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 .١٠:١٠ اينتتح  اجللسة السااة 
 (A/C.5/72/L.1 و ؛A/C.5/72/1) تنظيم األعمال

داـــــا أاضـــــاد اللجنـــــة إى النظـــــر يف بـــــر م  امـــــل  الرررررر ي  - ١
اللجنة املقرتح للجـزد الرئيسـي مـ  الـدورة، الـوارد يف الورقـة مسـري الرمسيـة 
الــيت جــرم تعميملــا الــو ويــد الوينــود، ومــذكرة األمانــة العامــة بشــ ن 

ــــة إاــــداد الواثئــــق  ات الصــــلة ) (. وأشــــار إى أن A/C.5/72/L.1عال
للجـزأي  األول والثـام مـ  قائمة مستقلة بش ن عالة الواثئق  تصدر 

 املست نفة. الدورة
ووجــــن االنتبــــاو إى التوصــــيات الــــيت قــــدملا مكتــــب اجلمعيــــة  - ٢

يد األامــــال. ( ينيمــــا يتعلــــق برتشــــA/72/250العامــــة يف تقريــــرو األول )
وقـــال إن اللجنـــة الرئيســـية قـــد والـــب إليلـــا مواصـــلة مناقشـــة أ ـــاليب 
امللــــــا يف بدايــــــة كــــــل دورة، وأن تقــــــدم إعاوــــــة إى الفريــــــق العامــــــل 
 املخصص املعا بتنشيط أامال اجلمعية العامة ا  نتائ  مناقشاهتا.

وأضـا  قـائإ إنـن ينبغــي للجنـة أن تسـتكمل أاما ـا للجــزد  - ٣
. ونظـــرا  ٢٠١٧كـــانون األول/ديســـم    ٨الـــدورة للـــول  الرئيســـي مـــ 

للقيــود املاليــة، ينبغــي للجلســات،  ــا يف  لــا اجللســات مســري الرمسيــة، 
. ١٨:٠٠، وتارينــــد للــــول الســــااة ١٠:٠٠أن تبــــدأ يف اــــام الســــااة 

ووينقا  للممار ة املتبعة يف املاضي، ينبغي التغاضـي اـ  شـرك اكتمـال 
د اجللسة. وأشار إى أن مكتب اجلمعية النصاق القانوم م  أجل بد
 ١١4و  ١٠9و  ١٠6 )ق( و 99واد العامـــــة وجـــــن االنتبـــــاو إى املـــــ

 م  النظام الداخلي يف ما يتعلق بسري االجتمااات. ١١٥ و
ـــــو ضـــــرورة بـــــذل جلـــــود خلفـــــ  اـــــدد القـــــرارات  - 4 وأكـــــد ال

املتخـــذة، وأال تتضـــم  القـــرارات ولبـــات للحصـــول الـــو تقـــارير مـــ  
عــــام، مــــا ك تكــــ  تلــــا التقــــارير ضــــرورية جــــدا لتنفيــــذ تلــــا األمــــ  ال

القـــــرارات أو ملواصـــــلة النظـــــر يف بنـــــد مـــــ  البنـــــود. وينبغـــــي أن تكـــــون 
القــــرارات قصــــرية وامليــــة املنحــــو. وأضــــا  قــــائإ إنــــن ينبغــــي للجــــان 
الرئيسية أن تكتفي ابإلعاوـة بتقـارير األمـ  العـام أو ا ياـات الفرايـة 

وال ينبغي  ا أن تناقش أو تتخـذ قـرارات بشـ  ا اليت ال تتطلب قرارا ، 
 ما ك يطلب منلا  لا حتديدا .

)إكوادور(: تكلم اب م جممواـة الــ  السيد مورخيون ابمسينيو - ٥
والصــ ، ينقــال إن اةمواــة  مــل أن يتــاح  ــا وقــ  كــا  للنظــر  ٧٧

يف البنـود امللمــة مـ  جــدول األامــال. وا ـتدرك قــائإ إنـن الــو الــرمسم 
التحســ  امللحــوه يف هــذا الصــدد، ال يــزال  خــر إصــدار التقــارير  مــ 

يطرح مشكلة مزمنة للجنة. ينتقارير األمانة العامة واللجنة اال تشارية 

لشــــؤون اإلدارة وامليزانيــــة ينبغــــي أن تقــــدم يف الوقــــ  املنا ــــب  ميــــد 
اللغات الرمسية، وينقا للنظام الداخلي للجمعية العامة، لعـدم اإلخـإل 

ية اللجنة. وينبغي أن تـرد التقـارير املتعلقـة ببنـود جـدول األامـال بفعال
الــيت ترتتــب اليلــا لاثر ماليــة ولاثر يف امليزانيــة يف أقــرق وقــ  ممكــ ، 
وينبغي للمكتـب أن يـذكر ويـد أصـحاق املصـلحة يف املنظمـة   يـة 

 اإلجياز والوضوح والتقيد ابملواايد.
ى درا ة التقرير الثام ا  وأرد  قائإ إن اةمواة تتطلد إ - 6

، واملخطـط العـام ٢٠١٧-٢٠١6أداد امليزانية ال  جمية لفرتة السنت  
لتجديـــد مبـــام املقـــر، والتشـــييد وإدارة املمتلكـــات، و طـــيط الـــ ام ، 
وإدارة املوارد البشرية، ونظـام األمـم املتحـدة املوعـد، وامليزانيـة ال  جميـة 

ــــة ٢٠١9-٢٠١٨املقرتعــــة لفــــرتة الســــنت   . وجيــــب أن تواينــــق اجلمعي
العامــة الــو املــوارد  ــا يتنا ــب مــد التنفيــذ الكامــل للــ ام  واألنشــطة 
املقررة. ومضو قائإ إن اةمواة  تويل اهتماما وثيقا للتقارير املتعلقة 
بنظــام أوموجــا، ونظــام املنســق  املقيمــ ، واخلطــة اال ــرتاتيجية  فــ  

م املتحــــدة، وجــــدول األنصــــبة املقــــررة الــــرتاإ، وإقامــــة العــــدل يف األمــــ
لقسمة نفقات األمـم املتحـدة، والتقـديرات املنقحـة، واااثر املرتتبـة يف 

 امليزانية ال  جمية.
وأوضح أن اةمواة ملتزمة ابالنتلاد مـ  تنـاول بنـود جـدول  - ٧

األامــــال املعروضــــة الــــو اللجنــــة يف مسضــــون الوقــــ  املخصــــص  ــــا، 
ظمــــــة. ويف اخلتــــــام،  كــــــر أنــــــن ينبغــــــي إجــــــراد لضـــــمان ينعاليــــــة أداد املن

املفاوضات بطريقة مفتوعة وشاملة للجميد وشفاينة. وأكد أن الـدول 
األاضــاد مســؤولة مســؤولية واايــة اــ  ا ــا  قــرارات  ــدم املصــلحة 

 العليا للمنظمة واكنلا م  االضطإع بوالايهتا الو حنو ينعال.
أمـم جنـوق شـر   ) نغاينورة(: تكلم اب م رابطة السيد تيو - ٨

ل يا، ينقال إنن جيـب إحعـة مـوارد كاينيـة لألمانـة العامـة لكـي تضـطلد 
ابلوالايت اليت أقرهتا اجلمعية العامة. وأضا  قائإ إن الرابطـة  ـتتابد 
ابهتمــام املــداوالت اجلاريــة يف اللجنــة بشــ ن امليزانيــة ال  جميــة املقرتعــة 

دارة املمتلكـــات، ، وبشـــ ن التشـــييد وإ٢٠١9-٢٠١٨لفـــرتة الســـنت  
والبعثات السيا ية اخلاصة، والدوائر اال تثنائية يف احملاكم الكمبودية، 
وهي تنوو   ية مكتب خدمات الرقابة الداخليـة. وينيمـا يتعلـق ردارة 
املــوارد البشــرية، أشــار إى أن الرابطــة در ــ  تقريــر األمــ  العــام اــ  

