة سيادة القانون بجملة سبل منها إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية ومجلس وطني لحقوق الإنسان والحريات العامة. وتُتخذ في الوقت الحاضر خطوات لإعادة إدماج مؤيدي النظام السابق واستعادة الثقة بالدولة. وأيدت ليبيا طلب فلسطين بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لأنها البلد الوحيد الذي لا يحظى شعبه بتمثيل عادل في المنظمة.
	2 - السيدة دياز مندوزا (جمهورية فنزويلا البوليفارية): قالت إن وفد بلدها يؤكد مجددا تأييده التام لمبادئ تساوي الدول في السيادة، وحق الشعوب في تقرير المصير، والسلامة الإقليمية للدول، وحق الدول في استخدام الموارد الخاصة بها واستغلالها وإدارتها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والامتناع عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، التي تعد مبادئ أساسية لإقامة نظام دولي عادل ومنصف يسوده حكم القانون. وأضافت أن الحفاظ على سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يستلزم احترام وتعزيز الهياكل السياسية والقانونية للدول ذات السيادة.
	3 - ومضت تقول إن احترام حقوق الإنسان الأساسية يعد أمرا جوهريا لسيادة القانون؛ وقد سعت الحكومة الحالية إلى ضمان أن يكون التمتع بتلك الحقوق شاملا للجميع وواقعا متجسدا في الحياة اليومية. وأوضحت أن المعاهدات الدولية المصدق عليها تتمتع بنفس القوة القانونية التي يتمتع بها الدستور. وجمهورية فنزويلا البوليفارية ديمقراطية قائمة على المشاركة، تستند إلى المبادئ المعترف بها دوليا. وكثيرا ما تنظم فيها الاستفتاءات، وذلك مثلا بشأن الاتفاقات الدولية التي قد تنقل صلاحيات سيادية إلى هيئات تتجاوز حدود الولاية الوطنية.
	4 - وأردفت تقول إن تَرَكُّز سلطة اتخاذ القرار بشأن مسائل السلام والأمن الدوليين، من الناحية الفعلية، في أيدي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يعد من مخلفات الحرب العالمية الثانية. ويتعين إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمم المتحدة وتعزيز الدور المركزي للجمعية العامة. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها اللجان القانونية للأمم المتحدة من أجل تعزيز القانون الدولي وتدوينه، فإن توازن السلطة الحالي يحول في كثير من الأحيان دون سيادة حكم القانون بالمعنى الحقيقي في المجتمع الدولي. وقد أتيح لوفد بلدها أن يعرب في عدة مناسبات عن شجبه للتدابير القسرية الانفرادية غير القانونية التي تتخذها الدول الإمبريالية لقمع حق الشعوب في تحديد النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها. وعلاوة على ذلك، فإن السلام القائم على امتيازات الدول الإمبريالية يعد سلاما هشا ويشكل انتهاكا لسيادة القانون في آن واحد. وقالت إن وفد بلدها يعرب، في ضوء خرق مجلس الأمن المتكرر لسيادة القانون الذي تجلى بأكثر الصور سفورا من خلال اتخاذه القرار 1973 (2011) بشأن الحالة في ليبيا ومعالجته لقضية فلسطين، عن تحفظاته على الفقرة 28 من إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي (قرار الجمعية العامة 67/1)، التي أقرت فيها الجمعية العامة بالمساهمة الإيجابية لمجلس الأمن في مجال سيادة القانون.
	5 - السيد باريزو (النيجر): قال إن النيجر ملتزمة بمبادئ الميثاق بوصفها أساسا للعلاقات بين الدول ولتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية. ويعد تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي شرطا مسبقا للاستقرار والسلام واحترام حقوق الإنسان. ولكن من المستحيل إرساء سيادة القانون بغير موارد بشرية ومالية كافية، وتكرر النيجر، بوصفها بلدا ناميا، طلبها مساعدةً تقنية رفيعة المستوى في مجال تعزيز المؤسسات ذات الصلة.
	6 - وفي النيجر، كُرِّس احترام سيادة القانون في الدستور، الذي أكد أيضا مبادئ الديمقراطية التعددية والمساواة أمام القانون دون تمييز، وكفل حقوق الأفراد والمواطنين وحرياتهم، وتَضَمَّن أحكاما تتعلق بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد صدقت النيجر على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق المرأة واعتمدت قانونا يخصص للمرأة 20 في المائة من المناصب الانتخابية والحكومية والإدارية. وأشار إلى أن حكومة بلده قد أنشأت مؤخرا مكتبا لمكافحة الفساد الحكومي ومكتبا آخر لتعزيز معرفة النظام القضائي ومحاربة فساد القضاء، مزوداً بخط ساخن لتلقي الشكاوى. واتخذت النيجر خطوات هامة لتعزيز حرية الصحافة، منها إصدار مرسوم يتيح الوصول إلى السجلات الحكومية، وتوقيع إعلان جبل المائدة بشأن حرية الصحافة الذي اعتمد في عام 2007 بكيب تاون في جنوب أفريقيا. وتُبذل في مجالي التعليم والصحة جهود لجعل التعليم مجانيا وإلزاميا حتى سن السادسة عشرة، وتُوَفَّر الرعاية الصحية مجانا للحوامل وللأطفال دون سن الخامسة.
	7 - وأعرب في ختام كلمته عن ترحيب وفد بلده بإعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، وعن الأمل في أن يسهم الإعلان في تعزيز سيادة القانون على جميع المستويات.
	8 - السيد ترويا (إكوادور): قال إن القيم والمبادئ المشتركة تشكل أساس التعايش المتحضر، لكن تلك القيم يجب أن تكون ثمرة توافق في الرأي ومشاركة ديمقراطية. ومن ثم تدافع إكوادور بحزم عن المساواة بين المواطنين كافة على الصعيد الوطني، وعلى مبدأ تساوي الدول في السيادة المكرس في ميثاق الأمم المتحدة. وأوضح أن وفد بلده ينضم للدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن بما يعبر عن وجود أطراف فاعلة دولية جديدة، ويجعل عمله أكثر ديمقراطية وشفافية، ويزيل استخدام حق النقض الذي يعود بالنفع على بعض البلدان بصورة غير عادلة. ويعد احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ركيزة لا غنى عنها لسيادة القانون. ولذا ترى إكوادور أن تطبيق القانون الوطني خارج حدود الولاية الإقليمية انتهاك خطير للقانون الدولي، وتدين اعتماد تدابير انفرادية، وخاصة التهديد باستعمال القوة. ولا يسوغ التحجج بحماية الأمن الوطني وبالحاجة إلى مكافحة الجريمة عبر الوطنية انتهاك المعايير الدولية أو مبادئ الميثاق.
