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اللجنة السادسة

البند  82من جدول األعمال
تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة
مشروع قرار

تقرير اللجنة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة
إن اجلمعية العامة،
إذ تشي يير إىل قرارها ( 3499د )30-املؤرخ  15كانون األول/ديس ـ ــم  1975الذي أنشـ ـ ـ
مبوجبه اللجنة اخلاص ــة امل نية مبياام األمم املتحدة ويت ديد دور املنومة وإىل قراراملا املت ذة يف هذا الص ــدد
يف دورا الحقة،
وإذ تشيير ضي ييا إىل قرارها  233/47املؤرخ  17آب/أغس ـ
اجلم ية ال امة،

 1993املت لق يتنشــيأ أعمال

وإذ تش ي يير ل إىل قرارها  62/47املؤرخ  11كانون األول/ديسـ ـ ــم  1992املت لق مبس ـ ـ ـ لة
التمايل ال ادل يف جمل األمن وزايدة عدد أعضائه،
وإذ حتيط علما يتقرير الفريق ال امل املفتوح ابب ال ضوية امل ين مبس لة التمايل ال ادل يف جمل
األمن وزايدة عدد أعضائه واملسائل األخرى املتصلة مبجل األمن(،)1
وإذ تشيير إىل ال ناص ــر ا الص ــلة ي مل اللجنة اخلاص ــة الواردة يف قرارها  120/47ابء املؤرخ
 20أيلول/سبتم ،1993

_________________

( )1الواثئق الرمسية للجم ية ال امة ،الدورة الاالاة والستون ،امللحق رقم .)A/63/47( 47
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وإذ تشي ي ي يير ضي ي ي ي ييا إىل قرارها  241/51املؤرخ  31متوز/يوليه  1997املت لق يت ديد منوومة األمم
املتحدة وقرارها  242/51املؤرخ  15أيلول/س ــبتم  1997امل نون ”ملحق خ ة للس ـ ـ “ الذي اعتمد
مبوجبه النصني املت لقني ابلتنسيق ومس لة اجلداءا اليت تفرضها األمم املتحدة ،املرفقني يذلك القرار،
وإذ يسيياوراا القل من املش ــاكل االقتص ـادية اخلاص ــة اليت تواجهها ي ل الدول من جراء تنفيذ
التدايري الوقائية أو تدايري اإلنفا اليت يت ذها جمل األمن ضـ ـ ـ ـ ـ ــد دول أخرى ،وإ هخذ يف اعتبارها التدا
أعض ــاء األمم املتحدة مبوجا املادة  49من املياام ابلتض ــافر علد تقدس املس ــاعدة املتبادلة لتنفيذ التدايري
اليت يقررها اجملل ،
وإذ تش ي ي ي ي يير إىل حق الدول الاالاة اليت تواجه مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاكل اقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة من لك النو
يف أن تتشاور مع جمل األمن فيما يت لق إبجياد حل لتلك املشاكل ،وفقا للمادة  50من املياام،
وإذ تشي ي يير ضي ي ي ييا إىل أن حمكمة ال دل الدولية هي اجلهاز القض ـ ـ ــائي الرئيس ـ ـ ــي ل مم املتحدة،
وإ ت يد هكيد سل ة احملكمة واستق هلا،
وإذ ت ع يف اعتباراا اعتماد ورقا ال مل املنقحة املت لقة أبساليا عمل اللجنة اخلاصة(،)2