بلــا ابلتــزام األمــ  اخلصــائص الدرغراينيــة للمــوأف . وأاــرق اــ  ترعي
العام بتحقيق التكاينؤ ب  اجلنس  والتمثيل اجلغرايف املتوازن يف األمانة 
العامــــة، وال  ــــيما يف الرتــــب العليــــا، وتطلعلــــا إى إخضــــاع مقرتعاتــــن 
املتعلقة ابإلصإح إى مناقشة واينيـة مـ  قبـل اللجنـة. ورأم أنـن ينبغـي 

https://undocs.org/ar/A/C.5/72/1؛
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.1
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.1
https://undocs.org/ar/A/72/250
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ا  ممكـــ  لضـــمان أن جيـــرأل األمـــ  العـــام مشـــاورات الـــو أو ـــد نطـــ
اتســــام امليــــة اإلصــــإح ابلشــــفاينية والشــــمول للجميــــد. وابلنظــــر إى 
ابد العمل الثقيل واملعقد الذأل تـنل  بـن اللجنـة، ينبغـي أن يكفـل 
أصـحاق املصــلحة إصــدار الواثئــق يف مواــدها. وأشــار إى أن اال ــاو 
ـــدورات األخـــرية للجنـــة املتمثـــل يف إيازهـــا أاما ـــا قبيـــل  الســـائد يف ال

 وق  إيازها خإل العام السابق ينبغي أن يستمر.
)أنغــــــوال(: تكلــــــم اب ــــــم جممواــــــة الــــــدول  السرررررريد مررررررارتينز - 9

األينريقية، ينقال إن األمانة العامة واللجنة اال تشارية ينبغي أن تكفإ 
تلقــي الــدول األاضــاد التقــارير يف وقـــ  مبكــر عــ  يتســ   ــا ا ـــا  

شــــروع بــــر م  العمــــل يتضــــم  قــــرارات مســــتنرية. ومضــــو قــــائإ إن م
-٢٠١٨مســائل ملمــة مثــل امليزانيــة ال  جميــة املقرتعــة لفــرتة الســنت  

، ونظــام املنســق  املقيمــ ، وإقامــة العــدل يف األمــم املتحــدة، ٢٠١9
والتشـــييد وإدارة املمتلكـــات، ونظـــام األمـــم املتحـــدة املوعـــد. وأضـــا  

جرادات وأ س مقارنة قائإ إن اةمواة  تويل اهتماما كبريا أيضا لإل
األداد والعمليـــات يف تنفيـــذ الواليـــة. وتشـــمل املســـائل املعروضـــة الـــو 
اللجنــــــة أيضــــــا إدارة املــــــوارد البشــــــرية، والبعثــــــات السيا ــــــية اخلاصــــــة، 
والعمليــة املختلطــة لإحتــاد األينريقــي واألمــم املتحــدة يف دارينــور، وبعثــة 

الــو اللجنــة أن  األمــم املتحــدة لــدام نظــام العدالــة يف هــاييت. وجيــب
تنظر دون إبطاد يف املقرتعات املتعلقة بتمويل العملية املختلطـة وبعثـة 
داـم نظـام العدالـة، مـد مرااـاة التحـدايت الـيت تواجـن هـات  البعثتــ . 
و ــتنظر اةمواـــة يف  ــبل زايدة اضـــوية اللجنــة اال تشـــارية الـــيت زاد 

ـــــدان ـــــة املشـــــاركة املنصـــــفة للبل األينريقيـــــة  اـــــبد العمـــــل اليلـــــا، لكفال
 والتمثيل اجلغرايف العادل.

وأرد  قـــائإ إن الـــو اللجنـــة أن تضـــطلد  اما ـــا بطريقـــة  - ١٠
مفتوعــة وشــاملة وشــفاينة يف مسضــون الوقــ  املخصــص  ــا، وأن اتنــد 
ا  إجراد مفاوضات يف  معات صغرية وراد أبواق مغلقة. وأّكد أن 

نعـــــة  ن الـــــرئيس اةمواــــة ملتزمـــــة ابملبــــادن الرا ـــــخة للمنظمــــة، ومقت
 يكفل اعرتاملا. واختتم كلمتن قائإ  إنن ينيما يتعلـق  ـدول األنصـبة 

 ن الطلبـــــات املقدمـــــة  وجـــــب املقـــــررة، ينبغـــــي ا ـــــا  قـــــرار  ـــــريد بشـــــ
مــ  ميثــا  األمــم املتحــدة مــ  أجــل اكــ  الــدول األاضــاد  ١9 املــادة

وينبغـــي املعنيـــة مـــ  املشـــاركة مشـــاركة كاملـــة يف دورة اجلمعيـــة العامـــة. 
اعــرتام لليــات التفــاوي ا اليــة وا ــق الســيادأل لكــل دولــة اضــو يف 

 التعبري ا  لرائلا بش ن املسائل اإلدارية واملسائل املتعلقة ابمليزانية.
)هـــاييت(: تكلــــم اب ـــم اجلمااــــة الكاريبيــــة،  السررريد اليررررا   - ١١

أن  ينقال إن التقارير املتبقية بش ن املسائل املعروضة الو اللجنة ينبغي

تصـــدر يف الوقـــ  املنا ـــب لتجنـــب أن يـــؤثر  لـــا  ـــلبا الـــو امـــل 
َنح الوق  الإزم لضمان  اللجنة. وأضا  قائإ إن اللجنة ينبغي أن اا
ا تيفاد النظر يف بنود جدول األامال وإياز األامال بنجاح. وأشار 
إى أن اجلمااــــة الكاريبيــــة  ــــتويل اهتمامــــا خاصــــا للميزانيــــة ال  جميــــة 

؛ ومقرتعــــات األمــــ  العــــام ٢٠١9-٢٠١٨عــــة لفــــرتة الســــنت  املقرت 
املتعلقة ابإلصإح اإلدارأل،  ـا يف  لـا إاـادة هيكلـة مفوضـية األمـم 
املتحدة السامية  قو  اإلنسـان؛ ونظـام املعاشـات التقااديـة؛ واويـل 
بعثة األمم املتحدة لدام نظام العدالة يف هاييت؛ ومشـاريد التشـييد يف 

ادية اإلقليميــــة؛ واخلطــــة اال ــــرتاتيجية  فــــ  الــــرتاإ. اللجــــان االقتصــــ
وأخــريا، قــال إن الــدول األاضــاد مســؤولة مســؤولية واايــة اــ  ا ــا  
 قرارات حتقق مصلحة املنظمة ككل واكنلا م  االضطإع بوالايهتا.

)مراقب ا  االحتاد األورويب(: تكلم أيضا  السيد دي بريرت - ١٢
ام إى االحتـــاد األورويب، وهـــي ألبانيـــا اب ـــم البلـــدان املرشـــحة لإنضـــم

واجلبـل األ ــود وصـربيا وولوريــة مقـدونيا اليومسو ــإينية  ـابقا  وتركيــا؛ 
وبلد املية حتقيـق اال ـتقرار واالنتسـاق البو ـنة وا ر ـا؛ ابإلضـاينة 
إى أرمينيا وجورجيا وولورية مولدوينا، ينقال إن الدورة ا الية  يت يف 

مـم املتحـدة. وأضـا  قـائإ إن بـر م  امـل مرعلة عرجـة ابلنسـبة لأل
-٢٠١٨اللجنـــــة يشـــــمل امليزانيـــــة ال  جميـــــة املقرتعـــــة لفـــــرتة الســـــنت  

، والعديــــد مــــ  التقــــارير اإلضــــاينية اــــ  اااثر املرتتبــــة يف تلــــا ٢٠١9
امليزانية، واإلصإح اإلدارأل. وأكد أنن يلزم بذل جلد وااي لكفالـة 

مـــــــة الـــــــو التنفيـــــــذ أكثـــــــر مـــــــ  أن يـــــــؤدأل اإلصـــــــإح إى تركيـــــــز املنظ
اإلجــرادات. وجيــب الــو الــدول األاضــاد أن  ــرأل املفاوضــات  كــ  
قــدر ممكــ  مــ  الفعاليــة والســراة، ابلرتكيــز الــو القضــااي الــيت تتطلــب 

 قرارا م  اللجنة بش  ا.
وأرد  قائإ إن األمـ  العـام  كـر أن األمـم املتحـدة معطعلـة  - ١٣

ت صــــند القــــرار املعقـــدة. وجيــــب الــــو مـــ  جــــراد البريوقراويــــة وامليـــا
اللجنـــة الـــيت كانـــ  ايـــل يف الســـابق إى االهتمـــام بكـــل التفاصـــيل يف 
إدارهتا ومعارضة التغيري أن تتبد عاليا  جا ا رتاتيجيا منفتحـا للتغيـري 
وحترتم الثقة الـيت وضـعتلا الـدول األاضـاد يف األمـ  العـام. وجيـب أن 