	9 - ومن المهم أيضا تعزيز الآليات الإقليمية لحماية الديمقراطية. وقد مضت أمريكا اللاتينية بقوة في ذلك الاتجاه واضعة نصب عينها الدروس المستفادة من تاريخها. وينبغي له أن يشير، في هذا الصدد، إلى البروتوكول الإضافي للمعاهدة التأسيسية لاتحاد أمم أمريكا الجنوبية بشأن الالتزام بالديمقراطية.
	10 - وعلى الصعيد الوطني، تسعى إكوادور إلى توفير عدالة نزيهة وفعالة وناجزة لجميع سكانها، ويُبذل كل جهد لضمان وصول الفئات الضعيفة والمهمشة إلى العدالة وحماية الشهود والضحايا. وتحقيقا لهذه الغاية، خصصت حكومة إكوادور موارد لبناء الهياكل الأساسية المادية، وتدريب القضاة، وتحديث التكنولوجيا، وتحسين التعاون بين المؤسسات. كما تتوخى ضمان المساءلة، والمناولة الشفافة للأموال العامة، ووصول الجمهور إلى المعلومات، والرقابة الفعالة لتجنب التجاوزات في نظام إقامة العدل. وترى إكوادور أيضا أن المساواة بين الجنسين جوهرية لسيادة القانون. وخلال السنوات الأربع الماضية، أحرزت تقدما تاريخيا في تمكين المرأة؛ ومن الأمثلة على ذلك أن النساء يشكلن 40 في المائة من القضاة في محكمة العدل الوطنية. ولئن كانت سيادة القانون أداة أساسية للتنمية، ولئن كان من الجوهري وضع قواعد واضحة للمستثمرين الأجانب، فالأمر يرجع لكل دولة، بحكم أنها هي التي تتحكم في موارد البلد بالنيابة عن سكانه، في أن تحدد الشروط والقيود المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.
	11 - واختتم كلمته قائلا إن وفد بلده يرى أن دور اللجنة السادسة لا ينبغي أن يُعهد به إلى لجان رفيعة المستوى أو أفرقة خبراء أو محافل خارج سياق الجمعية العامة لأنها الهيئة الدولية الوحيدة التي تملك سلطة كافية للقيام بدور قيادي في إرساء سيادة القانون وتعزيزها.
	12 - السيد كوهونا (سري لانكا): قال إن سيادة القانون قد تطورت على مر القرون في مجتمعات كثيرة، ومن المهم احترام تنوع جذور مسألة سيادة القانون لدى مناقشتها في السياق المعاصر. ويعد ميثاق الأمم المتحدة واحدا من الإنجازات الخلاقة للبشرية. ويشكل الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون معلما هاما في الجهود الرامية إلى وضع فهم مشترك، لكن هناك المزيد الذي يتعين فعله؛ وينبغي أن تواصل اللجنة السادسة تركيزها على سيادة القانون.
	13 - ويعد التمسك القوي بسيادة القانون عاملا رئيسيا يسهم في حماية الحقوق الفردية وفي حماية وتمكين المرأة والأطفال والأقليات. وقد تطور نظام سري لانكا القانوني بحيث أصبح يستوعب الاختلافات الثقافية والعرقية والدينية المتنوعة للمجتمع. وتحتاج البلدان الخارجة من عقود من النزاع، مثل سري لانكا، إلى الدعم في مجال تعزيز المؤسسات الديمقراطية الذي يعد جوهريا لسيادة القانون، أما المشاركة الدولية التي تحدوها أحكام مسبقة فيمكن أن تكون غير مثمرة.
	14 - وعلى الصعيد الدولي، لئن كانت كثير من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها تؤدي دورا في تعزيز سيادة القانون، فينبغي تجنب الازدواج. ومن المهم، لدى وضع القواعد الدولية، الحفاظ على مبدأي التساوي في السيادة وعدم التدخل. وعندما تستدعي ظروف استثنائية محددة التدخل، ينبغي أن تستند الإجراءات إلى اتفاق جميع الدول، وتجنب التطبيق الانفرادي والانتقائي لمبادئ القانون الدولي.
	15 - وفيما يتعلق بمكافحة المشاكل المتنامية المتمثلة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والقرصنة، أشار إلى أن الحلول الطويلة الأجل تعتمد على توفير العدل والأمن الأساسيين، وكذلك على تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وبمقدور تعزيز سيادة القانون أن يسهم في توطيد السلام والأمن الدولي، وأن يسهم كذلك في إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية. وبمقدور سيادة القانون أن تؤدي أيضا دورا هاما في الحفاظ على التوازن بين التقدم الاقتصادي والاستدامة البيئية.
	16 - السيد زيدان (مراقب عن فلسطين): قال إن اللجنة قد أُبلغت بما أحرزه بلده من تقدم بشأن تعزيز سيادة القانون وبشأن برنامج بلده لبناء المؤسسات الذي حظي بإشادة عالية. غير أن إفلات إسرائيل من العقاب على احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، لخمسة وأربعين عاما، يقوض على نحو خطير سيادة القانون. كما أُحيطت علما اللجنة بالحصار غير المشروع للفلسطينيين في قطاع غزة وبالتوسع السريع لمشروع الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، الذي يؤثر على كل جانب من الحياة الفلسطينية: المياه، والعبادة، والزراعة، وإمكانية الوصول والحركة، بل وحق الحياة. وأوضح أن فلسطين تُحَمِّل إسرائيل المسؤولية كاملة عن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون غير الشرعيين. وأضاف أن نقل السلطة القائمة بالاحتلال لأجزاء من سكانها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكا واضحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا الصدد، رحب بمبادرات كثير من الدول بالبدء في وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية تبين منشأها، وشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
	17 - وما برحت فلسطين تسعى إلى وضع حد للاستعمار والاحتلال الإسرائيليين لأرضها وتهيئة بيئة ملائمة لإجراء مفاوضات سلام حقيقية. ومن أسفٍ أن إسرائيل لم تقم بعد، لإفلاتها المستمر من العقاب الموفر لها في مجلس الأمن، بالامتثال لمطالب المجتمع الدولي المبينة بأكثر الصور وضوحا في القرارات التي تتخذها الجمعية العامة كل سنة. 
	18 - وقد مر أكثر من عام منذ أن قدمت فلسطين طلبا لعضوية الأمم المتحدة. ويدعو وفد بلده مجلس الأمن إلى تقديم توصية إيجابية إلى الجمعية العامة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وتماشيا مع فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة 28 أيار/مايو 1948 بشأن قبول دولة في الأمم المتحدة. وفيما يخص قضية أخرى تتصل بالعضوية، بُذلت في الآونة الأخيرة جهود لإعاقة مشاركة فلسطين في مؤتمرات دولية متنوعة معقودة تحت رعاية الأمم المتحدة. ويحق لفلسطين، بوصفها عضوا في وكالة متخصصة، هي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن تشارك في مثل هذه المؤتمرات بموجب صيغة ’’جميع الدول‘‘ وصيغة ’’فيينا‘‘.
