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  الدورة السابعة والستون
         من جدول األعمال٥٤البند 

استعراض شامل لكامل مسألة عمليات حفـظ الـسالم مـن مجيـع نـواحي                   
  هذه العمليات

    
  )اللجنة الرابعة(تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار     

  )ةمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابق(إمساعيلي  زلفي :املقرر
    

  مقدمة  - أوال  
ــة، املعقــودة يف      - ١ ــة الثاني ــسة العام ــول٢١يف اجلل ــبتمرب / أيل ــررت اجلمعيــة  ٢٠١٢س ، ق

العامة، بناء علـى توصـية املكتـب، أن ُتـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا الـسابعة والـستني البنـد                 
ــون  ــذه        ”املعن ــواحي ه ــع ن ــن مجي ــسالم م ــات حفــظ ال ــسألة عملي ــل م اســتعراض شــامل لكام
  ).اللجنة الرابعة(وأن حتيله إىل جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار “ تالعمليا

، املعقـودة  ١٩ و  ١٨ و   ١٥ و   ١٤وقد نظرت اللجنة الرابعة يف هذا البند يف جلساهتا            - ٢
، ٢٣، واختــذت إجــراء بــشأن البنــد يف جلــستها ٢٠١٢نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ و ٢ و ١يف 

   ).23  و19  و18  و15 و A/C.4/67/SR.14انظر (نوفمرب /ين الثاين تشر١٥املعقودة يف 
نــوفمرب، أدىل كــل مــن وكيــل األمــني  / تــشرين الثــاين١، املعقــودة يف ١٤ويف اجللــسة   - ٣

ــان        ــداين ببيــ ــدعم امليــ ــام للــ ــني العــ ــل األمــ ــسالم ووكيــ ــظ الــ ــات حفــ ــام لعمليــ ــر (العــ انظــ
A/C.4/67/SR.14.(  

جنـة حـوارا تفاعليـا مغلقـا بـشأن هـذا البنـد مـع وكيـل                  ويف اجللسة نفسها، أجـرت الل       - ٤
األمني العام لعمليات حفظ السالم ووكيل األمني العام للـدعم امليـداين، اسـتمع يف سـياقه كـل                
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من وكيل األمني العام لعمليات حفظ السالم ووكيل األمني العام للـدعم امليـداين إىل تعليقـات          
  .روحة منهامن الدول األعضاء وردا على األسئلة املط

    
 A/C.4/67/L.19/Rev.1النظر يف مشروع القرار   - ثانيا  

ممثـل املكـسيك مـشروع      نوفمرب، عرض   / تشرين الثاين  ١٥، املعقودة يف    ٢٣يف اجللسة     - ٥
). A/C.4/67/L.19/Rev.1 (“اســـتعراض شـــامل للبعثـــات الـــسياسية اخلاصـــة    ”قـــرار معنونـــا  

  .روانضمت بليز بعد ذلك إىل مقدمي مشروع القرا
  :ولدى عرض مشروع القرار، أجرى ممثل املكسيك التنقيحات التالية  - ٦

  :استعيض عن الفقرة اخلامسة من الديباجة اليت نصها  )أ(  
 إىل التقريــرين ذوي الــصلة الــصادرين بــشأن اســتعراض ترتيبــات   وإذ تــشري”    

الية واإلداريـة    واللذين يتناوالن الترتيبات امل    ة،التمويل والدعم للبعثات السياسية اخلاص    
  ،“البعثات املتعلقة بتلك

  :مبا يلي
 اســتعراض ترتيبــات التمويــل والــدعم للبعثــات عــن إىل التقريــرين وإذ تــشري”    

للــذين يتنــاوالن الترتيبــات املاليــة واإلداريــة  ذوى الــصلة باملوضــوع االــسياسية اخلاصــة
الرئيـسية املختـصة     اللجنـة    هـي وإذ تـسلم بـأن اللجنـة اخلامـسة           البعثـات،  املتعلقة بتلك 

  .“ملسائل اإلدارية ومسائل امليزانيةالتابعة للجمعية العامة املعهود إليها باملسؤولية عن ا
  : من املنطوق، اليت نصها٢واستعيض عن الفقرة   )ب(  
مـسائل الـسياسات العامـة      مجيـع    إىل األمني العام أن يقدم تقريـراً عـن           تطلب”    

 دورهـا    فـضال عـن     واجتاهاهتـا،  اهتا، مبا يف ذلك تطور    املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة   
ــق ب يف ــا يتعل ــس    م ــة يف جمــال صــون ال ــشطة املنظم ــنالأن ــدولينيم واألم ــ ال م د، وأن يق

  ،“لمساءلة بشكل عامل تها وخضوعهازيادة شفافي ل من أجتوصيات
  :مبا يلي  
تعلقـة   إىل األمني العام أن يقدم تقريراً عن مسائل السياسات العامـة امل            تطلب”    

