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افتتحت اجللسة الساعة ١٥/٠٠ 
البند ١٢١ من جدول األعمال: امليزانية الربناجمية املقترحة 
ـــــــابع) A/53/955؛  لفــــــترة الســــــنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ (ت
 ،A/C.5/54/1 ؛A/54/16 و A/54/7 ،A/54/6/Rev.1

 (A/C.5/54/25 و A/C.5/54/21

القراءة األوىل (تابع) 
الباب ٢٧ - اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم املركزية 

الباب ٢٧ ألف - مكتب وكيل األمني العام لشؤون اإلدارة 
الباب ٢٧ باء - مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات 

الباب ٢٧ جيم - مكتب إدارة املوارد البشرية 
الباب ٢٧ دال - مكتب خدمات الدعم املركزية 

الباب ٢٧ هاء - اإلدارة، جنيف 
الباب ٢٧ واو - اإلدارة، فيينا 

الباب ٢٧ زاي - اإلدارة، نريويب 
السـيد مسـيلي (رئيـس اللجنـــة االستشــارية لشــؤون  - ١
اإلدارة وامليزانيــة): عــرض تقريــر اللجنــة االستشــارية بشـــأن 
اجلزء الثامن، والذي يتضمـن األبـواب مـن ٢٧ إىل ٢٧ زاي، 
من امليزانية الربناجمية املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
(A/54/7 (الفصل الثاين اجلزء الثـامن)). وقـال إن البـاب ٢٧، 
إىل جـانب أبوابـه الفرعيـة، اسـتقطب أكـرب حصـة مـن املــوارد 
املطلوبـة يف امليزانيـة العاديـة، وقدرهـا حـــوايل ٤٦٠,١ مليــون 
دوالر أو نسبة ١٧ يف املائة تقريبا. ومتثل تلـك املبـالغ املقـدرة 
ـــوارد قــدره ٤,٢ ماليــني دوالر. وتبلــغ  اخنفاضـا صافيـا يف امل
املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة املتوقـع رصدهـا خلدمـات الدعــم 
ـــاهز ٨٣ مليــون دوالر. واقــترح مــا جمموعــه  املشـتركة مـا ين
ــــوارد  ١٠٦ ٢ وظـــائف، منـــها ٥٨٤ وظيفـــة ممولـــة مـــن امل

اخلارجة عن امليزانية. 

وخبصـــــوص البـــــاب ٢٧ ألـــــف قـــــال إن اللجنــــــة  - ٢
االستشـارية رأت أن هنـاك حاجـة إىل النظـر يف عـبء العمـــل 
امللقى على مجيع هيئات إقامة العدل لتحديـد مـا إذا كـان مـن 
الالزم توفري دعم إضـايف هلـا. وكـانت اللجنـة االستشـارية قـد 
طرحت تساؤالت بشأن املـوارد مـن املوظفـني املقترحـة حتـت 
مجيع أبواب امليزانية الربناجمية املقترحة، مبا يف ذلك الباب ٢٧ 
بـاء، لتعـهد نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكـامل. وبــالتحديد مل 
جتـد أي أسـاس منطقـي لتمويـل تلـك الوظـائف مـن املســاعدة 
املؤقتـة العامـة عـوض اقـــتراح وظــائف مؤقتــة أو حــىت ثابتــة، 
وطلبـت إعـادة النظـر يف املسـألة يف سـياق املقترحـات املتعلقـــة 

بامليزانية املقبلة. 
وتطــرق إىل البــاب ٢٧ جيــم فقـــال إن املمارســـات  - ٣
والسياسات اخلاصة مبوظفي املنظمة تستوجب اهتماما عاجال 
من طرف األمانـة العامـة والـدول األعضـاء كمـا أـا شـكلت 
ـــأن  موضـوع اهتمـام رئيسـي مـن اللجنـة االستشـارية. وأفـاد ب
أراء اللجنــة ذا اخلصوص ترد يف الفقرتني ثامنـا ٣٢ وثامنـا 
٣٣ مـن الفصـل الثـاين وكـذا يف الفقـــرات مــن ٩٨ إىل ١٠٥ 
مـن الفصـل األول مـــن تقريرهــا. ووجــه االنتبــاه إىل مذكــرة 
ــــة  األمـــني العـــام خبصـــوص املمارســـات والسياســـات املتعلق
باملوظفني (A/C.5/54/21) اليت قدمت عمال بالطلب الوارد يف 