وإذ حتيط علمييا يتقرير األمني ال ــا امل نون ”مرجع ممــارس ـ ـ ـ ـ ــا هيرــا األمم املتحــدة ومرجع
ممارسا جمل األمن“(،)3
وإذ تشيير إىل الفقرا  106إىل  110و  176و  177من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة ال املي
ل ا ،)4(2005
وإذ ت ي ييع يف اعتباراا قرار اللجنة اخلاص ـ ـ ــة الذي أعرين فيه عن اس ـ ـ ــت دادها للمش ـ ـ ــاركة ،وفقا
ملا يقتض ـ ـ ــيه اتال ،يف تنفيذ أي قرارا تات ذ يف االجتما ال ا الرفيع املس ـ ـ ــتوى للدورة الس ـ ـ ــتني للجم ية
ال امة امل قود يف أيلول/سبتم  2005وتت لق ابملياام وأي ت دي تدخل عليه(،)5
وإذ تشي ي يير إىل أحكا قراراملا  51/50املؤرخ  11كانون األول/ديس ـ ـ ــم  1995و 208/51
املؤرخ  17ك ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  1996و  162/52املؤرخ  15ك ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 1997
و  107/53املؤرخ  8كانون األول/ديسم  1998و  107/54املؤرخ  9كانون األول/ديسم 1999
و  157/55املؤرخ  12كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2000و  87/56املؤرخ  12كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2001و  25/57املؤرخ  19تش ـ ـ ـ ـرين الاا /نوفم  2002و  80/58املؤرخ  9كانون األول/ديس ـ ـ ــم
 2003و  45/59املؤرخ  2كانون األول/ديسم ،2004
وإذ تشيير ضي ييا إىل قرارها  115/64املؤرخ  16كانون األول/ديس ــم  2009والوثيقة امل نونة
”توقيع اجلداءا اليت تفرضها األمم املتحدة وتنفيذها“ املرفقة يذلك القرار،
_________________

()2
()3
()4
()5
2/6

املرجع نفسه ،الدورة اتادية والستون ،امللحق رقم  ،)A/61/33( 33الفقرة .72
.A/74/194
القرار .1/60
الواثئق الرمسية للجم ية ال امة ،الدورة الستون ،امللحق رقم  ،)A/60/33( 33الفقرة .77
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وقد نظرت يف تقرير اللجنة اخلاصة عن أعمال دورملا اليت اعقد يف عا ،)6(2019
وإذ تالحظ مع التقدير ال مل الذي أجندته اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة لتش ـ ـ ـ ـ ــجيع الدول علد ال كيد علد
ضـ ـ ـ ــرورة منع ما ينش ـ ـ ـ ـ يينها من منازعا نكن أن ت ألمرن صـ ـ ـ ــون الس ـ ـ ـ ـ واألمن الدوليني لل ر وعلد
ضرورة تسوية هذه املنازعا ابلوسائل السلمية،
-1

حتيط علما يتقرير اللجنة اخلاصة امل نية مبياام األمم املتحدة ويت ديد دور املنومة()6؛

-2

تقرر أن ت قد اللجنةا اخلاصة دورملا املقبلة يف الف ة من  18إىل  26شباط/ف اير 2020؛

 - 3تطلب إىل اللجنة اخلاص ـ ـ ـ ــة أن تقو يف دورملا اليت س ـ ـ ـ ــتا قد يف عا  ،2020ومبا يتفق
مع الفقرة  5من قرار اجلم ية ال امة  52/50املؤرخ  11كانون األول/ديسم  ،1995مبا يلي:
مواصـ ـ ـ ـ ــلة النور يف يع املق حا املت لقة مبس ـ ـ ـ ـ ـ لة صـ ـ ـ ـ ــون الس ـ ـ ـ ـ ـ واألمن الدوليني
(أ)
من يع جوانبها من أجل ت ديد دور األمم املتحدة ،والنور يف هذا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيام فيما قد ابلف ل أو ما قد
يقد إىل اللجنة اخلاصــة يف دورملا اليت ســت قد يف عا  2020من مق حا أخرى تت لق يصــون الس ـ
واألمن الدوليني ،مبا يف لك ت ديد ال قا والت اون يني األمم املتحدة واملنوما أو ال تيبا اإلقليمية
يف تسوية املنازعا ابلوسائل السلمية؛
(ب) النور ،وفقــا للفقرة  2من مرفق القرار  146/71املؤرخ  13كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
 2016وأبسلوب وإطار موضوعيني مناسبني ،يف مس لة تنفيذ أحكا مياام األمم املتحدة املتصلة يتقدس
املس ـ ــاعدة إىل الدول الاالاة املتض ـ ــررة من ت بيق اجلداءا (املادة  50من املياام) اس ـ ــتنادا إىل يع تقارير
األمني ال ا ا الصلة( )7واملق حا املقدمة يف هذا الش ن ،وت لا إىل األمني ال ا إحالة تقريره املقبل
عن هذه املس لة إىل اجلم ية ال امة يف دورملا السادسة والسب ني؛
(ج)