	19 - السيد سيفيلي (مراقب عن المنظمة الدولية لقانون التنمية): قال إن سيادة القانون يعوقها على الصعيد العالمي نقص الثقة العامة بالمؤسسات، والانفصال بين الآليات الرسمية لسيادة القانون وتجربة الناس للعدالة في الواقع المعيش. وستواصل المنظمة الدولية لقانون التنمية القيام بدورها في إيجاد ثقافة عدالة حقيقية عن طريق دعم الجهود الرامية إلى تعزيز أداء وتجاوب المؤسسات القانونية والقضائية؛ والعمل على تمكين الحكومات من دعم حقوق الإنسان وتمكين الناس من المطالبة بها؛ وتوجيه القانون صوب النهوض بالتنمية المستدامة والفرص الاقتصادية. وقد تعهدت المنظمة، في ارتباط مع الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، بأن تُجري دراسة استقصائية عالمية لدور المرأة في مؤسسات قطاع العدالة وأن تحلل الحواجز القانونية التي تعترض وصول المرأة إلى العدالة. وقد انبثق ذلك التعهد وما يرتبط به من التزامات شاملة عن عملية تشاور واسعة النطاق في سياق وضع خطة استراتيجية للفترة 2013-2016. وستهتدي خطة المنظمة بالتوجهات السياساتية المبينة في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى، وستظل ملتزمة على وجه الخصوص بمبدأ الملكية الوطنية والمحلية للمبادرات المتعلقة بسيادة القانون. وستُعطي أولوية عالية لتعزيز قدرات المنظمة في مجالي البحث والتقييم، ولتبادل النتائج مع كل أطراف النظام الدولي، وللعمل مع الشركاء الاستراتيجيين.
	20 - ويتواصل نمو الطلب على برامج المنظمة. ويستلزم إحراز تقدم جاد صوب تحقيق الأهداف المبينة في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى، حتى مع التشديد المتزايد على التجديد والشراكة، تقديم مساعدة دولية أكبر كثيرا لمجال سيادة القانون. وتتعهد المنظمة بأن تستجمع أوجه قوتها، بما في ذلك قدراتها المتعلقة بالدعوة وعقد الاجتماعات، لدعم الأمم المتحدة في متابعة الإعلان وبناء توافق في الرأي بشأن قيمة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
	21 - السيدة موسوتي (مراقب عن المحكمة الجنائية الدولية): أعربت عن امتنان المحكمة لجميع الدول والمنظمات الدولية التي استخدمت الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون لتأكيد دعمها لدور المحكمة وعملها، بما في ذلك عن طريق التعهد بالتصديق على تعديلات كمبالا لنظام روما الأساسي. كما أعربت عن امتنان المحكمة للدعم الذي تلقته في إطار منظومة الأمم المتحدة، وقالت إن المحكمة تحيط علما مع الاهتمام بالقرار الذي اتخذه الفريق المعني بالتنسيق والمشورة في مجال سيادة القانون والقاضي بتنفيذ عملية لاستخلاص الدروس المستفادة من عمل المنظمة الرامي إلى ضمان المساءلة عن الجرائم الدولية على الصعيد الوطني.
	22 - وتضم حافظة قضايا المحكمة سبعة تحقيقات وثمانية تحقيقات أولية في مناطق مختلفة من العالم. وفي آذار/ مارس 2012، أصدرت المحكمة حكمها الأول ضد أمير الحرب توماس لوبانغا. ولا يكون للمحكمة اختصاص قضائي إلا إذا كانت دولة من الدول غير مستعدة أو غير قادة على إجراء التحقيق أو المحاكمة، وهي تواصل عملها مع الدول الأطراف والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى، لمساعدة البلدان الكثيرة التي تفتقر إلى هذه القدرات على بنائها.
	23 - وتحتاج المحكمة، كي تتمكن من النهوض بولايتها الرئيسية على نحو فعال، إلى تعاون ودعم البلدان جميعا. وقد أصدرت أوامر بإلقاء القبض على 17 فردا، ما زال 11 فردا منهم طليقي السراح في غياب جهد منسق يبذله المجتمع الدولي لتقديمهم للعدالة. وتَعَهُّد الدول الأعضاء المشترك بسيادة القانون يقتضي منها أن تضمن مساءلة مرتكبي أخطر جرائم القانون الدولي، وينبغي أن يُلهم أيضا الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو تنضم إليه بعد على القيام بذلك.
	24 - السيدة إلياهو (مراقبة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية): قالت إنه لئن كانت هناك طائفة واسعة من الخبرات الوطنية في مجال سيادة القانون، فإن هناك معايير دولية تتشاطرها جميع الدول، منها القانون الإنساني الدولي. وقد أظهر عمل لجنة الصليب الأحمر الدولية في مناطق النزاع أن وجود إطار واضح للقواعد يتيح إنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة، وذلك مثلا بضمانه احترام قواعد حماية الجرحى والمرضى بالإضافة إلى الرعاية الصحية للعمال. وينبغي أن تتضمن مثل هذه الأطر أحكاما تتعلق بالمساءلة للحد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي والجرائم الدولية الأخرى وللمعاقبة عليها.
	25 - وتشجع اللجنة تبادل الممارسات المثلى وتعمل في ارتباط وثيق مع السلطات الوطنية على تنمية الخبرات التقنية المطلوبة لتعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وقدمت اللجنة، بناء على طلب السلطات الوطنية وموافقتها، إسهامات في مجالات متنوعة مثل إصلاح السجون، وتعزيز القضاء، وتدريب الموظفين المدنيين وقوات الأمن، وتطوير البرامج الجامعية. وقد تعلمت اللجنة من الخبرة أن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق جهود الوزارات أو الإدارات أو الوكالات العديدة المشاركة في تنفيذها كثيرا ما يكون هو العنصر الرئيسي لتحقيق نتائج ذات قيمة.
	26 - وأضافت أن خبرة منظمتها توضح أيضا أن جميع الجهود الرامية إلى بناء القدرات الوطنية ينبغي أن تُدمِج التقاليد القانونية والمؤسسية المحلية. وبمقدور جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية أن تؤدي دورا قيما في هذا الصدد، لا لأنها تملك المعارف المحلية ذات الصلة فحسب، بل لأنها تلم على نحو جيد أيضا، بوصفها جزءا من حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية الأوسع نطاقا، بالإمكانيات الشاملة لتقديم دعم دولي. وستولي اللجنة عناية خاصة لتنفيذ التعهدات التي تم الالتزام بها خلال الاجتماع الرفيع المستوى، والأمر الأكثر أهمية أنها ستواصل تقديم المساعدة الاستشارية القانونية بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية والأطراف المهتمة الأخرى.