الفقرة ١٠٤ من تقرير اللجنة االستشارية. 
ومضى يقول إن الفقرات من ثامنـا ٢٤ إلـــــى ثامنـا  - ٤
٢٩ وثامنا ٨٠ من تقرير اللجنة االستشـارية تتنـاول التدريـب 
ـــون  الــذي طلــب أن خيصــص لــه مبلــغ قــدر حبــوايل ٢٠ ملي
ــــج  دوالر. وأضـــاف أن التقييـــم الـــذي أجـــري جلميـــع برام
التدريـب يف األمـم املتحـدة بطلـب مـن اللجنـة االستشــارية يف 
الفقـرة ثامنـا ٥٩ مـن تقريرهـا األول بشـأن امليزانيـة الربناجميــة 
املقترحة لفترة السنتني ١٩٩٨-١٩٩٩ (A/52/7/Rev.1) بين 
أن تلـك الـربامج كـانت جيـدة النوعيـة والتصميـم وفعالـة مـــن 
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ــــومي أوجـــه  حيــث التكلفــة. وطلبــت اللجنــة االستشــارية تق
القصـور الـيت بـرزت خـالل التقييـم، وال ســـيما تلــك املتصلــة 
بإضفاء الالمركزية على برامـج التدريـب بنقلـها إىل اإلدارات 
واملكاتب كل على حدة وضرورة توخـي مزيـد مـن الشـفافية 
ـــــج التدريــــب والتكــــاليف ذات الصلــــة، يف  يف عـــرض برام

مقترحات امليزانية املقبلة. 
وخبصـــوص البـــاب ٢٧ دال قـــــال إن اســــتخدام  - ٥
تكنولوجيا املعلومات يف خدمات الدعم سوف يكتسي فائدة 
ـــم  مجـة بالنسـبة لألمانـة العامـة والـدول األعضـاء. غـري أن األم
ـــزال متخلفــة كثــريا عــن الصنــاديق والــربامج يف  املتحـدة ال ت
إعـــداد اســـتراتيجية منســـقة ومتكاملـــة لإلصـــالح يف جمـــــال 
تكنولوجيا املعلومات. وبالفعل ليس هناك على ما يبدو رؤيـة 
أو ريـادة عامـة. ويشـكل تعيـني مديـر جديـد لشـعبة خدمــات 
تكنولوجيا املعلومات، الذي مت يف الفترة األخـرية، خطـوة إىل 
األمام بيد أنه مت تنبيه اللجنة االستشارية إىل أنـه نظـرا النعـدام 
ـــة يف هــذا اــال لعــدة ســنوات فــإن وضــع  سياسـات حقيقي
اسـتراتيجية فعالـة علـى نطـاق املنظومـة ســـيتطلب الكثــري مــن 
الوقت واجلهد. وخلصت اللجنـة االستشـارية، يف الفقـرة ٩٢ 
مــن تقريرهــا، إىل ضــرورة وضــع اســــتراتيجية، علـــى وجـــه 
االســتعجال، كمــا اســتنتجت أن التغيــــري ينبغـــي أال يقتصـــر 
فحسب على شراء املعدات والربامج احلاسوبية، بل ينبغـي أن 
يشـمل كذلـك بـذل جـهود متضـافرة ودؤوبـة لترســـيخ ثقافــة 

تكنولوجيا املعلومات يف مجيع مكونات األمانة العامة. 
ومضى يقول إن اخلدمات املشتركة تشكل موضوعـا  - ٦
رئيسيا آخر لالهتمام. وردا على استفسارها خبصوص التقـدم 
احملـرز يف مشـروع اخلدمـات املشـتركة النـاجم عـن مقترحــات 
األمــني العــام بشــأن اإلصــالح (A/51/950) أخــربت اللجنـــة 
االستشـارية أن عـددا مـن األفرقـة العاملـة عقـدت اجتماعـــات 
كثرية. وحذرت اللجنة االستشارية، يف الفقرة ثامنـا ٥٧ مـن 
تقريرهـا، بـأن كـثرة األفرقـة العاملـة وعقدهـا لقـاءات متعــددة 