إيقاء مس لة تسوية املنازعا يني الدول ابلوسائل السلمية علد جدول أعماهلا؛

النور ،حس ــا االقتض ــاء ،يف أي مق حا ييلها إليها اجلم ية ال امة تنفيذا للقرارا
(د )
املت لقة ابملياام وأي ت دي تدخل عليه ،الص ـ ـ ــادرة عن االجتما ال ا الرفيع املس ـ ـ ــتوى للدورة الس ـ ـ ــتني
للجم ية يف أيلول/سبتم 2005؛
(هـ) مواص ــلة النور ،علد س ــبيل األولوية ،يف س ــبل ووس ــائل يس ــني أس ــاليا عملها وزايدة
كفاءملا واست دامها للموارد يغرن يديد تدايري للتنفيذ يف املستقبل تكون مقبولة علد ن ام واسع؛
 - 4تطلييب إىل األمني ال ــا  ،وفقــا للفقرة  3من مرفق القرار  ،146/71أن يقــد إىل اللجنــة
اخلاصة يف دورملا املقبلة إحاطةً عن الوثيقة امل نونة ”توقيع اجلداءا اليت تفرضها األمم املتحدة وتنفيذها“
املرفقة يقرار اجلم ية ال امة 115/64؛
_________________

( )6املرجع نفسه ،الدورة الراي ة والسب ون ،امللحق رقم .)A/74/33( 33
( A/48/573-S/26705 )7و  A/49/356و  A/50/60-S/1995/1و  A/50/361و  A/50/423و  A/51/317و A/52/308
و  A/53/312و  A/54/383و  A/54/383/Add.1و  A/55/295و  A/55/295/Add.1و  A/56/303و A/57/165
و  A/57/165/Add.1و  A/58/346و  A/59/334و  A/60/320و  A/61/304و  A/62/206و A/62/206/Corr.1
و  A/63/224و  A/64/225و  A/65/217و  A/66/213و  A/67/190و  A/68/226و  A/69/119و A/70/119
و  A/72/136و .A/74/152
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 - 5تطلب ضي ييا إىل األمني ال ا أن يقد إىل اللجنة اخلاص ــة يف دورملا القادمة امل لوما
املش ـ ــار إليها يف الفقرة  13من تقريره عن تنفيذ أحكا مياام األمم املتحدة املتص ـ ــلة يتقدس املس ـ ــاعدة إىل
الدول الاالاة املتضررة من ت بيق اجلداءا ()8؛
 - 6تش ي يير إىل قرارها  118/72املؤرخ  7كانون األول/ديس ـ ـ ــم  2017القاض ـ ـ ــي إبجراء
مناقشـ ـ ـ ــة مواضـ ـ ـ ــي ية سـ ـ ـ ــنوية يف اللجنة اخلاصـ ـ ـ ــة ،يف إطار يند جدول األعمال املت لق يتسـ ـ ـ ــوية املنازعا
ابلوسائل السلمية ،من أجل مناقشة الوسائل املتاحة لتسوية املنازعا  ،وفقا للفصل السادس من املياام،
وال س ـ ـ ـ ـ ــيما تلك الواردة يف املادة  33منه ،ومبا يتواء مع إع ن ماني يش ـ ـ ـ ـ ـ ن تس ـ ـ ـ ـ ــوية املنازعا الدولية
ابلوسائل السلمية( ،)9ويف هذا الصدد:
تدعو الدول األعضـ ــاء إىل أن ترألكد ت ليقاملا خ ل املناقشـ ــة املواضـ ــي ية ،املقرر إجرا ها
(أ)
يف الدورة املقبلة اليت ت قدها اللجنة اخلاص ــة خ ل الدورة الراي ة والس ــب ني للجم ية ال امة ،علد املوضــو
الفرعي امل نون ”تبادل امل لوما يش ـ ن ممارســا الدول فيما يتصــل ابســت دا التوفيق“ ،مع ضــمان أن
تكون وسائل تسوية املنازعا األخرى موضوعاً للمناقشة يف الدورا ال حقة للجنة اخلاصة؛
(ب) تدعو الدول األعضـ ـ ــاء أيضـ ـ ــا إىل الت ليق علد املواضـ ـ ــيع الفرعية امل روحة يف املناقشـ ـ ــة
السنوية يف يياانملا ال امة ،و لك يغية نشر نصوص تلك البياان علد املوقع الشبكي للجنة اخلاصة()10؛
(ج) مليا ابللجنة اخلاص ـ ــة أن تادرج يف تقريرها الس ـ ــنوي موجدا للمواض ـ ــيع الفرعية امل روحة
يف املناقشة السنوية ملواصلة النور فيها؛
 - 7تشيير ضي ييا إىل هييدها للقرارا اليت اختذملا اللجنة اخلاصــة والتوصــيا اليت اعتمدملا
يف دورملا ل ا  ،2016وال سيما يصيغتها الواردة يف الفقرتني  2و  3من مرفق القرار 146/71؛
 - 8تدعو اللجنة اخلاص ـ ـ ــة إىل أن تواص ـ ـ ــل ،يف دورملا اليت س ـ ـ ــت قد يف عا  ،2020يديد
مواضيع جديدة للنور فيها يف إطار أعماهلا املقبلة هبدف اإلسها يف تنشيأ أعمال األمم املتحدة؛
 - 9تالحظ اســت داد اللجنة اخلاصــة ألن تقد  ،يف حدود واليتها ،ما قد يالتم من مســاعدة
يناءً علد طلا اهليرا الفرعية األخرى للجم ية ال امة فيما يت لق أبي مسائل م روضة علد تلك اهليرا ؛