	27 - السيدة شونمان (إسرائيل): تكلمت ممارسةً لحق الرد فقالت إن عمل اللجنة قد اختطفه استعراض سياسي جانبي، لأن بعضا من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم قد واصلوا استغلال المحفل. فمن الغريب أن يملك ممثل سورية، وهي دولة ترعى الإرهاب قام وكيلاها، حماس وحزب الله، بقتل عشرات الآلاف في الشرق الأوسط وأماكن أخرى، الجرأة على إلقاء درس على وفد بلدي عن حقوق الإنسان بينما يواصل النظام الذي يمثله ذبح شعبه وقمعه على نحو وحشي. كما أن معنى سيادة القانون قد التبس على ممثل المملكة العربية السعودية، التي تقطع فيها رؤوس الناس بتهمة السحر؛ والتي يعد فيها الرجم والجلد وقطع الأطراف والإعدامات العلنية وسائل تأديب عقابية شائعة؛ والتي تحرم المرأة فيها من أبسط حقوق الإنسان الخاصة بها. وأوضحت أن هناك تمييزا واضحا بين مفهوم سيادة القانون المتأصل في بلد ديمقراطي والاستخدام الاستبدادي للقوانين كأداة للقمع، وهو أمر متفش في بلدان مثل بلده؛ فسيادة القانون في بلد ديمقراطي هو في آن واحد الحكم بالقانون وخضوع الحكومة للقانون.
	28 - وأضافت أن من المعروف للجميع أن الكويت ليست بها سيادة للقانون. وقد قدم ممثل الكويت بلده على أنه مدافع عن القضية الفلسطينية، ولكن فاته أن يذكر أن بلده ذاته قد طرد 000 300 فلسطيني على الأقل كانوا يعيشون ويعملون فيه.
	29 - وأخيرا، قالت إنها تستطيع، فيما يخص المراقب الفلسطيني الموقر، أن تُورد بسهولة في مواجهة كل زعم ساقه حججا دامغة تثبت العكس. ويمكنها أن تقدم في المحفل المناسب أدلة قوية على الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين وضد شعبهم ذاته. إن أعدادا لا حصر لها من الإسرائيليين كانوا ضحايا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وما زالوا يشكلون أهدافا لهجمات الصواريخ ومدافع الهاون التي تُشن من قطاع غزة الذي تتحكم فيه المنظمة الإرهابية حماس. ومن المحير بنفس القدر ألا يشير الممثل الفلسطيني إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز الأمن في الضفة الغربية، دعنا من الانتشار الواسع النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان على أيدي حكام غزة الذين سخروا كل الموارد لقمع شعبهم أو للهجوم على شعب إسرائيل. إذ يجري قهر النساء، وسجن وقتل المعارضين السياسيين، واستخدام الأطفال كدروع أو قنابل بشرية.
	30 - أما إسرائيل فإنها، مع كل نواقصها، ديمقراطية تعددية ومفعمة بالحيوية ذات نظام قضائي مستقل مشهور دوليا. وهي ملتزمة بدعم سيادة القانون، حتى إزاء أكثر أعدائها وحشية - أي الإرهابيين الذين لا يستخفون بتلك القواعد والمبادئ فحسب، بل يستغلونها أيضا عن عمد ضد أبناء شعبهم وضد المدنيين الإسرائيليين. وقالت إنها تتحدى أيا من هؤلاء المتكلمين أن يذكر بلدا آخر في المنطقة يلتزم خلال أوقات السلام بنفس المستوى من الفحص القضائي والشفافية والتعددية والحرية والحريات وحرية الصحافة الذي تمارسه إسرائيل أثناء النزاع المسلح.
	31 - السيد العجمي (الكويت): أكد مجددا أن إسرائيل تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بتهديدها السلام والأمن في الشرق الأوسط وبمواصلة سياساتها المتمثلة في إنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية في محاولة لتغيير تركيبتها السكانية.
	32 - السيد زيدان (مراقب عن فلسطين): قال إن إسرائيل دولة فصل عنصري تُمـَيِّز ضد غير اليهود، حتى فيما يخص أبسط الخدمات مثل المياه والسكن. ولئن كان لدى ممثلة إسرائيل قوانين داخلية محددة في بلدها فإن حكومتها تمارس الإرهاب ضد الآخرين. وأشار إلى أن ذاكرة ممثلة إسرائيل قصيرة: ففي الآونة القريبة جدا، أطلق أفراد الشرطة الإسرائيلية السرية النار على رجل فلسطيني كان يمشي عبر بساتين الزيتون. وتتكاثر المستوطنات اليهودية مدفوعة بأيديولوجية إرهابية؛ ويهاجم المستوطنون قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي ويدنسون الكنائس والمساجد الفلسطينية. ولم تنبس ممثلة إسرائيل ببنت شفة عن نزوح 000 800 فلسطيني من ديارهم، أو عن قيام إسرائيل باحتلال فلسطين لخمسة وأربعين عاما، أو عن فتوى محكمة العدل الدولية المتعلقة بذلك الاحتلال. 
	33 - السيد الضحاك (الجمهورية العربية السورية): قال إن كان ثمة شخص قد تجرأ فهو ممثلة إسرائيل التي تجاسرت على إعطاء دروس في سيادة القانون في حين أن انتهاكات بلدها لسيادة القانون منذ إنشائه موثقة توثيقا وافيا. إن تاريخ بلدها القائم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومذابحه للعرب في فلسطين ولبنان والبلدان الأخرى موثق في تقارير دولية. وما زالت معاناة السوريين في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967 مستمرة. وتمارس إسرائيل إرهاب الدولة، مستخدمة أحيانا جوازات سفر صادرة من بلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد دنست إسرائيل مواقع دينية مسيحية وإسلامية، وتواصل طرد الفلسطينيين من ديارهم وحصار غزة. ويتساءل المرء كيف يتأتى لممثلة إسرائيل أن تتحدث عن النساء والأطفال. ومما يثير السخرية الاستماع إلى محاضرات عن سيادة القانون من ممثلة بلد لا يعرف إلا قانون الغاب.
	البند 82 من جدول الأعمال: تقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة (A/67/33، و 189، و 190؛ و A/C.6/67/L.3)
	34 - السيد نازاريان (أرمينيا)، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة، تولى عرض تقرير اللجنة (A/67/33) عن دورتها لعام 2012 فأشار إلى أن اللجنة الخاصة قد طُلب إليها أن تواصل نظرها في مسائل صون السلام والأمن الدوليين من جميع جوانبهما، وتنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وأساليب عمل اللجنة. وطُلب إلى اللجنة أيضا أن تنظر في أي مقترحات تحليها إليها الجمعية العامة عملا بالمقررات التي اتخذتها الجلسة العامة الرفيعة المستوى للدورة الستين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الميثاق وأي تعديلات له. وقد نوقشت مقررات اللجنة الخاصة وتوصياتها بشأن تلك المسائل في الفصل الثاني من التقرير. وكُرس الفصل الثالث لمسألة تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وتضمن الفصل الرابع توصيات اللجنة بشأن مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن. وأخيرا يناقش الفصل الخامس أساليب عمل اللجنة ويوجز الآراء التي أبديت بشأن مقترحات سابقة تتعلق بالمبادئ والتدابير الرامية إلى تعزيز وضمان مزيد من التعاون الفعال بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في المسائل المتصلة بصون السلم والأمن الدوليين في مجالي النزاع وما بعد النزاع.