ومناقشة طائفة متنوعة مـن املواضيـع قـد يـؤدي إىل مناقشـات 
ـــي منــح األولويــة  مطولـة وإىل الفشـل يف ايـة املطـاف. وينبغ
للخدمات املؤهلة للتنفيذ املشـترك، باسـتخدام معايـري الكفـاءة 
ــــــك  واالنتاجيــــة وفعاليــــة التكلفــــة. وحيثمــــا يتقــــرر أن تل
االشتراطات قد استوفيت وأن هناك تقاعسا يف العمل، ينبغـي 

إخبار الدول األعضاء التماسا للتوجيه التشريعي. 
ــة  وأفـاد أن فيينـا تفـوق نيويـورك أو جنيـف يف التجرب - ٧
خبصوص اخلدمات املشتركة أو املوحـدة، مبـا يف ذلـك القـدرة 
علـى وضـع مؤشـرات األداء مـن حيـث عـبء العمـل لتحديــد 
معدالت تسعري تلك اخلدمـات. وقـال إن اللجنـة االستشـارية 
أوردت يف الفقرة ثامنا ٩٤، آراءهـا بقـدر أكـرب مـن التفصيـل 
خبصوص حتديد اخلدمات اليت ينبغي النظـر يف تقدميـها بشـكل 

مشترك أو موحد. 
وخبصــوص البــاب ٢٧ واو، اســـترعى االنتبـــاه إىل  - ٨
ــــي الفقرتــني  مالحظـات اللجنـــــة االستشاريـــــة الـــــواردة فـــ
ـــة  ثامنـا ٩٨ وثامنـا ٩٩ مـن تقريرهـا بشـأن إدارة املبـاين بصف
عامة وبشأن جممع مركز األمم املتحدة يف فيينا بصفة خاصة. 
وخبصوص الباب ٢٩ زاي أشـار إىل أن األمـني العـام  - ٩
التزم، عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٢٠/٥٢، بالزيـادة تدرجييـا 
يف عنصـر امليزانيـــة العاديــة املتعلــق مبكتــب األمــم املتحــدة يف 
نــريويب بغــرض ختفيــض التكــاليف اإلداريــة املفروضــة علــــى 
الـربامج الفنيـــة لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة ومركــز األمــم 
املتحــدة للمســتوطنات البشــرية. وقــال إن هنــاك حاجــــة إىل 
تنقيح املنهجية املتبعة يف تقدير حجم العمل املقـترن مبـا يقدمـه 
مكتـب األمـم املتحـدة مـن خدمـات نيابـة عـن برنـــامج األمــم 
املتحدة للبيئة ومركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ومـا 
يتصـل بذلـك مـن تكـاليف. وهنـاك حاجـــة إىل رصــد كفــاءة 
الــترتيب اخلــاص باســترداد التكــاليف، عــن كثــب، ولذلـــك 
طلبـت اللجنـة االستشـارية مـن جملـس مراجعـي احلســابات أن 
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يويل اهتماما خاصا لتلك املسألة يف املراجعة املقبلـة حلسـابات 
امليزانيـة العاديـة لفـترة السـنتني احلاليـة. وأوصـت بـــإقرار أربــع 
وظائف أخرى اقترحها األمني العام لشعبة اخلدمـات اإلداريـة 