العـام إى حتسـ  أ ـاليب امـل  يؤدأل اإلصإح الذأل يقرتعـن األمـ 
اللجنــة. و ــة عاجــة إى التبســيط، وجيــب  نــب االزدواجيــة وتبســيط 
العمليات. وينبغـي تقليـل مـدة اجللسـات الإزمـة للجنـة واـدد الواثئـق 
ــــــيت تتخــــــذها  ــــــيت حتتاجلــــــا، كمــــــا ينبغــــــي تقليــــــل اــــــدد القــــــرارات ال ال

 واختصارها.
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 ميــــد اللغـــــات  ومضــــو قــــائإ إن إصــــدار الواثئــــق املطلوبــــة - ١4
الرمسيـة يف الوقــ  املنا ــب وبشــكل متـزام  هــو أمــر ضــرورأل للشــمول 
والشـفاينية الإزمـ  لنجـاح املفاوضــات. وينبغـي للجنـة أن تتوصــل إى 
قــرارات بتواينــق ااراد خــإل  ــااات العمــل العاديــة، مــد تــوينري مراينــق 
املـــــؤارات الإئقـــــة؛ وينبغـــــي أن رثـــــل العمـــــل خـــــارج تلـــــا الســـــااات 

 تثناد وليس القاادة. وحبد قائإ إن اللجنة تضطلد بـدور رئيسـي اال
 يف حتس  الشمول والشفاينية والكفادة.

وقال إن اللجنة ينبغـي  ـا أن تـدير الوقـ  املتـاح  ـا الـو حنـو  - ١٥
أينضل يف اجلزد الثام م  الدورة املست نفة الذأل ينتلي مت خرا اامـا بعـد 

ل يف مسيـاق خـدمات املـؤارات والرتوـة اام، مما يـرمسم اللجنـة الـو العمـ
الشــفوية. وأاــرق اــ  أملــن يف أن حتســ  اللجنــة يف الــدورة ا اليــة إدارة 
الوق  وجدولة بنود جدول األامال، وال  يما يف جمال عف  السإم، 
الو مدار السنة. وأشار إى أنن ينبغي للمكتـب أن يعطـي أولويـة االيـة 

ملســـت نفة، وينبغـــي أن ينظـــر يف مرعلـــة لتنظـــيم اجلـــزد الثـــام مـــ  الـــدورة ا
 اللجنة. اال تفادة املثلو م  وق  مبكرة يف كيفية حتقيق

)املكســـيا(: قـــال إن اةتمـــد  السررريد درررا دودال منرررديوليا - ١6
الــدويل رعــب ابلتــزام األمــ  العــام بتحويــل األمــم املتحــدة إى منظمــة 

. وأاــرق ينعالــة وعديثــة، ولكنــن ال يــزال يف انتظــار عــدوإ تغــري كبــري
اـــ   ييـــد املكســـيا ملبـــادرة اإلصـــإح املقدمـــة مـــ  األمـــ  العـــام ألن 
العــــاك لاجــــة إى أمــــم متحــــدة قويــــة ملواجلــــة التحــــدايت املاثلــــة أمــــام 
التنمية املستدامة والسإم واألم  وعقو  اإلنسان. وأضـا  قـائإ إن 
 اإلصإعات هتد  إى حتس  أداد املنظمة وجعللا أكثر توجُّلـا حنـو
حتقيــق النتــائ  وجعــل امليــة ا ــا  القــرار أكثــر ا ــتجابة العتياجــات 
الناس. وأكد أنن جيب ا فاه الو ا او اإلصإعات ووتريهتا، والو 

 التواصل بشكل واضح مد الدول األاضاد يف الوق  املنا ب.
ومضــــــو قـــــــائإ إن اإلصـــــــإعات الطموعــــــة تتطلـــــــب داـــــــم  - ١٧

دة ويد الدول األاضاد إلاادة بناد منظومة األمم املتحدة   رها وإرا
الثقة ب  ويد أصحاق املصلحة. واللجنـة تضـطلد بـدور أ ا ـي يف 
حتول املنظمة. وال ركـ  معاجلـة أوجـن القصـور الـيت تعـرتأل إدارة األمـم 
املتحـــدة منـــذ أمـــد وويـــل إال مـــ  خـــإل إعـــداإ تغيـــريات يف هيكـــل 

ملــــــوارد البشــــــرية وإدارة األمانــــــة العامــــــة والقوااــــــد املتعلقــــــة ابلتمويــــــل وا
ــــل بتوأيــــش أشــــخا  مــــؤهل  ونشــــرهم  املمتلكــــات. وينبغــــي التعجي
وتطــــويرهم عــــ  يــــزدادوا مرونــــة ويتمكنــــوا مــــ  اال ــــتجابة بفعاليــــة يف 
عــاالت الطــوارن. وينبغــي حتســ  امليــة التنســيق، وتغليــب االهتمــام 

بتحقيـــق النتـــائ  الــــو اإلجـــرادات واألنظمــــة. وينبغـــي إصــــإح دوريت 
 طيط وامليزنة م  أجل تقليل ادد الواثئق اليت تنظر ينيلا اللجنة.التخ
وأوضــح أنــن إلاــادة بنــاد الثقــة بــ  الــدول األاضــاد واألمانــة  - ١٨

العامة، ينبغي لألمانة العامة أن تقدم مزيدا م  التفاصيل بش ن تنفيذ 
اإلصإعات،  ا يف  لا األور الزمنية والنتائ  املتوقعة؛ وتقييم تلـا 

تــائ  واملخــاور املتوقعــة الــيت قــد تتعــري  ــا املنظمــة؛ وكيفيــة إامــال الن
 زايدة تفوي  السلطة واملسادلة يف املمار ة العملية.

وقال إنن اند مناقشة امليزانية ال  جمية املقرتعة لفرتة السنت   - ١9
، ينبغي للجنة أن تـوينر لألمانـة العامـة املـوارد الإزمـة ٢٠١9-٢٠١٨

بـــروح املســـؤولية وزايدة الشـــفاينية واملســـادلة، مـــد الرتكيـــز  ألداد ملاملـــا
الو الوقايـة والشـمول وعقـو  اإلنسـان. وأاـرق اـ  التـزام املكسـيا 
ابملســـا ة يف املنظمـــة ابملـــوارد املاليـــة والبشـــرية؛ وشـــدد الـــو أن ويـــد 
الـــــدول األاضـــــاد ينبغـــــي أن تســـــدد اشـــــرتاكاهتا ابلكامـــــل. واألاضـــــاد 

  تقـــد الـــيلم مســـؤولية خاصـــة ينيمـــا يتعلـــق الـــدائمون يف جملـــس األمـــ
ابلســـلم واألمـــ  الـــدولي ، وينبغـــي تصـــحيح اخللـــل النـــاجم اـــ  إدراج 
البعثات السيا ية اخلاصة يف امليزانيـة العاديـة. واختـتم كلمتـن قـائإ إنـن 
ينبغــي  صــيص مســتوم كــا  مــ  املــوارد لبعثــة األمــم املتحــدة لــدام 

املتحــــدة للتحقــــق يف كولومبيــــا، نظــــام العدالــــة يف هــــاييت وبعثــــة األمــــم 
وأشـــــار إى أن املكســـــيا  ـــــتدرس ابلتفصـــــيل االعتياجـــــات الإزمـــــة 
لإضطإع بعمليات عف   ـإم أكـ  وأكثـر ا ـتقرارا حتـد  حتقيـق 

 وينورات يف املوارد لتمويل حتقيق أهدا  التنمية املستدامة.
)النـــروي (: قالـــ  إن األمـــ  العـــام قـــدم يف  السررريدت دررر ينر - ٢٠
ونــة األخــرية مقرتعــات وموعــة إلصــإح األمــم املتحــدة، وإن دور اا

اللجنــة  ــيكون أ ا ــيا يف داــم التغيــري وإحعــة وــر  امــل جديــدة. 
ــــن ضــــرورأل  ــــريا مــــا يكــــون اســــريا، ولكن ــــري كث ــــة إن التغي وأضــــاين  قائل
إلكســـاق املنظمـــة مزيـــدا  مـــ  القـــوة واملرونـــة. وأشـــارت إى أنـــن ينبغـــي 

ة والـــدول األاضـــاد أن تواجـــن التحــــدايت جلميـــد اةمواـــات اإلقليميـــ
بروح م  االنفتاح، وبروح م  الوينا . وينيما يتعلق ابإلصإعات اليت 
اقرتعلــا األمــ  العــام بشــ ن امليــة امليزنــة، رأت أنــن ال بــد مــ  حتــّرأل 
البساوة والشفاينية يف وضد امليزانيـة املقرتعـة وتقصـري دورهتـا مـ  أجـل 