	35 - السيد ميكولكا (أمين اللجنة) تكلم بوصفه مدير شعبة التدوين فعرض التقرير المتعلق بحالة مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن (A/67/189)، وأشار إلى أن شكلا بيانيا محدثا يبين حالة مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة قد وزع في صورة إلكترونية. وفيما يتعلق بإعداد دراسات للملاحق المتأخرة، قدمت الأمانة العامة المجلد الثاني من الملحق رقم 9 والمجلد السادس من الملحقين رقم 8 ورقم 9 للترجمة والنشر. وأعدت شعبة شؤون مجلس الأمن دراسات عن المواد 24 و 26 و 28 و 30 و 34 و 35 إلى 39 من الميثاق، مما أتاح تقديم كل الدراسات المعلقة المتصلة بالملاحق من رقم 7 إلى رقم 9 (1985 إلى 1999). واتُّفق داخل الأمانة العامة على أن تتصل شعبة التدوين بالمؤسسات ذات الصلة التي قد تكون مستعدة لإعداد دراسات عن المواد من 40 إلى 54 للمجلد الثالث من الملاحق من رقم 7 إلى رقم 10.
	36 - وفيما يتعلق بالملحق رقم 10 (2000-2009)، أُعدت دراسات بشأن المواد 3 و 5 و 6 و 8 فيما يخص المجلد الأول؛ وبشأن المواد 13 و 14 و 17 فيما يخص المجلد الثاني؛ وبشأن المواد 92 إلى 95، و 98 و 103 و 106 إلى 111 فيما يخص المجلد السادس. وقُدمت جميع الدراسات المتعلقة بالمجلد الأول للترجمة والنشر. كما أحرز تقدم في إعداد دراسات بشأن عدد من المواد المتصلة بالمجلدات الثاني والرابع والخامس والسادس من الملحق رقم 10. وعليه، يكون قد تم الانتهاء حتى تاريخه من 42 مجلدا من المجلدات الخمسين لمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة. والدراسات المتعلقة بالمجلدات التي تم الانتهاء منها متاحة، بشكل يمكن البحث فيه، بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية على الموقع الشبكي لمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، كما تتوافر بعض النسخ الأولية من الدراسات المتعلقة بالمجلدات التي يُنتظر الانتهاء منها.
	37 - وتعاون طلاب من عدة جامعات مرة أخرى في إعداد دراسات مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وتوسعت الأمانة العامة في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المهتمة بالمساعدة في إعداد الدراسات، ومنها كلية الحقوق بجامعة فوردهام وكلية كونكورد للحقوق. ومن المفهوم بطبيعة الحال أن الأمانة العامة هي التي تتحمل المسؤولية الأخيرة عن الإعداد النهائي لجميع الدراسات وعن نوعيتها.
	38 - وقد أُرسلت مذكرة شفوية إلى جميع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة تُذَكِّرها بنداء الجمعية العامة بتقديم تبرعات للصندوق الاستئماني المنشأ عملا بقرارها 59/44 من أجل إنهاء الأعمال المتأخرة فيما يخص مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، وتدعوها إلى عرض المسألة على المؤسسات الخاصة والأفراد الذين قد يرغبون في تقديم تبرعات. ورحب الأمين العام مع التقدير بتبرع كل من شيلي وفنلندا بمبلغي 000 5 دولار من دولارات الولايات المتحدة و 000 5 يورو على التوالي. وقد استخدمت التبرعات المقدمة للصندوق الاستئماني من أجل الاستعانة بالخبراء الاستشاريين الذين أعدوا الدراسات الخاصة بالمجلدين الثاني والسادس. وسيستخدم الرصيد المتوافر حاليا في الصندوق، وقدره نحو 000 20 دولار من دولارات الولايات المتحدة، للاستعانة بخبراء استشاريين إضافيين من أجل إعداد الدراسات المتعلقة بالمجلدات التي قارب العمل فيها على الانتهاء.
	39 - السيد بوفنتر (فرع بحوث ممارسات مجلس الأمن وبحوث الميثاق، إدارة الشؤون السياسية) أحاط اللجنة علما بأحدث المعلومات عن حالة مرجع ممارسات مجلس الأمن، فقال إن الفرع قد تمكن من العمل على إعداد عدة ملاحق في وقت واحد، ويواصل إحراز تقدم طيب. فقد انتهي من الملحق السادس عشر (2008/2009) في عام 2012، ومن المتوقع أن تتاح له النسخة الأولية من الملحق السابع عشر (2010/2011) بحلول منتصف عام 2013. وقد نُفذ معظم العمل الأساسي المتعلق بالملحق الثامن عشر (2012/2013) خلال السنتين الماضيتين، وسيبدأ إعداد المشروع الفعلي في مطلع عام 2013. وأوضح أن التقدم الذي أحرز مؤخرا في مرجع ممارسات مجلس الأمن يعزى أساسا إلى المبادرات المتعلقة بزيادة الفعالية. وسيعتمد التقدم المحرز مستقبلا اعتمادا كبيرا على توافر الموارد.
	40 - وفيما يتعلق بحالة الملاحق التي أعدت مشاريعها، أشار إلى أن ترجمات النسخة الإنكليزية من الملحقين الثاني عشر والثالث عشر، اللذين يغطيان السنوات من 1993 إلى 2009، ينتظر أن تنشر عما قريب باللغات المتبقية. وستنشر قريبا النسخة الإنكليزية من الملحق الرابع عشر، وستنشر نسخ اللغات الأخرى تباعا قبل نهاية العام. ولم يبدأ بعد تحرير أو طباعة الملحقين الخامس عشر والسادس عشر اللذين يغطيان السنوات 2004 إلى 2009. ويواصل الفرع العمل مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات لتقصير الفترة الفاصلة بين إتمام الملحق ونشره باللغات الرسمية الست كلها. كما واصل الفرع الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، ونشر بانتظام النسخ الأولية من الدراسات، التي أصبحت متوافرة أخيرا بكل اللغات الرسمية، في القسم المخصص للمرجع بالموقع الشبكي لمجلس الأمن الذي صمم تصميم جديدا ويمكن البحث داخله. كما يتضمن ذلك القسم من الموقع الشبكي للمجلس، الذي يحدث بانتظام، قائمة تاريخية شاملة ووصفا قصيرا لجميع بنود جدول الأعمال التي تمت مناقشتها، ومعلومات عن جميع الهيئات الفرعية التي أنشأها المجلس منذ عام 1946. 