يف نريويب. 
السيد طومو مونثي (رئيس جلنة الربنامج والتنسيق):  - ١٠
عـرض اسـتنتاجات وتوصيـات جلنـة الربنـامج والتنسـيق بشــأن 
األبواب ٢٧ إىل ٢٧ زاي من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة 
السنتني ٢٠٠٠ – ٢٠٠١، الواردة يف الفقرات من ٤٣٧ إىل 
٤٤١ من تقرير اللجنة (A/54/16). وقـال إن اللجنـة أوصـت 
اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة ٤٣٩ مـن تقريرهـا، بــأن تطلــــــب 
مــــن األميــــن العام إعادة صياغة سرد البـاب ٢٧ جيـم وفقـا 
ــــح يـــرد يف  لقــرار اجلمعيــة ٢٢١/٥٣. وقــال إن الســرد املنق
الوثيقـة A/C.5/54/17 وكـانت اللجنـة قـد أكـــدت، يف الفقــرة 
٤٣٧، على أن مسؤوليات وعبء عمـل أمانـة جلنـة الربنـامج 
والتنسيق، اليت تعمل أيضا كأمانة للجنة اخلامسة، كان ينبغـي 
ـــاجمي، وأوصــت، يف الفقــرة ٤٣٨،  أن توضـح يف السـرد الربن
بـأن تواصـل اجلمعيـة العامـة النظـر يف هـذه املســـألة يف دورــا 
الراهنــة وفقــا للفقرتــني ٨ و ٩ مــــن البـــاب ١ بـــاء (الفـــرع 

الثالث) من قرارها ٢٢٠/٥٢. 
السيد ساريفا (فنلندا): حتدث عن األبـواب مـن ٢٧  - ١١
ـــدان املنتســبة إليــه  إىل ٢٧ زاي، باسـم االحتـاد األورويب والبل
وهي استونيا وبلغاريا وبولندا واجلمهورية التشـيكية ورومانيـا 
وســلوفاكيا وســــلوفينيا وقـــربص والتفيـــا وليتوانيـــا ومالطـــة 
وهنغاريـا فقـال إن هنـاك زيـادة يف الكفـاءة والفعاليـة يف عـــدد 
من ااالت مما متخض عـن وفـور قدرهـا ٤,٢ ماليـني دوالر 
حتت اجلزء الثامن. لكن باإلمكان إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف 

جماالت أخرى. 
وأردف قائال إن مكتب وكيـل األمـني العـام لشـؤون  - ١٢
اإلدارة ينبغي أن يؤدي دورا رائدا يف ختطيـط التدابـري املتعلقـة 

بالكفـاءة واالقتصـاد يف التكـاليف. وأفـاد بـــأن وفــده يــود أن 
حيصـل علـى مزيـد مـن املعلومـات عـــن أهــداف وحــدة دعــم 
الرقابة اليت أنشئت داخل املكتب وكذا عن املهام اليت كلفـت 
ـا علـى أسـاس خمصـص (الفقـرة ٢٧ ألـــف ٢٥ مــن الوثيقــة 
ــــــا بتوصيـــــة اللجنـــــة  A/54/6/Rev.1). وقــــد أحــــاطت علم

ــــة خبصـــوص الوظـــائف  االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزاني
داخل الوحدة. 

ـــق بــالغ  ومضـى يقـول إن االحتـاد األورويب يشـعر بقل - ١٣
إزاء عدد احلاالت املعلقة اليت مل يبت فيها بعد جملـس الطعـون 
املشــترك. فللموظفــني احلــق يف البــت يف طعوــم يف الوقـــت 
املناسـب. وأوضـــح بــأن التأخــري يؤثــر ســلبا علــى معنويــات 
املوظفني ويقــوض مبـدأ فعاليـة التكلفـة ومـن شـأنه كذلـك أن 
يعرقل التطبيق املناسب للنظام اإلداري للموظفني. وبنــاء علـى 
ذلــك فــإن االحتــاد األورويب يتفــق مــع اللجنــــة االستشـــارية 
لشؤون اإلدارة وامليزانية بوجود حاجة إىل حبث عـبء العمـل 
امللقى على مجيع اهليئات اليت تعىن بإقامة العـدل لتقريـر مـا إذا 