 .ة ورقابتلا الو امليزانيةا فاه الو  لطة اجلمعية العام
وأّكــــدت أنــــن جيــــب الــــو الــــدول األاضــــاد أن تكفــــل تــــواينر  - ٢١

املـــوارد الكاينيـــة لتمويـــل تنفيـــذ الـــوالايت،  ـــا يف  لـــا والايت جملـــس 
عقــو  اإلنســان. ورأت أن املنظمــة مســؤولة أيضــا اــ   مــ  التمويــل 

يني  يف الكايف لوكالة األمم املتحدة إلمساثة وتشـغيل الإجاـ  الفلسـط
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الشــــر  األدم. ومضــــ  قائلــــة إن التمــــاس تواينــــق ااراد رثــــل إعــــدم 
القـــــيم األ ا ـــــية للجنـــــة، عـــــ  انـــــدما تتبـــــاي  ااراد املبدئيـــــة للـــــدول 
األاضــــاد بدرجــــة كبــــرية، ئ ا ــــتدرك  قائلــــة إن اللجنــــة وصــــل  إى 
وريـــق مســـدود يف جمـــاالت معينـــة. وحبعـــ  قائلـــة إنـــن ينبغـــي ألاضـــاد 

لوا قصارم جلدهم يف الدورة ا الية للتوصل إى اتفا  اللجنة أن يبذ
بشــــ ن حتقيــــق المركزيــــة مفوضــــية عقــــو  اإلنســــان مــــ  أجــــل حتســــ  
املســـاادة املقدمـــة إى الـــدول األاضـــاد واملنـــاوق. وجيـــب الـــو األمـــم 
املتحدة أن تديند عصتلا م  التمويل لنظام املنسق  املقيم  اباتبـار 

أاربــــ  اــــ  تطلــــد وينــــد بلــــدها إى   لــــا مســــ لة مبــــدأ. ويف اخلتــــام،
مناقشـــة امليزانيـــة املقرتعـــة لبعثـــة األمـــم املتحـــدة لـــدام نظـــام العدالـــة يف 
هــــاييت وبعثــــة األمــــم املتحــــدة للتحقــــق يف كولومبيــــا، حتــــد  مســــاادة 
البلــدان املعنيــة الــو ا فــاه الــو الســإم والرخــاد اللــذي  حتققــا بشــق 

 األنفس.
)الصـــ (: قـــال إن أ يـــة الـــدورة ا اليـــة  داوبنررر السررريد درررو  - ٢٢

تاعــــزم إى املناقشــــات الــــدائرة بشــــ ن امليزانيــــة ال  جميــــة املقرتعــــة لفــــرتة 
واإلصـــإعات الـــيت اقرتعلـــا األمـــ  العـــام.  ٢٠١9-٢٠١٨الســـنت  

وأضـــا  قـــائإ إن تـــواينر املـــوارد املاليـــة ضـــرورأل ألداد األمـــم املتحـــدة، 
 قـدار  ٢٠١9-٢٠١٨يـة لفـرتة السـنت  وينبغي وضـد امليزانيـة ال  جم

ما ركِّ  املنظمة مـ  االضـطإع بوالايهتـا. وأوضـح أنـن  ـة عاجـة إى 
حترأل االنضباك املايل الصارم وحتس  ا تخدام املوارد. وينبغي جلميـد 
األوــــرا  أن تعمــــل بــــروح مــــ  التشــــاور الــــدرقراوي مــــ  أجــــل وضــــد 

لـود األمـ  العـام يف جمـال ميزانية مقبولة. وأاـرق اـ   ييـد الصـ  جل
اإلصإح اإلدارأل، وهي اجللود اليت ينبغي أن تابَذل بدايند م  الـدول 
األاضـاد، وأن حتســ  الكفـادة وتعــزز الـدور الــذأل تضـطلد بــن املنظمــة 
يف حتقيــق الســإم العــاملي والتنميــة املشــرتكة والتعــاون الــدويل. وا ــتطرد 

عـــات األمـــ  العـــام قـــائإ إن وينـــد بلـــدو، إ  يعكـــش الـــو درا ـــة مقرت 
لإلصإح بعناية، يتطلد إى حتس  التعاون وإجراد مناقشات متعمقـة 
للمضي قدما يف اإلصإح. وابلنظر إى جدول أامال اللجنـة ا اينـل 
وا ــتمرار عــاالت التــ خر يف إحعــة الواثئــق، ينبغــي لألمانــة العامــة أن 

ت املعنية م  تعمم الواثئق يف الوق  املنا ب، وأن تتعاون ويد اجللا
 أجل حتس  الكفادة وإياز امل اللجنة ضم  الوق  املخصص  ا.

)الوالايت املتحدة األمريكيـة(: قالـ   السيدت  ورمان شاليه - ٢٣
، ا تضــــاين  البعثــــة الدائمــــة للــــوالايت ٢٠١٧إنــــن يف أيلول/ ــــبتم  
دولــة اضــوا أخــرم اجتمااــا رينيــد املســتوم  ١٢املتحــدة ورا ــاد وينــود 

ح األمــم املتحــدة، شــارك ينيــن األمــ  العــام بوصــفن ضــيفا بشــ ن إصــإ

وينــدا الــو إاــإن  يا ــي يؤيــد مبــادرة األمــ   ١٣١متكلمــا، ووقــد 
العــام لإلصــإح، ورثّــل التزامــا را ــخا بتعزيــز الثقــة والشــراكة ينيمــا بــ  
الـــدول األاضــــاد وبــــ  الـــدول األاضــــاد واألمانــــة العامـــة. وقــــد اقــــرتح 

لة لإلصإح وإلعداإ حتول يف امليات تنفيذ األم  العام راية شام
الواليــة وتعزيزهــا. وأاربــ  اــ   ييــد وينــد بلــدها جللــود األمــ  العـــام 
الراميـة إى ضـمان داـم امليـة اإلصــإح لركـائز األمـم املتحـدة املتمثلــة 

 يف السإم واألم ، وعقو  اإلنسان، والتنمية.
لعاديــــة لفــــرتة وأضــــاين  أن وينــــد بلــــدها  ــــيدقق يف امليزانيــــة ا - ٢4

وولبـــات التمويــل املتعلقـــة بتجديــد مكتـــب  ٢٠١9-٢٠١٨الســنت  
األمــم املتحــدة يف جنيــش، ومشــاريد التشــييد يف أديــس أاباب وابنكــوك 
ونريويب و انتيامسو، ومسري  لا م  املبادرات اجلاريـة. وأشـارت إى أن 
وينـــد بلـــدها يتطلـــد قـــدما إى النظـــر يف توصـــيات جلنـــة اخلدمـــة املدنيـــة 

ولية واجللود الرامية إى ترشيد تكاليش املوأف . ومض  قائلة إن الد
ضـــد ويـــد  هـــذو الـــدورة تتـــيح أيضـــا ينرصـــا للت كـــد مـــ  أن املنظمـــة  ا
مســـتوايت اإلدارة للمســـادلة، وحتمـــي املبلغـــ  اـــ  املخالفـــات، وتركـــز 
ـــرمسم مـــ  اـــبد العمـــل  الـــو النتـــائ  بـــدال مـــ  اإلجـــرادات. والـــو ال

اللجنة، ينبغي أن تتصدر مداوالهتا راية أمشل  الثقيل الذأل تضطلد بن
العمل  ’’لزايدة ينعالية األمم املتحدة. كما ينبغي أن تتجنب اتباع    

 وأن تغري املمار ات مسري الفعالة.‘‘ كاملعتاد
)اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة(: قالــــ  إن  السرررريدت صر ررررو  - ٢٥

  خـــإل عكومـــة بلـــدها أالنـــ  التزاملـــا رصـــإح األمـــم املتحـــدة مـــ
، ٢٠١٧توقيعلـــا الـــو اإلاـــإن السيا ـــي الصـــادر يف أيلول/ ـــبتم  

م  البلدان ا  ثقتلا يف قدرة األم   ١٢٠الذأل أارق ينين أكثر م  
العـــام الـــو جعـــل األمـــم املتحـــدة أقـــوم وأكثـــر ا ـــتجابة العتياجـــات 
اةتمد الدويل. وأارب  ا  ترعيب وينـد بلـدها ابلـنل  الشـامل املتبـد 

ت الــــواردة يف تقريــــر األمــــ  العــــام بشــــ ن تغيــــري النمــــو ج يف املناقشــــا
(. وأضــــــاين  قائلــــــة إن هــــــذا A/72/492اإلدارأل يف األمــــــم املتحــــــدة )

النل  ينبغي مواصلتن لتحقيق نتائ  مستدامة. و كرت أ ا تتطلد إى 
ية، مثـل نظـام أوموجـا واملعـايري التشغيل الكامل لألدوات اإلدارية واملال

احملا بية الدولية للقطاع العام، وهي األدوات الـيت ينبغـي تطويرهـا مـ  
خــإل املبــادرات املعلــ  انلــا يف التقريــر، كمــا  كــرت أ ــا تتطلــد إى 
 التقارير األخرم اليت يعتزم األم  العام تقدرلا بش ن هذو املسائل.