	41 - ولم يكن بالمستطاع تحقيق التقدم المحرز في إعداد ونشر مرجع ممارسات مجلس الأمن ولا تحديث القسم المتعلق به في الموقع الشبكي للمجلس بغير التبرعات التي قدمتها لتحديث مرجع ممارسات مجلس الأمن كل من أيرلندا وتركيا وشيلي والمكسيك. وأعرب عن امتنانه للدول الأعضاء التي قدمت تبرعات سخية إلى الصندوق على مر السنين، وشجع جميع الدول الأعضاء على أن تحذو حذوها أو أن تنظر في رعاية خبير معاون يساعد الفرع.
	42 - السيد الحبيب (جمهورية إيران الإسلامية) تكلم باسم حركة بلدان عدم الانحياز فقال إن اللجنة الخاصة ينبغي أن تؤدي رئيسيا في العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة. وتتمثل العناصر الهامة لتلك العملية في إضفاء الطابع الديمقراطي على الهيئات الرئيسية للمنظمة، واحترام دور وسلطة الجمعية العامة بوصفها الهيئة الرئيسية المعنية بالتفاوض ورسم السياسات والمتصفة بالطابع التمثيلي، التي فعلت، بالاشتراك مع هيئاتها الفرعية، الكثير من أجل تعزيز مقاصد ومبادئ الميثاق وأهداف المنظمة. وقال إنه يود أن يشير مرة أخرى إلى قلق الحركة إزاء استمرار مجلس الأمن في التعدي على وظائف وسلطات الجمعية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن يؤكد مجددا أن إصلاح المنظمة ينبغي أن ينفذ وفقا للمبادئ والإجراءات التي حددها الميثاق. وينبغي أن تواصل اللجنة الخاصة دراسة الجوانب القانونية لتنفيذ الفصل الرابع من الميثاق، ولا سيما الموارد من 10 إلى 14 المتعلقة بوظائف الجمعية العامة وسلطاتها.
	43 - وما زالت بلدان حركة عدم الانحياز تشعر بقلق بالغ إزاء مسألة الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن. فلا يجوز أن تفرض الجزاءات إلا وفقا للميثاق، أي كملجأ أخير وفي حالة وجود تهديد للسلام والأمن الدوليين أو عمل عدواني فقط. ولا يجوز أن تطبق أبدا كتدبير وقائي، ولا يجوز أن تتسبب في معاناة الفئات الضعيفة في البلد المستهدف كوسيلة لممارسة ضغط سياسي. وينبغي أن تحدد أهدافها والشروط المطلوبة من الدولة المستهدفة أو الطرف المستهدف تحديدا واضحا، وأن تستند إلى أسس قانونية سليمة، وأن تكون محددة بأجل زمني، وأن تخضع لاستعراض دوري. وينبغي أن يوجه مرفق قرار الجمعية العامة 64/115، المتعلق بتوقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها، عمل مجلس الأمن مستقبلا فيما يتعلق بالجزاءات. 
	44 - وتستحق مسألة التعويضات وغيرها من القضايا المتصلة بالجزاءات، التي أثارتها مقترحات شتى مدرجة في جدول أعمال اللجنة الخاصة، أن تدرس من جانب اللجنة. وتتطلع الحركة إلى إجراء مزيد من المداولات المثمرة بشأن الاقتراح المقدم من جمهورية فنزويلا البوليفارية، وكذلك إلى النظر الهادف في مواضيع جديدة أخرى اقترحت أثناء الدورات الماضية.
	45 - وتعرب الحركة عن تقديرها للتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة بشأن إنهاء الأعمال المتأخرة فيما يتعلق بنشر مرجع ممارسات مجلس الأمن ومرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة، لكنها تريد أن تؤكد مجددا أهمية تقليص الأعمال المتأخرة في إعداد المجلد الثالث من مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة. وأخيرا، تؤيد الحركة مشروع قرار اللجنة الخاصة المتصل بالاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (A/C.6/67/L.3). 
	46 - السيد سالم (مصر) تكلم باسم المجموعة الأفريقية فأكد تأييد المجموعة للوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (A/60/L.1)، وخاصة الفروع المتعلقة بالجزاءات، وسيادة القانون، وتعزيز الأمم المتحدة. وينبغي أن تمارس سلطة مجلس الأمن المتعلقة بفرض الجزاءات وفقا للميثاق والقانون الدولي. وينبغي أن لا ينظر في فرض الجزاءات إلا بعد استنفاد كل السبل لتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وأن تفرض ضمن إطار زمني محدد، وأن تستعرض بصورة دورية، وأن تُرفع فور تحقيق الأهداف. كما ينبغي أن تكون الجزاءات غير انتقائية وموجهة، تخفيفا لعواقبها الإنسانية. وترى المجموعة أن استخدام العقوبات الاقتصادية الانفرادية ضد البلدان النامية انتهاك للقانون الدولي وللحق في التنمية.
	47 - وأضاف أن المجموعة الأفريقية مستعدة لمناقشة جميع المقترحات المتبقية على جدول أعمال اللجنة الخاصة، وتواصل إبداء اهتمام بالغ بالمقترح المنقح المقدم من ليبيا بغية تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أنه لا يصح توجيه النقد إلى اللجنة الخاصة لعدم إحرازها تقدما إذا كانت الدول الأعضاء لا تمارس حقها في تقديم مقترحات جديدة مجدية، وشجع الدول الأعضاء على القيام بذلك. وتعترف المجموعة بالدور الهام الذي تؤديه آليات قضائية هامة مثل محكمة العدل الدولية، وتحث الدول الأعضاء على أن تستخدم بصورة فعالة الإجراءات القائمة لمنع المنازعات فيما بينها ولحلها بالوسائل السلمية، لأنها توفر أكثر السبل المتاحة كفاءة لتحقيق أحد الأهداف الجوهرية للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، يظل إعلان مانيلا وثيقة هامة، وتؤيد المجموعة الجهود الرامية إلى الاحتفال بذكرى اعتماده. 
	48 - السيد غونزاليس (شيلي) تكلم باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فأكد أهمية الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مانيلا وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. وما زالت الجماعة مقتنعة اقتناعا راسخا بأن الجزاءات يجب أن تطبق بصورة مشروعة، أي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي كي تسهم بشكل فعال في صون السلام والأمن الدوليين. وتؤكد الجماعة مرة أخرى في هذا الصدد أهمية وثيقة اللجنة الخاصة المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/115 بشأن توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها، وتحث مجلس الأمن على أن يتبع توصياتها. وأشار إلى أن استمرار اللجنة الخاصة في النظر في الطائفة الكاملة للمواضيع المتعلقة بصون السلام والأمن أمر جوهري لتحقيق المهمة المنوطة بها.