كانت املوارد الكافية قد رصدت لذلك اال. 
وخبصوص الباب ٢٧ باء قال إن وفده يشاطر اللجنــة  - ١٤
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية رأيـها بأنـه ينبغـي لألمـني 
العـام أن يســـتعرض طريقــة متويــل الوظــائف يف شــعبة متويــل 
عمليـات حفـظ السـالم، وهـــي الوظــائف املمولــة حاليــا مــن 
ـــرات  حسـاب الدعـم ويعـد تقريـرا ـذا الشـأن يف سـياق تقدي
امليزانية املقبلة. كما يوافق وفــده علـى أن يتـم إقـرار الوظـائف 
األربعــة الالزمــة لتعــهد نظــام املعلومــات اإلداريــة املتكــــامل 
بوصفـها وظـائف مؤقتـة عـوض متويلـها مـن املســـاعدة املؤقتــة 
العامة. وطلب معلومـات أكـثر تفصيـال بشـأن دور ووظـائف 
شعبة احلسابات سائال عـن إمكانيـة حتقيـق مزيـد مـن الكفـاءة 

داخل الشعبة. 
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واسترسل يقول إن االحتـاد األورويب دأب علـى دعـم  - ١٥
إصالح إدارة املوارد البشـرية. وال يـزال القلـق يسـاوره بشـأن 
بطء التنفيذ فيما يتعلق بتفويض السلطة. وأضاف بأن االحتـاد 
إذ يالحــظ أن مكتــب إدارة املــوارد البشــرية قــد باشــر بنـــاء 
قدرات الرصد، يتفق مع مالحظة اللجنة االستشـارية لشـؤون 
اإلداريــة وامليزانيــة الــــواردة يف تقريرهـــا األول عـــن امليزانيـــة 
الربناجميــــــة املقترحــــــــة لفـــــــترة الســـــــنتني ١٩٩٨-١٩٩٩ 
(A/52/7/Rev.1) بضرورة تعميم رصد تنفيذ تفويض السـلطة. 

كمـا يشـاطر اللجنـة االستشــارية قلقــها إزاء عــدم حتقيــق أي 
تقدم يف ترشيد اإلجراءات والعمليات اخلاصة باملوظفني واليت 
تشـكل يف الوقـت الراهـن عبئـا ثقيـال جـــدا وتســتوجب قــدرا 
كبريا من الوقت وتتسم بارتفاع تكاليفها. ومن شـأن تبسـيط 
اإلجراءات، وتعزيز ذلك باسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة، أن 

يقوم حبل قدرا كبريا من أوجه القصور تلك. 
وطلـب توضيحـــات بشــأن املــوارد الكثــرية املطلوبــة  - ١٦
للســفر حتــت البــاب ٢٧ جيــم. وقــال إن اجلــــدول الزمـــين 
الجتماعـات جلنـة التنسـيق بـني املوظفـني واإلدارة جمـال ميكــن 
فيه حتقيق وفـور. ويرحـب وفـده باألولويـة العليـا الـيت منحـها 
ـــد مــن  األمـني العـام للتدريـب. لكـن يـود أن حيصـل علـى مزي
املعلومـات بشـأن أنـــواع التدريــب الــذي ســيتلقاه املوظفــني، 
ويـرى أن هنـاك حاجـة إىل وضـع مؤشـرات لـألداء لتقييـم أثــر 

ذلك التدريب. 
وانتقل إىل الباب ٢٧ دال فقـال إن االحتـاد األورويب  - ١٧
ـــة املتكــامل وحتويــل الوظــائف  يدعـم نظـام املعلومـات اإلداري
الـ ٢٩ املتصلة ذا النظام، واملمولة حاليا من املساعدة املؤقتـة 
العامة، إىل وظائف ثابتـة. ويـأمل أن يسـفر انتقـال النظـام مـن 
مرحلة التطوير إىل مرحلة التشغيل عن مزيـد مـن االقتصـاد يف 
التكاليف. وأفاد بأن االحتاد األورويب يتفق مع توصيـة اللجنـة 
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة بعـرض تكـاليف وفوائـد 
ـــاب مــن  تكنولوجيـا املعلومـات، بشـكل واضـح، حتـت كـل ب