 - 10تطلب إىل اللجنـة اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن تقـد تقريراً عن أعمـاهلا إىل اجلم يـة ال ـامة يف دورملا
اخلامسة والسب ني؛
 - 11تقر ابلدور اهلا الذي تض لع يه حمكمة ال دل الدولية ،وهي اجلهاز القضائي الرئيسي
ل مم املتحدة ،يف الفص ــل يف املنازعا اليت تنش ــا يني الدول ويقيمة عملها ،وأب ية توافر س ــبل اللجوء
إىل احملكمة يف إطار تســوية املنازعا ابلوســائل الســلمية ،وت حل أن للمحكمة ،مبا يتســق مع املادة 96
من املياام ،سـ ـ ـ ـ ـ ــل ة إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار الفتاوى اليت قد ت لبها اجلم ية ال امة أو جمل األمن أو غري ا من أجهدة

_________________

(.A/74/152 )8
( )9القرار  ،10/37املرفق.
(.http://legal.un.org/committees/charter )10
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األمم املتحدة والوكاال املت ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة امل ون هلا يذلك ،وت لا إىل األمني ال ا أن يوز  ،يف الوقن
املناسا ،فتاوى احملكمة اليت ت لبها أجهدة األمم املتحدة الرئيسية كواثئق رمسية ل مم املتحدة؛