	49 - وينبغي أن تواصل اللجنة الخاصة إعطاء الأولوية للنظر في مسألة مساعدة الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات وفي المقترحات القائمة المتعلقة بذلك الموضوع، وفقا لقرار الجمعية العامة 66/101. وأشار إلى أن عدم قيام أي دولة بطلب هذه المساعدة حتى الآن لا يعني أن هذا الموضوع ينبغي أن يُسقط من جدول أعمال اللجنة الخاصة، لأن هذه الأحكام هي أحكام احترازية. 
	50 - وقد قدم مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن إسهامات قيمة في القانون الدولي وفي الذاكرة المؤسسية للمنظمة، وترحب الجماعة بالتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة في تقليص الأعمال المتأخرة المتعلقة بهذين المنشورين وزيادة إتاحتهما على الموقع الشبكي للمنظمة، وتقدر أيضا التبرعات التي قدمتها الدول الأعضاء إلى كل من الصندوقين الاستئمانيين. وينبغي أن تكثف الأمانة العامة جهودها بغية إنهاء الأعمال المتأخرة كلها. 
	51 - السيد تريكوت (مراقب عن الاتحاد الأوروبي) تكلم أيضا باسم البلد المنضم كرواتيا؛ والبلدان المرشحة أيسلندا والجبل الأسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة؛ بالإضافة إلى جمهورية مولدوفا وجورجيا والنرويج، فقال إن الاتحاد الأوروبي ما زال يعتبر الجزاءات أداة قيمة لصون واستعادة السلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أن مجلس الأمن قد أثبت في السنوات الأخيرة أن الجزاءات يمكن أن تكون موجهة، تقليلا لما لها من آثار سلبية على المدنيين والأطراف الثالثة إلى أدنى حد، كما أشار إلى عدم قيام الدول الثالثة، منذ عام 2003، بمطالبة الأمم المتحدة بتقديم إغاثة من المشاكل الاقتصادية الناشئة عن الجزاءات، وأكد مجددا أن مسألة مساعدة الدول الثالثة لم تعد مطروحة وينبغي حذفها من جدول أعمال اللجنة الخاصة.
	52 - وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يلاحظ مع القلق أن المناقشات الفعلية تحتاج لأقل كثيرا من الأيام السبعة التي خصصت للجنة الخاصة والفريق العامل التابع لها في دورة عام 2012. وحث اللجنة الخاصة مرة أخرى على تطبيق أساليب عملها المعتمدة في عام 2006 وعلى العمل معا من أجل استكشاف سبل للاستفادة على النحو الأمثل بموارد اللجنة واجتماعاتها، سواء بحذف بنود جدول الأعمال التي عفا عليها الزمن وتلك التي لا يرجح أن تفضي إلى توافق في الآراء، أو بإعادة النظر في مدة دوراتها وتواترها. والاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة بشكل بناء في هذه العملية ويأمل في أن تتيح روح التعاون المشتركة المضي بها إلى الأمام.
	53 - وفيما يتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، رحب بالاستعانة المتزايدة بالمتدربين الداخليين وبمواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية. وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الأمانة العامة في إنهاء الأعمال المتأخرة، وحثها على المثابرة في جهودها من أجل تحديث المنشورين كليهما وإتاحتهما إلكترونيا بجميع اللغات الرسمية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن امتنانه للدول التي ساهمت في الصندوقين الاستئمانيين المنشأين لإعداد تلك المنشورات، وشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
	54 - السيد دي فيغا (الفلبين): قال إن إعلان مانيلا يعد من أبرز إنجازات اللجنة الخاصة. وخلال دورة اللجنة الخاصة لعام 2012، قدم وفد الفلبين اقتراحا للاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعتماد الإعلان في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982. ويمثل مشروع القرار توافقا في الآراء تحقق من خلال مشاورات واسعة النطاق، وأعرب عن أمله في أن تقرر اللجنة السادسة الموافقة عليه. وأشار إلى أن البعثة الفلبينية تنظم حلقة نقاش بشأن استمرار أهمية الإعلان، ستعقد في كلية الحقوق بجامعة فوردهام في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	55 - السيد كيم ساينغ (جمهورية كوريا): قال إن وفد بلده يتشاطر القلق الذي تم الإعراب عنه في التقرير إزاء عدم فعالية أساليب عمل اللجنة الخاصة. ويمكن زيادة هذه الفعالية عن طريق مراجعة ولاية اللجنة الخاصة تجنبا للازدواجية مع هيئات أو محافل أخرى تابعة للأمم المتحدة، وعن طريق تقليص طول دوراتها وتواترها. وقد يكون من الأكثر فعالية أيضا اعتماد نهج مواضيعي، بدلا من مناقشة مسائل واسعة المدى بطريقة تفتقر إلى التركيز.
	56 - السيدة آرياس أوروزكو (السلفادور): قالت إن ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن اعتباره اتفاقا دوليا عاديا: فهو الصك التأسيسي والموجه للمنظمة، وقد وفر مضمونه إطارا لجميع الأنشطة الدولية. ومن المهم بوجه خاص الامتثال للمادة 33 من الميثاق وحل المنازعات بالوسائل السلمية. وفي هذا الصدد يشكل اعتماد إعلان مانيلا في عام 1982 حدثا بارزا ينبغي الاحتفال بذكراه.
	57 - وبالنظر إلى أهمية ولاية اللجنة الخاصة، ينبغي أن تُعطَى الأهمية على سبيل الأولوية لإجراء استعراض معمق لأساليب عمل اللجنة، من أجل زيادة فعاليتها وتحقيق نتائج أفضل. غير أن تقليص طول أو عدد دوراتها لن يكون فعالا. ويوصي وفد بلدها بإدراج مواضيع أو مواضيع فرعية جديدة، يجب أن تتماشى بشكل صارم مع أهداف اللجنة الخاصة، واستبعاد الاقتراحات التي نوقشت مطولا دون نتائج.
	58 - السيدة رين زيوكسيا (الصين): قالت إن اللجنة الخاصة ينبغي أن تواصل في دورتها المقبلة إعطاء الأولوية للنظر في أثر الجزاءات وتنفيذها، ومسألة مساعدة الدول الثالثة المتضررة. ويرى وفد بلدها أن مجلس الأمن ينبغي أن يواصل توخي الحذر في تطبيق الجزاءات، باذلا قصارى الجهد لتجنب أي أثر سلبي على الدول الثالثة والمدنيين ولضمان أن تنفذ أي جزاءات تعتبر ضرورية في امتثال للميثاق والقانون الدولي. وأبدت استعداد وفد بلدها للنظر في الاقتراحات الجديدة، شريطة أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ ومتفقة مع ولاية اللجنة الخاصة. وأضافت أن اللجنة الخاصة تفتقر إلى الفعالية على الرغم مما حققته من إنجازات، وأعربت عن أملها في أن تتمكن الدول الأعضاء من العمل معا بصورة عملية للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير الفعالية المقبولة على نطاق واسع. وذكرت أن الصين تقدر، بوصفها بلدا مساهما في الصندوقين الاستئمانيين ذوي الصلة، عمل الأمانة العامة المتعلق بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وتأمل في أن يتيح تواصل جهود الأمانة العامة تحقيق الأهداف المبينة في تقرير اللجنة الخاصة.