عمل بشكل أينضل إ ا ما حتقق وأردين  قائلة إن املنظمات ت - ٢6
التكــاينؤ بــ  اجلنســ  يف املناصــب القياديــة، وأوضــح  أن اإلمــارات 
العربيـــــة املتحـــــدة تعمـــــل مـــــد هياـــــات مـــــ  قبيـــــل هياـــــة األمـــــم املتحـــــدة 

https://undocs.org/ar/A/72/492
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للمســــاواة بــــ  اجلنســــ  واكــــ  املــــرأة )هياــــة األمــــم املتحــــدة للمــــرأة( 
ك يف الفريـــق ملعاجلـــة قضـــااي املـــرأة. وأشـــارت إى أن وينـــد بلـــدها منخـــر 

العامل املخصص املعا بتنشيط أامال اجلمعية العامة الذأل ينبغي أن 
يسرتشـــد يف مداوالتـــن  بـــدأأل التكـــاينؤ بـــ  اجلنســـ  والتوزيـــد اجلغـــرايف 
العـــادل يف شـــغل الوأـــائش العليـــا. وا ـــتطردت قائلـــة إ ـــا تتطلـــد إى 

إن  مناقشــــة اللجنــــة نظــــام املنســــق  املقيمــــ  لألمــــم املتحــــدة. وقالــــ 
املنظمة ينبغي  ا أن تقوم بتحس  املمار ة ا الية م  خإل الت كيد 
الو مبـادن الشـفاينية واملسـادلة واعـرتام  ـيادة البلـدان الـيت يوجـد حتـا 

 منسق، وأن تواكب تطور هذا النظام.
)ا نـــد(: أشـــارت إى أن كثـــريا مـــ  الواثئـــق  السررريدت تري ررراي - ٢٧

اللجنة قد صدر ابلفعل، وأارب  ا   املتصلة ابملسائل املعروضة الو
صـــص وقـــ  كـــا ن ال ـــتيفاد النظـــر يف هـــذو املســـائل.  أمللـــا يف أن صا
وقالـــ  إنـــن ينبغـــي معاجلـــة املســـ لة العامـــة املتمثلـــة يف التـــ خر يف توزيـــد 
الواثئــق، وهــو األمــر الــذأل يعيــق امــل اللجنــة منــذ ينــرتة. وأاربــ  اــ  

مية إى اإلصإح، وال  يما ترعيب ويند بلدها  لود األم  العام الرا
صــص لــن مـــوارد   إنشــاد مكتــب مكاينحــة اإلرهــاق الــذأل ينبغــي أن  ا

. وحبعـــ  ٢٠١9-٢٠١٨كاينيــة يف امليزانيـــة ال  جميـــة لفـــرتة الســـنت  
قائلــة إن املنظمــة جيــب أن تكــون أكثــر  ــاواب مــد ا ــاالت املتغــرية يف 

اني  لكـي يغـريوا امليدان. ولذا جيب تفوي  السـلطة إى املـديري  امليـد
املخططات التنظيمية  عيا إى تعزيز املسادلة. وأضاين  قائلة إن ويند 

 بلدها يتطلد إى تلقي مزيد م  التفاصيل ا  هذو املس لة.
وأكدت أنن ينبغي للجلود الرامية إى ضمان ترشيد ا ـتخدام  - ٢٨

د املوارد أال تقّوي تنفيذ والايت األمـم املتحـدة. ومضـ  قائلـة إن وينـ
بلـــــدها يعطـــــي أولويـــــة كبـــــرية للمـــــداوالت املتعلقـــــة ابمليزانيـــــة ال  جميـــــة 

. ورأت أنــــــن جيــــــب مرااــــــاة ٢٠١9-٢٠١٨املقرتعــــــة لفــــــرتة الســــــنت  
أولـــوايت الـــدول األاضـــاد كاينـــة يف امليزانيـــة العاديـــة؛ وال بـــد أن حتقـــق 
امليـــة  صـــيص املـــوارد تـــواز  بـــ  التنميـــة وعقـــو  اإلنســـان والســـإم 

ب  صــيص املــوارد الكاينيــة لــدام تنفيــذ الــدول األاضــاد واألمــ ، وجيــ
. وجيــب الــو الوينــود أن تشــارك ٢٠٣٠خلطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

مشــــاركة بنــــادة بــــروح مــــ  الشــــراكة يف جلــــود تنفيــــذ اخلطــــة ومواجلــــة 
التحــدايت األخــرم؛ كمــا جيــب أن تتــوينر لألمانــة العامــة املــوارد املاليــة 

 بواليتلا. والبشرية الإزمة لإضطإع
)مسواتيماال(: قال إن اللجنة مسؤولة  كلي - السيد دكينر - ٢9

ا  ااتماد امليزانية ووضد جدول األنصبة املقررة، وهو ما رثل إعدم 
أكثــر ملــام اجلمعيــة العامــة تعقيــدا. وأضــا  قــائإ إن بــر م  العمــل 

ــــة ال  جميــــة املقرتعــــة لفــــرتة الســــنت   -٢٠١٨يشــــمل مواضــــيد امليزاني
، وأوموجـــــــــا، وإقامـــــــــة العـــــــــدل يف األمـــــــــم املتحـــــــــدة، واخلطـــــــــة ٢٠١9

اال ـــرتاتيجية  فـــ  الـــرتاإ، ونظـــام املنســـق  املقيمـــ . ويف عـــ  أن 
امليسري  بذلوا جلودا كبرية م  أجـل التوينيـق بـ  ااراد املتباينـة بشـ ن 
بنــود جــدول األامــال، ينتــواينر اإلرادة السيا ــية لــدم الــدول األاضــاد 

غ اتفاقـــات مـــ  شـــ  ا أن اكِّـــ  املنظمـــة مـــ  تنفيـــذ أمـــر أ ا ـــي لبلـــو 
الــوالايت املنووــة حتــا يف جمــاالت التنميــة، وعقــو  اإلنســان، والســإم 
واألمــ . وينبغـــي لألمانــة العامـــة أن تقــدم الواثئـــق يف الوقــ  املنا ـــب 

 لتجنُّب  خري أامال اللجنة.
ن )اليـــاابن(: قـــال إنـــن أخـــذا يف االاتبـــار   السررريد يوشرررينو - ٣٠

ــوعل مــ  أمــوال داينعــي الضــرائب يف الــدول األاضــاد،  امليزانيــة املقــررة اا
يــود وينـــد بـــإدو أن يقــيِّّم مـــدم مإدمـــة وإمكانيــة تلبيـــة ويـــد ولبـــات 
املــــوارد اإلضــــاينية املقدمــــة يف إوــــار امليزانيــــة ا اليــــة وامليزانيــــة ال  جميــــة 

. وأضـــــا  قــــائإ إن عكومــــة بلـــــدو ٢٠١9-٢٠١٨املقرتعــــة للفــــرتة 
تعلق أ ية كبرية الو زايدة الكفادة يف إدارة األمانة العامة، وال  ـيما 
ينيمــــا يتعلـــــق ابلشـــــفاينية واملســــادلة، وإ ـــــا تؤيـــــد مبــــادرة األمـــــ  العـــــام 
لإلصإح. وأشار إى أن ويند بلدو  يحلل التقارير املقدمة إى اللجنة 
بدقــــة، ولكنــــن أكــــد أن ضــــوابط امليزانيــــة ينبغــــي أن تاطبــــق أيضــــا الــــو 
املناقشات املتعلقة بتلا املبادرة. وقال إن الويند  يخوي املفاوضات 

ــــة ال  جميــــة املقرتعــــة لفــــرتة الســــنت    ٢٠١9-٢٠١٨املتعلقــــة ابمليزاني
 ا تنادا إى القرارات  ات الصلة والقوااد واألنظمة ا الية.