 - 12تثين علد األمني ال ا للتقد احملرز يف إعداد الدراسا املت لقة مبرجع ممارسا هيرا
األمم املتحدة ،مبا يف لك االس ــت انة ي انمج التدريا الداخلي يف األمم املتحدة والت اون مع املؤس ـس ــا
األكادنية هلذا الغرن ،وللتقد احملرز يف يديث مرجع ممارسا جمل األمن؛
 - 13تشي ي ييجع الدول األعضـ ـ ـ ــاء علد يديد املؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا األكادنية اليت لديها القدرة علد
اإلسها يف إعداد الدراسا املت لقة مبرجع ممارسا هيرا األمم املتحدة وتقدس تفاصيل االتصال يتلك
املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا  ،وترحا يف هذا الص ـ ـ ــدد ابملبادرة اليت قامن هبا األمانة ال امة لتدعو أيض ـ ـ ــا املؤس ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا
األكادنية اليت ينتمي إليها أعضاء جلنة القانون الدويل إىل النور يف املسا ة يف إعداد الدراسا ؛
 - 14تالحظ مع التقدير مسا ا الدول األعضاء يف الصندوم االسترما إلهناء األعمال
املت خرة امل اكمة فيما يت لق مبرجع ممارس ـ ـ ــا هيرا األمم املتحدة ويف الص ـ ـ ــندوم االس ـ ـ ــترما لتحديث
مرجع ممارســا جمل األمن ،فضـ عن املســا ا األخرى ،اليت تشــمل رعاية خ اء م اونني للمســاعدة
يف يديث مرجع ممارسـ ـ ـ ـ ــا جمل األمن والدعم املايل املقد لبدء تش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيل موقع ش ـ ـ ـ ـ ـ ــبكي اجمدد ملرجع
ممارسا جمل األمن؛
 - 15تكرر دعوهتا إىل تقدس ت عا إىل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترما إلهناء األعمال املت خرة
امل اكمة فيما يت لق مبرجع ممارسـ ــا هيرا األمم املتحدة من أجل مواص ـ ــلة دعم األمانة ال امة يف عملية
اإلهناء الف لي لتلك األعمال؛ وتقدس ت عا إىل الص ــندوم االس ــترما لتحديث مرجع ممارس ــا جمل
األمن؛ والتكفل ،طوعا ودون تكبد األمم املتحدة أي تكلفة ،مبا يلد لتوفري خ اء م اونني للمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة
املنشوريْن؛
يف يديث
َ
ـوريْن وإ حتهما
 - 16هتيب ابألمني ال ا أن يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يذل اجلهود من أجل يديث املنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـجع علد يديث املوقع الش ـ ـ ــبكي اخلاص مبرجع
إلك ونيا جبميع اللغا اليت يص ـ ـ ــدر هبا كل منهما ،وتش ـ ـ ـ أل
ممارسا هيرا األمم املتحدة( )11يشكل متواصل؛

 - 17تالحظ مع القل أن األعم ــال املتـ ـ خرة امل اكم ــة فيم ــا يت لق إبع ــداد اجملل ــد الا ــال ــث
من مرجع ممــارس ـ ـ ـ ـ ــا هيرــا األمم املتحــدة مل تنجد ي ــد ،وإن كــان حجمهــا قــد ا،فل قلي  ،ومليــا
ابألمني ال ا م اجلة تلك املس ـ لة علد و ف لال وعلد ســبيل األولوية ،وتاين يف الوقن نفســه علد األمني
ال ا للتقد احملرز يف اتد من األعمال املت خرة امل اكمة؛
 - 18تكرر أت يد مسـ ـ ـ ـ ــؤولية األمني ال ا عن جودة مرجع ممارسـ ـ ـ ـ ــا هيرا األمم املتحدة
ومرجع ممارسـ ــا جمل األمن ،ومليا ابألمني ال ا فيما يت لق مبرجع ممارسـ ــا جمل األمن أن يواص ـ ــل
اتبا ال رائق احملددة يف الفقرا  102إىل  106من تقريره املؤرخ  18أيلول/سبتم )12(1952؛

_________________
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 - 19تطلب إىل األمني ال ا أن يقد إىل اجلم ية ال امة يف دورملا اخلامسـ ــة والسـ ــب ني تقريرا
كل من مرجع ممارسا هيرا األمم املتحدة ومرجع ممارسا جمل األمن؛
عن ٍّأل

 - 20تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقن لدورملا اخلامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ني البند امل نون
”تقرير اللجنة اخلاصة امل نية مبياام األمم املتحدة ويت ديد دور املنومة“.
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