أبـواب امليزانيـة، حسـب االقتضـاء. كمـا يؤيـــد طلــب اللجنــة 
االستشارية الواردة يف الفقرة ثامنا ٤٤ من تقريرهـا خبصـوص 
إنشـاء وحـدة تنظيميـة واحـدة تعـىن بنظـام املعلومـات اإلداريــة 
املتكـــامل وخدمـــات تكنولوجيـــــا املعلومــــات. ويتطلــــع إىل 
احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـــات خبصــوص نتــائج دراســة 
اجلدوى اخلاصة بتطوير نظام القرص البصري. كما يتفـق مـع 
اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة يف رأيـها القـــائل 
ــــترنت  بــأن تطبيــق نظــام القــرص البصــري وتكنولوجيــا االن
ـــري الوثــائق  واإلكسـترانت سـوف يتيـح حتقيـق الكفـاءة يف توف

بالوسائل االلكترونية يف غرف االجتماعات. 
ـــــد املشــــروع  وأردف قـــائال إن االحتـــاد األورويب أي - ١٨
اخلاص باخلدمات املشـتركة الـذي تضمنتـه مقترحـات األمـني 
العـام خبصـــوص اإلصــالح (A/51/950). ويــرى أن خدمــات 
املشــــتريات وتكنولوجيــــا املعلومــــات وشــــــؤون املوظفـــــني 
ــة  وخدمـات األمـن والسـالمة وال سـيما خدمـات الطباعـة قابل
جيدا للتنفيذ املشترك. وأفاد أن اخلدمـات املشـتركة ينبغـي أن 
تعطى أولوية على نطاق املنظومة. كما ينبغي أن تتبع اجلمعية 
العامة جا فاعال وإجيابيا وأن تطلـب الـدول األعضـاء تعـاون 
ــــات الـــيت حتـــول دون  املنظمــات املعنيــة بغــرض تذليــل العقب
التعـاون الوثيـق. وميكـن للجنـــة التنســيق اإلداريــة أن تضطلــع 

بدور تنسيقي يف هذا الشأن. 
وخبصـوص البـاب ٢٧ هـاء قـال إن االحتــاد األورويب  - ١٩
يتفق مع اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة بوجـود 
حاجــة إىل إنشــاء وحــدات إلدارة الوظــائف الشــــاغرة ألنـــه 
سـيكون مبقـدور نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكـــامل أن يتــابع 
احلالـة فيمـا يتعلــق بالشــواغر بطريقــة موقوتــة، كمــا يشــاطر 
االحتـاد اللجنـة آراءهـا خبصـوص املقـترح القـاضي بإلغـاء تســع 
وظــائف وكــذا خبصــــوص الزيـــادة الكبـــرية يف االعتمـــادات 
املخصصـة للخدمـات التعاقديـــة. وخبصــوص البــاب ٢٧ واو 
أشاد بالترتيبات املتخذة لتوفري اخلدمات املشتركة مـن جـانب 
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مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا وسـأل عمـا إذا كـانت األمانــة 
العامة ستطبق الدروس املستخلصة يف مراكز العمــل األخـرى. 
وقـال إنـــه يتطلــع إىل أن تتضمــن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة 
املقبلة نتائج تطبيق املنهجيـة اجلديـدة لقيـد تكـاليف اخلدمـات 
املقدمة من مكتب األمم املتحـدة يف فيينـا علـى برنـامج األمـم 
ـــأن االحتــاد األورويب  املتحـدة ملكافحـة املخـدرات. وأضـاف ب
يشـاطر اللجنـة االستشـارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيــة آراءهــا 

خبصوص ترفيع الوظائف يف إطار هذا الباب. 
وتطـرق إىل البـاب ٢٧ زاي فرحـــب بــالتزام األمــني  - ٢٠
العام بالزيادة تدرجييا يف عنصر امليزانية العاديـة املتعلـق مبكتـب 
ــــاليف  األمــم املتحــدة يف نــريويب بغــرض التخفيــف مــن التك
اإلداريـة املفروضـة علـى الـربامج الفنيـة لربنـامج األمـم املتحـدة 
ـــــة  واملوئــــل. وقــــال إن االحتــــاد األورويب يتفــــق مــــع اللجن
االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة بضــرورة إنشــاء آليــــة 
لتحديــد إمجــايل تكــاليف مكتــب األمــم املتحــدة يف نــــريويب 
وكيفية توزيعها. وأضاف بأنه ينبغي مواصلة تقـدمي اخلدمـات 
ـــة  علـى حنـو مشـترك. وقـال إن االحتـاد األورويب يشـاطر اللجن
ـــرات ثامنــا ١١٦ إىل  االستشـارية مالحظاـا الـواردة يف الفق