)االحتاد الرو ي(: قال إن اللجنة معروي السيد خاليزوف  - ٣١
-٢٠١6ألداد الثـــام للميزانيـــة ال  جميـــة لفـــرتة الســـنت  اليلـــا تقريـــر ا

. ٢٠١9-٢٠١٨وامليزانيـــة ال  جميـــة املقرتعـــة لفـــرتة الســـنت   ٢٠١٧
وأضـــا  قـــائإ إنـــن ينبغـــي اتبـــاع  ـــ  املـــي يف اويـــل أنشـــطة األمـــم 
املتحدة م  أجل حتقيق التوازن ب  التماس الوينورات وتنفيذ األنشـطة 

لدول األاضاد أن تكفل حتّلي األمانة العامـة  زيـد ال  جمية، وينبغي ل
م  الفعالية واملسؤولية والشفاينية يف إنفا  امليزانية. وينبغي تقدمي ت ير 
وا  ملقرتعــات رصــد ااتمــادات إضــاينية،  ــا يف  لــا مــا يتعلــق منلــا 
بضــوابط امليزانيــة، وال جيــب  فــي  امليزانيــة بصــورة اشــوائية أو الــو 

 الو تنفيذ الوالايت.حنو يؤثر  لبا 
ــــة كبــــرية الــــو إصــــإح  - ٣٢ ــــق أ ي وأشــــار إى أن وينــــد بلــــدو يعل

اإلدارة. وينبغــي تنفيــذ املبــادرات اجلديــدة وينقــا للــوالايت ا اليــة، مـــد 
ــــد مــــ  حتســــ   أخــــذ مواقــــش الــــدول األاضــــاد بعــــ  االاتبــــار. وال ب
املســـــادلة والشــــــفاينية يف األمانـــــة العامــــــة، وكفالــــــة املرونـــــة انــــــد وضــــــد 
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مقرتعــات اإلصــإح  ــا يرااــي اخلصــائص احملــددة لألنشــطة امليدانيــة. 
وينبغـــي بـــذل جلـــود ا ـــرتاتيجية لتحديـــد األهـــدا  واملعـــايري املشـــرتكة 
وتنســـــــيق اإلصـــــــإعات. ويتعـــــــ  أن تشـــــــمل مقرتعـــــــات اإلصــــــــإح 
مؤشــرات أداد واضــحة وخططــا مفصــلة لتحقيــق الفوائــد. ورأم أنــن ال 

ـــة  ركـــ  قبـــول زايدة نفقـــات الـــدول األاضـــاد يف ضـــود اجللـــود املبذول
عاليا لتحقيـق اال ـتخدام األمثـل ملـوارد ميزانيـة األمـم املتحـدة؛ وجيـب 
أن تكـــون أأل تغيـــريات متماشـــية اامـــا مـــد الـــوالايت الـــيت يتعـــ  الـــو 

 اجلمعية العامة املواينقة اليلا.
ومضو قائإ إن اال تثمارات الكبرية يف البنية التحتيـة مـ  قبيـل  - ٣٣
طــة اال ــرتاتيجية  فــ  الــرتاإ، وأامــال التجديــد والتشــييد يف نــريويب، اخل

ــــــــــة يف ابنكــــــــــوك و ــــــــــانتيامسو، واملقرتعــــــــــات املتعلقــــــــــة  واللجــــــــــان اإلقليمي
ابال ــتعراي اال ــرتاتيجي لألصــول الرأمساليــة، اثــل كللــا جــزدا كبــريا مــ  
امــــل اللجنــــة. وتــــرتبط التكلفــــة النلائيــــة لــــبع  هــــذو املشــــاريد  بــــادرات 

إح، وال  ــــيما نظــــام أوموجــــا، وا ــــرتاتيجية تكنولوجيــــا املعلومــــات اإلصــــ
واالتصاالت، وأماك  العمل املرنة، ومنـو ج تقـدمي اخلـدمات الـو الصـعيد 
العــاملي، وهـــي املبـــادرات الـــيت ركـــ  أن تــؤثر  ثـــريا كبـــريا الـــو اعتياجـــات 
املنظمــة مــ  عيــز املكاتــب. وينبغــي النظــر يف تلــا املســائل ابالقــرتان مــد 

 بعضلا البع  لتحقيق أقصو قدر م  الفعالية م  عيث التكلفة.
قــال إنــن يعتــ  أن اللجنــة تــود املواينقــة الــو بــر م  الررر ي    - ٣4

العمـــل املقـــرتح الـــو أ ـــاس أن رخـــذ املكتـــب ااراد املعـــرق انلـــا يف 
 االاتبار وجيرأل أأل تعديل الزم.

 .تقرر  لا - ٣٥
األ صر ة اقررررت لرسرمة مر  جردول األعمرال  جردول  140ال ند 

 (A/72/71و  A/72/11 فرات األمم اق حدت )
)رئـيس جلنـة االشـرتاكات(: اـري تقريـر جلنـة  السيد غريفرر - ٣6

( قـــــائإ إنـــــن A/72/11) االشـــــرتاكات اـــــ  دورهتـــــا الســـــابعة والســـــبع 
يتضــم  نتــائ  اال ــتعراي الــذأل أجرتــن اللجنــة، امــإ  بقــرار اجلمعيــة 

، لعناصر منلجية إاداد جـدول األنصـبة املقـررة مـ  ٧٠/٢4٥العامة 
 أجل بيان القدرة الو الديند.

وأضـا  أن جلنــة االشــرتاكات، بنــاد  الــو اال ــتعراي الــذأل  - ٣٧
أجرتــن ملقيــاس الــدخل الــذأل يشــّكل تقــديرا  تقريبيــا  أوليــا  للقــدرة الــو 
الـــديند، أاـــادت الت كيـــد الـــو توصـــيتلا  ن يســـتند جـــدول األنصـــبة 
املقــــررة إى أعـــــدإ البيــــا ت املتاعـــــة اــــ  الـــــدخل القــــومي اإلوـــــايل 

ية للمقارنـة. وأاربـ  اللجنـة اـ  داملـا للجلـود وأمشللا وأكثرها قابل

ـــدول األاضـــاد مـــ  تقـــدمي  الـــيت تبـــذ ا شـــعبة اإلعصـــادات لتمكـــ  ال
بيــــــا ت ا ســــــاابت القوميــــــة يف املواايـــــــد احملــــــددة وبطريقــــــة تســـــــتويف 
املتطلبات املتعلقة ابلنطا  ودرجـة التفصـيل واجلـودة. وأوصـ  كـذلا 

الـــــو تقـــــدمي ا ـــــتبيا ت اجلمعيـــــة العامـــــة بتشـــــجيد الـــــدول األاضـــــاد 
وجــــــــب نظــــــــام ا ســــــــاابت القوميــــــــة ا ســــــــاابت القوميــــــــة املطلوبــــــــة  

 يف الوق  املنا ب. ٢٠٠٨أو لعام  ١99٣ لعام
وحبد قائإ إن أ عار التحويل الزمة إلحعة ا تخدام املة  - ٣٨

ــــــ  انلــــــا  ــــــدخل القــــــومي اإلوــــــايل املبل نقديــــــة موعــــــدة يف بيــــــا ت ال
دت جلنـــة االشـــرتاكات  كيـــد توصـــيتلا ابلعمـــإت الوونيـــة. وقـــد أاـــا

الدااية إى ا تخدام أ عار حتويل قائمة الو أ عار الصر  السائدة 
يف السو  اب ـتثناد ا ـاالت الـيت يتسـبب ينيلـا  لـا لـدوإ تقلبـات 
واختإالت مفروة يف عساق الدخل القـومي اإلوـايل لـبع  الـدول 

شــــار إى أنـــن جيــــب األاضـــاد مقّيمــــا  بـــدوالرات الــــوالايت املتحـــدة. وأ
عســـاق متو ـــط بيـــا ت الـــدخل القـــومي اإلوـــايل الـــو مـــدم ينـــرتة 
أ اس معينة؛ وم  اختريت ينرتة األ اس، يصبح م  املفيد ا ـتخدام 

 ينرتة األ اس نفسلا ألوول مدة ممكنة.
و كر أن جلنة االشرتاكات العظ  أن اـدم تـواينر البيـا ت  - ٣9

كــــان ينبغــــي إ ــــناد التســــوية ك يعــــد يشــــكل اــــامإ  يف حتديــــد مــــا إ ا  
املتصلة بعبد الدي ، اليت تشكل اامإ  م  اوامل املنلجية منذ اام 

، إى الــدي  اخلــارجي اإلوــايل أو الــدي  اخلــارجي العــام، ومــا ١9٨6
إ ا كان ينبغي ا تخدام    رصيد الديون أو    تدينق الديون. ينقد 

ينـرتة  ـدادو الفعليـة أصبح  البيا ت املتعلقة ابلدي  اخلـارجي العـام و 
وقرررررللجة أن ررررر لنر ة ررررر ة  ورررررل   ررررر   ة   ررررر   متاعـــــة اان. 