	59 - السيد شارما (الهند): قال إن حق الدولة الثالثة المتضررة من الجزاءات في عرض حالتها على مجلس الأمن يُلزم المجلس بأن يجد حلا لمشاكل هذه الدولة. وأضاف أن الجزاءات يمكن أن تمثل أداة قيمة لصون السلام والأمن الدوليين إذا طبقت كملجأ أخير فقط ووفقا لأحكام الميثاق. وترى الهند أن الممارسة التي لجأ إليها مجلس الأمن مؤخرا والمتمثلة في الإذن بالوصول إلى الأموال المجمدة من أجل طائفة من المصروفات الأساسية والاستثنائية تطور هام، وتلاحظ مع الارتياح أن التحول من الجزاءات الشاملة إلى الجزاءات الموجهة قد قلل من إلحاق ضرر غير مقصود بالدول الثالثة.
	60 - وتؤيد الهند مواصلة النظر في المقترح الداعي إلى تنظيم دراسة للتنفيذ السليم لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالعلاقة الوظيفية بين هيئاتها، لأنها تعلق أهمية كبيرة على تنشيط الجمعية العامة وإضفاء الطابع الديمقراطي على العضوية الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن وتوسيع نطاقها. كما تؤيد إبقاء موضوع تسوية المنازعات بالوسائل السلمية على جدول أعمال اللجنة الخاصة. وأخيرا، تشيد الهند بجهود الأمين العام الرامية إلى تحديث مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، اللذين يعدان مرجعين قيمين للغاية، ومواصلة نشرهما.
	61 - السيدة زروق بوميزة (تونس): قالت إن اللجنة الخاصة ينبغي أن تؤدي دورا رائدا في صياغة الإصلاحات المطلوبة. وينبغي أن تتمثل الأهداف الرئيسية في إضفاء الطابع الديمقراطي على عضوية مجلس الأمن وتمكين الجمعية العامة من الاستجابة بمزيد من السرعة والفعالية لقضايا السلام والأمن الدوليين. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لتعزيز العلاقات الوظيفية بين الهيئات المختلفة.
	62 - وفيما يتعلق بالجزاءات، أكدت أن هذه التدابير لا يجوز أن تفرض إلا كملجأ أخير وفي امتثال للميثاق، وينبغي أن تكون موجهة، تجنبا لإلحاق الضرر بالمدنيين وبالدول الثالثة. وفيما يتصل بوتيرة عمل اللجنة الخاصة، ينبغي النظر في نُهُج مختلفة لترشيد أساليب عملها واعتماد جدول أعمال مواضيعي. غير أن قدرة اللجنة الخاصة على الوفاء بولايتها يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء أكثر مما يعتمد على أي تحسينات تُدخل على أساليب عملها.
	63 - السيد علي (السودان): قال إن الأمم المتحدة ستكون أكثر قدرة على تحقيق مقاصدها إن تمكنت الدول الأعضاء من المشاركة في هيئاتها بطريقة ديمقراطية وفقا لمبدأ التساوي في السيادة. وينبغي تعزيز الموقف المركزي للجمعية العامة، كما اتفق على ذلك في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، من أجل تمكينها من القيام بدور قيادي في صون السلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أن تشكيل مجلس الأمن قد عفا عليه الزمن، ويستطيع مجلس الأمن على أي حال أن يصون السلام والأمن الدوليين بمزيد من الفعالية إن لم يكن أداة في أيدي دول معينة. وسيتعين، في أي إصلاحات، الحفاظ على التوازن بين الهيئتين.
	64 - وانتقل إلى مسألة الجزاءات فقال إنه يرغب بدوره في الإعراب عن القلق إزاء الطريقة والعجلة اللتين طبق بهما مجلس الأمن الجزاءات خلال الأعوام العشرين الماضية. فالجزاءات ينبغي أن تطبق بطريقة إنسانية وفقا لإطار قانوني خاص وطبقا لمعايير القانون الدولي، وألا تطبق إلا بعد أن تكون كل الوسائل السلمية قد استنفدت. وينبغي ألا تصبح أداة سياسية. وشكر الدول التي قدمت مقترحات لتنظر فيها اللجنة الخاصة، وأعرب عن الأمل في أن يتسنى مناقشة المسألة المقلقة المتعلقة بالجزاءات الانفرادية. وأخيرا وليس آخرا، ينبغي أن تُمَكَّن المنظمات الإقليمية من أداء دورها كاملا في المسائل المتعلقة بصون السلام والأمن الدوليين، بدعم من المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، يرغب وفد بلده في أن يشيد بالاتحاد الأفريقي لما يقدمه من إسهامات في كل أنحاء القارة، ومن بينها السودان.
	65 - السيد بافليشنكو (أوكرانيا): قال إن وفد بلده يؤيد البيان الذي أُلقي باسم الاتحاد الأوروبي، غير أنه يرغب في إبداء الموقف الخاص به. وأوضح أن وفد بلده يرحب بالتقدم المحرز في الحد من الأعمال المتأخرة المتعلقة بمرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن، وأشار إلى أن جزءا من الفضل في ذلك يعزى إلى التبرعات المقدمة من بعض الدول الأعضاء، وحث سائر الدول الأعضاء على أن تحذو حذوها. كما رحب بمشروع القرار المتعلق بالذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان مانيلا. وفيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من فرض الجزاءات، قال إن هذه القضية لم يعد من الممكن اعتبارها ذات أولوية بالنظر إلى عدم الاتصال بأي هيئة تابعة للأمم المتحدة من أجل الحصول على المساعدة منذ عام 2003، لكنها ما زالت تحتاج إلى نقاش وينبغي أن تبقى مدرجة على جدول أعمال اللجنة الخاصة. وأضاف أن الاقتراح الداعي إلى أن تركز اللجنة الخاصة جهودها على مسألة إنشاء آلية لتقييم آثار الجزاءات على الدول الثالثة ولمساعدة الدول الثالثة المتضررة يستحق في الواقع مزيدا من البحث. وأخيرا، أبدى استعداد وفد بلده للإسهام في الجهد الرامي إلى تعزيز فعالية اللجنة الخاصة، وقال إن هذه المسألة ينبغي أن تولى العناية على سبيل الأولوية.
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