ثامنا ١١٨ من تقريرها خبصوص إجراء استرداد التكاليف. 
السـيدة مريشـانت (الـنرويج): حتدثـت عـن األبـــواب  - ٢١
مــن ٢٧ إىل ٢٧ زاي، فقــالت إن وفدهــــا يرغـــب يف تـــأييد 
البيان الذي قدمه ممثل فنلندا باسم االحتاد األورويب. وذكـرت 
ـــــت يف البــــاب ٢٧  أن وفدهـــا يرحـــب بـــالوفورات الـــيت مت
واألبواب الفرعية التابعة لـه ويرغـب يف تشـجيع حتقيـق املزيـد 
مـن الكفـاءة والفعاليـة. ويعلِّـق أمهيـة كبـرية علـــى دور وحــدة 
دعم املراقبة ويؤيد توصية اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة 
وامليزانية فيما يتعلق بالوظائف يف الوحدة. وأضـافت أن عـدد 
الدعـاوى املعروضـة أمــام جملــس الطعــون املشــترك يدعــو إىل 
القلق وأن وفدها يتفق مع اللجنة االستشـارية لشـؤون اإلدارة 
وامليزانية يف أن هنالك حاجة لدراسة حجم عمل اهليئات الـيت 

تعمـل يف جمـــال إقامــة العــدل لتحديــد مــا إذا كــانت املــوارد 
املخصصة هلذا اال كافية. ويتفق وفدهـا كذلـك مـع اللجنـة 
االستشــارية علــى ضــرورة إعــــادة النظـــر يف ممارســـة متويـــل 

الوظائف يف شعبة متويل حفظ السالم من حساب الدعم.  
ـــم  وأعربـت عـن ترحيـب وفدهـا بعمليـة إصـالح تنظي - ٢٢
ـــرية اجلاريــة وتطويــر القــدرة علــى رصــد تنفيــذ  املـوارد البش
تفويض السلطة. وقالت إنه يؤيد بشدة رأي األمني العـام بـأن 
تدريـب املوظفـني ميثـــل عنصــرا أساســيا يف حتديــث املنظمــة. 
ويرى أن مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة ميكـن أن تتعـاون 
مـع بعضـها البعـض بصـورة أقـوى يف تقـدمي خدمـات الدعـــم، 
وأن جلنة التنسيق اإلدارية ميكن أن تقـوم بـدور إجيـايب يف هـذا 

الصدد. 
وأضافت أن وفدها قد دعا منذ زمن طويل إىل تعزيز  - ٢٣
مكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب وهـو مكتـب األمـم املتحـــدة 
الوحيــد الــذي يقــع يف بلــد نــام. وقــالت إن زيــــادة املـــوارد 
املقترحـة والـيت تبلـغ أكـثر مـن ١٥ يف املائـة حتــت البــاب ٢٧ 
زاي تتسق مع توصيات فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بالبيئة 
واملســـتوطنات البشـــــرية وســــتخفض مــــن عــــبء الــــربامج 
املوضوعية لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملوئل. ويتفـق وفدهـا 
مع اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية بشأن ضـرورة 
وضــع منهجيــة لتحديــد تكــاليف مكتــب األمــم املتحـــدة يف 