 ةمل صأ بعبءة د ن ض ءة   جيهاجة صادلةعنةجلمعي ة عا  .
ومضـو قــائإ  إنـن رمســم أن جلنــة االشـرتاكات واينقــ  الــو أن  - 4٠

جـزدا  التسوية املتصلة ابخنفاي نصـيب الفـرد مـ  الـدخل، الـيت كانـ  
ول مـــ  جـــداول األنصـــبة املقـــررة، مـــ  املنلجيـــة منـــذ إاـــداد أول جـــد

تــزال انصــرا  أ ا ــيا  مــ  منلجيــة إاــداد اجلــداول، ينقــد نظــرت يف  ال
بـــدائل متعــــددة. ويقــــوم أعــــد هــــذو البــــدائل الــــو حتديــــد العتبــــة الــــو 
أ ـــاس املتو ـــط العـــاملي لنصـــيب الفـــرد مـــ  الـــدخل القـــومي اإلوـــايل 

ي . وتتمثـل إعـدم البـدائل األخـرم املمكنـة املعدل عسب ابد الـد
يف حتديـــد اتبـــة معدلـــة عســـب معـــدل التضـــخم. وقـــد قـــررت اللجنـــة 
مواصـلة النظـر يف التســوية املتصـلة ابخنفــاي نصـيب الفــرد مـ  الــدخل 

 يف ضود توجيلات اجلمعية العامة.

https://undocs.org/ar/A/72/11
https://undocs.org/ar/A/72/71
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وأوضـــح أن املنلجيـــة ا اليـــة تشـــمل معـــدال  أقصـــو لألنصـــبة  - 4١
يف املائة، ومعدال  أقصو ألنصـبة أقـل  ٢٢أقصو وهو املقررة، أو عدا  

يف املائــــة، ومعــــدال  أدم  ٠.٠١٠البلــــدان منــــوا ، أو عــــدا  أقصــــو وهــــو 
يف املائـــة. وقـــررت جلنـــة  ٠.٠٠١لألنصـــبة املقـــررة، أو عـــدا  أدم وهـــو 

االشـــــرتاكات مواصـــــلة النظـــــر يف تلـــــا العناصـــــر يف ضـــــود توجيلـــــات 
اعات أخرم واناصر تحتملـة أخـرم اجلمعية العامة. وينيما يتصل ابقرت 

بش ن منلجية إاداد اجلداول، قال إن اللجنة  تواصل درا ة مسـ لة 
التغـــريات الكبـــرية يف معـــدالت األنصـــبة املقـــررة مـــ  جـــدول إى لخـــر، 
ومســــــ لة االنقطــــــاع، وإاــــــادة ا ســــــاق  ــــــنواي يف ضــــــود التوجيلــــــات 

 الصادرة ا  اجلمعية.
ضـــم  ا تعراضـــا  اخـــر تقريــــر وا رت ـــل قـــائإ إن التقريـــر يت - 4٢

( A/72/71) لألمـــــ  العـــــام اـــــ  خطـــــط التســـــديد املتعـــــددة الســـــنوات
فيـــذ خطـــة التســـديد املتبقيـــة عـــ  ومعلومـــات مســـتكملة اـــ  عالـــة تن

. وكــــررت جلنــــة االشــــرتاكات توصــــيتلا  ن ٢٠١٧عزيران/يونيــــن  ٢٣
األاضــاد الــيت اليلــا متــ خرات الــو النظــر يف  تشــجد اجلمعيــة الــدول

 تقدمي خطط تسديد متعددة السنوات.
وأوضح أن جلنة االشرتاكات نظرت يف أربعة ولبات ا تثناد  - 4٣

وشــــجع  الــــدول األاضــــاد املعنيــــة الــــو معاجلــــة  ١9 وجــــب املــــادة 
مســـ لة ازدايد املتـــ خرات مـــ  خـــإل تســـديد دينعـــات  ـــنوية تتجـــاوز 

ة ا اليـــة بغيـــة تفـــادأل ازدايد تـــراكم الـــديون. وخلصـــ  األنصـــبة املقـــرر 
اللجنــة إى أن اــدم قيــام الــدول األاضــاد األربــد املتبقيــة، وهــي جـــزر 

بيســـاو، بتســـديد  - القمـــر و ـــان تـــومي وبرينســـيغ والصـــومال ومسينيـــا
ياعزم إى أرو  خارجة  ١9املبل  األدم الإزم لتجنب تطبيق املادة 

ســـــمح  ـــــا ابلتصـــــوي  عـــــ   ايـــــة دورة اـــــ  إرادهتـــــا، وأوصـــــ   ن يا 
 اجلمعية العامة الثانية والسبع .

)رئـــــــــيس دائـــــــــرة االشـــــــــرتاكات وتنســـــــــيق  السررررررررريد ب يرررررررررد  - 44
السيا ــات(: اــري تقريــر األمــ  العــام اــ  خطــط التســديد املتعــددة 

نّفـــــذت بنجـــــاح ( وقـــــال إن  ـــــ  دول أاضـــــاد A/72/71الســـــنوات )
خطط تسديد متعددة السنوات منذ ااتمـاد هـذا النظـام، وهـو ترتيـب 
يــــويل االاتبــــار الواجــــب للحالــــة االقتصــــادية للــــدول األاضــــاد ويتســــم 

 بطابد وواي.
وأشار إى أن التقرير يب  عالة تنفيذ اخلطة املتبقية الوعيـدة  - 4٥

ـــــومي وبرينســـــيغ يف  ســـــم  كـــــانون األول/دي  ٣١املقدمـــــة مـــــ   ـــــان ت
. واختــــتم قـــــائإ  إنــــن ك تقـــــدعم أأل خطــــط تســـــديد جديـــــدة يف ٢٠١6

الســـــنوات األخـــــرية، إال أن اـــــدة دول أاضـــــاد  كـــــرت أ ـــــا تنظـــــر يف 

األمــر. وأاــرق اــ  ا ــتعداد األمانــة العامــة ملســاادة الــدول األاضــاد 
 الرامسبة يف تنفيذ خطط م  هذا القبيل.

تكلمــــــ  اب ــــــم )إكــــــوادور(: السرررررريدت ب يرررررررا درررررروتومايور  - 46
والصــ ، ينقالــ  إن الــدول األاضــاد ينبغــي أن تــديند  ٧٧جممواــة الـــ 

اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل، يف الوق  احملـدد ومـ  دون شـروك، للوينـاد 
ابلتزاماهتــا القانونيــة  وجــب امليثــا  مــ  أجــل كفالــة تــواينر املــوارد املاليــة 

إنــن ينبغــي مــد الكاينيــة الضــطإع املنظمــة بوالايهتــا. وا ــتدرك  قائلــة 
 لـــا إيـــإد ااتبـــار للظـــرو  اخلاصـــة الـــيت انـــد بعـــ  البلـــدان الناميـــة 
مؤقتــــا مــــ  الوينــــاد ابلتزاماهتــــا املاليــــة، وإن اةمواــــة تثــــا الــــو الــــدول 
األاضاد اليت بذل  قصارم جلـدها للوينـاد بتلـا االلتزامـات رمسـم مـا 
 تواجلــن مــ  صــعوابت. ويف هــذا اإلوــار، أاربــ  اــ   ييــد اةمواــة
لتوصــية جلنــة االشــرتاكات املتعلقــة ابلــدول األاضــاد األربــد الــيت لــديلا 

مــ  امليثــا ، وأكــدت الــو ضــرورة  ١9ولبــات معّلقــة  وجــب املــادة 
 النظر يف تلا الطلبات يف الوق  املنا ب.