عـن دورهـا يف أنـشطة       و واجتاهاهتـا،    هـا بالبعثات الـسياسية اخلاصـة، مبـا يف ذلـك تطور          
زيـادة   ل مـن أجـ   توصـيات يقـّدم ، وأن  الـدوليني م واألمـن  الاملنظمة يف جمال صون الـس     

  .“ بشكل عامتها وفعاليتهاشفافي
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  : من املنطوق، اليت نصها٣استعيض عن الفقرة   )ج(  
 العــام أن يعقــد مــشاورات منتظمــة بــشأن املــسائل   إىل األمــنيتطلــب أيــضاً”    

  ؛“املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة من أجل تعزيز تعاون أوثق مع الدول األعضاء
  :مبا يلي  
بانتظــام اجتماعــات تــشمل اجلميــع  إىل األمــني العــام أن يعقــد تطلــب أيــضاً”    

ت الـسياسية اخلاصـة مـن       املتعلقـة بالبعثـا   الـسياسات العامـة     مـسائل   لتبادل اآلراء بشأن    
  .“أوثق مع الدول األعضاءعلى حنو تعاون الأجل 

ويف اجللــسة ذاهتــا، تــال أمــني اللجنــة بيانــا عــن اآلثــار املترتبــة علــى مــشروع القــرار يف    - ٧
  .امليزانية الربناجمية

ويف اجللسة ذاهتا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار ، بالصيغة املـنقح هبـا شـفويا، بـدون                   - ٨
  ).٩انظر الفقرة (ت تصوي
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  )اللجنة الرابعة(توصية جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار   - ثالثا  
توصــي جلنــة املــسائل الــسياسية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار اجلمعيــة العامــة باعتمــاد            - ٩

  :مشروع القرار التايل
  

  لبعثات السياسية اخلاصةاستعراض شامل ل    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
  يف ميثاق األمم املتحدة،املكرسة باملقاصد واملبادئ إذ تسترشد  

 بــــاحترام ســــيادة مجيــــع الــــدول وســــالمتها اإلقليميــــة  التزامهــــا وإذ تعيــــد تأكيــــد  
 السياسي، واستقالهلا

والـسلطة   اجلمعيـة العامـة وجملـس األمـن          الدور الذي يقوم به كل من      وإذ تعيد تأكيد    
  الم واألمن الدوليني وفقا للميثاق، يف صون الساملخولة لكل منهما

 منـع نـشوب     جمـايل  بضرورة أن تواصل األمم املتحدة حتـسني قـدراهتا يف            واقتناعا منها   
  ،وصون السالم واألمن الدولينيالرتاعات 
 اســتعراض ترتيبــات التمويــل والــدعم للبعثــات الــسياسية عــن إىل التقريــرين وإذ تــشري  
ذين يتنـــاوالن الترتيبـــات املاليـــة واإلداريـــة املتعلقـــة     اللـــباملوضـــوع ذوي الـــصلة  )١(اخلاصـــة
 وإذ تـسلم بـأن اللجنـة اخلامـسة هـي اللجنـة الرئيـسية املختـصة التابعـة للجمعيـة            البعثات، بتلك

  العامة املعهود إليها باملسؤولية عن املسائل اإلدارية ومسائل امليزانية،
  عقيدها؛درجة توزيادة عدد البعثات السياسية اخلاصة  بتقر  - ١  
 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا عـن مـسائل الـسياسات العامـة املتعلقـة       تطلب  - ٢  

أنـشطة املنظمـة يف    عـن دورهـا يف   و واجتاهاهتـا،    هابالبعثات السياسية اخلاصة، مبا يف ذلك تطور      
 وفعاليتـها تها زيـادة شـفافي   ل مـن أجـ   وأن يقـدم توصـيات     الـدوليني  م واألمـن  الجمال صـون الـس    

  ام؛بشكل ع
اجتماعــات تــشمل اجلميــع   يعقــد بانتظــام إىل األمــني العــام أن تطلــب أيــضا  - ٣  

املتعلقــة بالبعثــات الــسياسية اخلاصــة مــن أجــل   الــسياسات العامــة بــشأن مــسائل لتبــادل اآلراء 
   مع الدول األعضاء؛على حنو أوثقتعاون ال

__________ 
  )١(  A/66/340 و A/66/7/Add.21. 
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ــرر  - ٤   ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت  تق ــدورهتا  أن ت ــست  ل ــة وال ــدا الثامن ني بن
ــدا  ــوان جدي ــسياسية اخلاصــة اســتعراض شــامل ل ”بعن ــات ال ــ“ لبعث ــة املــسائل  هوأن حتيل  إىل جلن

تنظـر يف تقريـر األمـني العـام الـسالف           أن  و) اللجنـة الرابعـة   (السياسية اخلاصة وإهناء االسـتعمار      
  .الذكر يف إطار ذلك البند

  
  