ورعبــ   لــود الــدول األاضــاد الــيت وينــ  ابلتزاماهتــا  وجــب  - 4٧
نــــن ينبغــــي أن تظــــل هــــذو خطــــط التســــديد املتعــــددة الســــنوات. ورأت أ

اخلطط وواية وأال تاتخذ و ـيلة  ملمار ـة الضـغط الـو الـدول األاضـاد 
الـــيت تواجـــن ابلفعـــل أروينـــا  صـــعبة. وال ينبغـــي كـــذلا أن تشـــّكل اـــامإ  

ــــد النظــــر يف ولبــــات اال ــــتثناد الــــيت تاقــــدم  وجــــب املــــادة  مــــ   ١9ان
 امليثا .

جــدول األنصــبة  وأضــاين  قائلــة إن املنلجيــة ا اليــة إلاــداد - 4٨
املقــــررة تعكــــس التغيــــريات ا اصــــلة يف األعــــوال االقتصــــادية النســــبية 
للــدول األاضــاد. وتؤكــد اةمواــة مــ  جديــد الــو مبــدأ القــدرة الــو 
الـــــديند اباتبـــــارو املعيـــــار األ ا ـــــي يف قســـــمة نفقـــــات األمـــــم املتحـــــدة 
وتــرين  أأل تغيــري يف اناصــر املنلجيــة ا اليــة إلاــداد جــدول األنصــبة 

قررة يكون ا د  منن زايدة اشـرتاكات البلـدان الناميـة. و كـرت أن امل
املنلجيــــة تتضــــم  اناصــــر أ ا ــــية مســــري قابلــــة للتفــــاوي، منلــــا ينــــرتة 
األ ـــــاس، والـــــدخل القـــــومي اإلوـــــايل، وأ ـــــعار التحويـــــل، والتســـــوية 
املتصــلة ابخنفــاي نصــيب الفــرد مــ  الــدخل، ومعامــل التــدرج، وا ــد 

ا   قـــل البلـــدان منـــوا ، والتســـوية املتصـــلة األدم، وا ـــد األقصـــو اخلـــ
برصــيد الــدي . ولكــ  ينبغــي للجمعيــة العامــة أن تعيــد النظــر يف ا ــد 
ـــدد كحـــل تـــوينيقي  يا ـــي والـــذأل يتعـــاري  األقصـــو العـــام الـــذأل عا
بــذلا مــد مبــدأ القــدرة الــو الــديند ويشــّكل إخــإال  أ ا ــيا   ـــدول 

 األنصبة املقررة.
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نظمات اليت تتمتد  ركـز مراقـب متميـز واختتم  قائلة  إن امل - 49
ــــنح يف العــــادة إال للــــدول  يف األمــــم املتحــــدة ولقــــو  وامتيــــازات ال اا
ا ــائزة ملركــز املراقــب ينبغــي أن تتحمــل نفــس االلتزامــات املاليــة أ ــوة 
حتـــــذو الـــــدول. وينبغـــــي أن تنظـــــر اجلمعيـــــة العامـــــة يف إنشـــــاد منلجيـــــة 

 ات.لتحديد األنصبة املقررة  ذو املنظم
)املراقـب اـ  االحتـاد األورويب(: تكلـم أيضـا  السيد دي برريرت - ٥٠

اب ـــــم البلـــــدان املرشـــــحة لإنضـــــمام إى االحتـــــاد األورويب، وهـــــي ألبانيـــــا 
واجلبـــل األ ـــود وولوريـــة مقـــدونيا اليومسو ـــإينية الســـابقة وتركيـــا؛ وبلـــد 
امليــــة حتقيــــق اال ــــتقرار واالنتســــاق البو ــــنة وا ر ــــا؛ ابإلضــــاينة إى 

ا وجورجيـــــا، ينقــــــال إن اال ـــــتعراي الشــــــامل أرمينيـــــا وولوريـــــة مولــــــدوين
ملنلجيــة إاــداد جـــدول األنصــبة املقــررة قـــدم توصــيات قّيمــة هتـــد  إى 
تعزيــز املنلجيــة. وأشــار إى أن اويــل املنظمــة لكفالــة ا ــتدامتلا وأدائلــا 
امللا بفعالية هو مسؤولية مشرتكة جلميد الدول األاضـاد. وأكـد الـو 

ى ضــــمان أن ترااــــي املنلجيــــة توزيعــــا ضــــرورة مواصــــلة اجللــــود الراميــــة إ
اــادال للمســؤوليات املاليــة ينيمــا بــ  الــدول األاضــاد وينقــا لقــدرهتا الــو 

 الديند.
مــــ   ١9أمــــا ينيمــــا يتعلــــق بطلبــــات اال ــــتثناد  وجــــب املــــادة  - ٥١

امليثا ، ينكرر الت كيـد الـو أن تسـديد األنصـبة املقـررة كاملـة  يف الوقـ  
أ ا ي الو ويد الدول األاضاد. احملدد وم  دون شروك هو واجب 

وا ــتدرك قــائإ إن بعــ  الــدول ر ــا تواجــن صــعوابت مؤقتــة عقيقيــة يف 
أداد  لـــــا الواجـــــب أل ـــــباق خارجـــــة اـــــ  إرادهتـــــا. وتشـــــكل خطـــــط 
التسديد املتعـددة السـنوات أدوات ينعالـة ملسـاادة الـدول األاضـاد الـو 

 ييـــــدو   فـــــي  اشـــــرتاكاهتا املقـــــررة مســـــري املســـــددة. و ـــــذا أاـــــرق اـــــ 
 .١9لتوصيات جلنة االشرتاكات املتعلقة ابال تثنادات  وجب املادة 

ومراااة  لعبد العمل الثقيل للجنـة وضـرورة حتسـ  أ ـاليب  - ٥٢
امللــا وتســريد إجراداهتــا، داــا إى اإل ــراع ابالنتلــاد مــ  املفاوضــات 
بشــ ن البنــد ا ــايل مــ  جــدول األامــال. واختــتم قــائإ إنــن ال ينبغــي 

مـ   ١٧نة، يف هذا الصدد، أن تناقش اقرتاعـات حتيـد اـ  املـادة للج
 امليثا  ومبدأ القدرة الو الديند.

)اليــــاابن(: قــــال إن اليــــاابن، بوصــــفلا أعــــد  السرررريد ا ررررادا - ٥٣
املســا   املــالي  الرئيســي  يف األمــم املتحــدة، تعلــق أ يــة كبــرية الــو 

ددت  مانــة مــا جــدول األنصــبة املقــررة. وأوضــح أن عكومــة بلــدو  ــ
اليلــا مــ  مســتحقات الــو الــرمسم مــ  الصــعوابت االقتصــادية واملاليــة 

 الداخلية اليت تواجللا.

ومرااـــاة  للحالـــة االقتصـــادية العامليـــة املتغـــرية، رأم أنـــن يتعـــ   - ٥4
التوصـل إى تواينــق يف ااراد بشــ ن منلجيــة تعكـس الــو حنــو منصــش 

ى البيا ت ا الية والشاملة قدرة كل دولة اضو الو الديند، ا تنادا  إ
 والقابلة للمقارنة، بغية كفالة ا تدامة املنظمة.

واختــتم قــائإ  إن وينــد بلــدو يؤيــد توصــيات جلنــة االشــرتاكات  - ٥٥
مــ  امليثــا  ويشــجد الــدول  ١9املتعلقــة ابال ــتثنادات  وجــب املــادة 

األاضـــاد الـــيت اليلـــا متـــ خرات الـــو النظـــر يف تقـــدمي خطـــط تســـديد 
 دة السنوات.متعد
 ١٢٠)ليبيـا(: لفـ  انتبـاو اللجنـة إى الفقـرة  السيد محادي - ٥6

(، قــــــــــــــائإ إنــــــــــــــن يف A/72/11مــــــــــــــ  تقريــــــــــــــر جلنــــــــــــــة االشــــــــــــــرتاكات )
،  ــددت ليبيــا املبلــ  األدم الــإزم لتجنــب ٢٠١٧لق/أمسســطس  ٧

 .١9تطبيق املادة 
رئـــــيس جلنـــــة االشـــــرتاكات(: أعـــــاك المـــــا ) السررررريد غريفرررررر - ٥٧

أكـــد أن تقريـــر جلنـــة االشـــرتاكات ابلتعليـــق الـــذأل أدى بـــن ممثـــل ليبيـــا و 
 .٢٠١٧يعّ   وم ا  املعلومات املتاعة يف  اية عزيران/يونين  ال

 .١٢:٢٥رينع  اجللسة السااة  
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