نريويب وكيفية توزيعها.  
الرئيسة: دعت اللجنة إىل النظـر يف البـاب ٢٧ ألـف  - ٢٤
من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
السيدة بويرغو رودريغيز (كوبـا): قـالت إن وفدهـا  - ٢٥
يرغب يف إعادة تأكيد تأييده لقرار املكتب بـالنظر يف امليزانيـة 
الربناجميـة املقترحـة بابـا بابـا. وفيمـا يتعلـق بالبـــاب ٢٧ ألــف، 
فإا تود أن تشيد بتقييم األمانة العامة للتجربـة املكتسـبة منـذ 
إنشـاء مكتـب وكيـل األمـني العـــام لشــؤون اإلدارة يف ســياق 
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برنامج األمني العام لإلصالح. وأعربـت أيضـا عـن رغبتـها يف 
احلصـول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـــن طبيعــة العالقــة بــني 
وحدة دعم املراقبة وهيئات املراقبة الرئيسية الثالث. وأشارت 
إىل مـا جـاء يف الفقـرة ٢٧ ألـف – ٢٧ (د) ��٣ مـــن امليزانيــة 
الربناجميــة املقترحــــة مـــن أن الوحـــدة أعـــدت تقـــارير حالـــة 
مسـتكملة تتعلـق بـاإلجراءات املتخـذة لتنفيـذ توصيـات جملــس 
مراجعــي احلســابات ومكتــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة. 
وتساءلت عن السبب يف عدم وجود أي إشارة يف الفقـرة إىل 
وحـدة التفتيـش املشـتركة. وقـالت إن وفدهـا يشـــارك اللجنــة 
االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة القلــق بشــــأن تراكـــم 
الدعـــاوى املقدمـــة إىل جملـــس الطعـــون املشـــترك. وطلبـــــت 
احلصــول علــى معلومــات مســــتكملة عـــن حالـــة الدعـــاوى 
املعروضة على الس وعن التدابري اليت تتخذها األمانـة العامـة 

لتعزيز إقامة العدل. 
السـيد ريبـاش (الواليـات املتحـدة األمريكيـة): ســأل  - ٢٦
عمـا إذا كـانت اإلجنـازات املتوقعـة سـتدرج حتـت البـــاب ٢٧ 
ألـف يف املقترحـات املتعلقـة بامليزانيـة الـيت سـتقدم يف املسـتقبل 
أو عن وجود وسيلة أخرى لتتبع التقدم حنـو حتقيـق األهـداف 
املوضوعـــة. وأشـــار إىل أنـــه طلـــب مبلـــــغ ٠٠٠ ٩٠ دوالر 
ـــات عــن نفقــات الســفر خــالل فــترة  للسـفر، وطلـب معلوم
السـنتني احلاليـــة وعــن أي وفــورات تكــون قــد حققــت مــن 
خالل ترتيبات السفر اليت حتقق فعاليـة أكـرب للكلفـة. وأعـرب 
عـن رغبتـه يف احلصـول علىتوضيـح بشـــأن دور وحــدة دعــم 
املراقبــة، ويف معرفــة ماهيـــة الدعـــم اإلداري الـــذي قـــدم إىل 

احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا.  
الســيد تاكاهــارا (اليابــان): قــال إن وفــده يرحــــب  - ٢٧
بالتخفيض الشامل البالغ ٠,٩ يف املائة من احتياجـات املـوارد 
للباب ٢٧ واألبواب الفرعية التابعـة لـه وحييـط علمـا بالزيـادة 
الصافية يف عدد الوظائف مبقدار ١٧ وظيفة متول مـن امليزانيـة 
العادية. وفيما يتعلـق بالبـاب ٢٧ ألـف، قـال إن علـى مكتـب 

ــــام لشـــؤون اإلدارة ومكتـــب السياســـات  وكيــل األمــني الع
اإلداريــة مســؤولية خاصــة يف تشــجيع زيــادة كفــــاءة اإلدارة 
وفعاليتها، وتبسيط العمليات اإلدارية، وحتسني تنفيذ الربامج، 
وضمان تطبيق ج متكامل على نطاق األمانة العامة. وطلـب 
توضيحا بشأن العمل الذي سيوكل إىل االستشاريني واخلـرباء 
ــا يبـدو مـن  املشار إليهم يف الفقرة ٢٧ ألف – ١٨، يف ضوء م
أن مكتـب السياسـات اإلداريـة تتوفـر لديـه اخلـربة يف اـاالت 
احملـددة يف تلـك الفقـرة. ويـدرك وفـده احلاجـة لتسـهيل عمـــل 
هيئات املراقبة الثالث ومتابعة توصياا. بيد أنه يرى أن النقل 
– ٥ داخليــا إىل وحــدة دعــم  املقـترح لوظيفـة مـن الرتبـــة ف 
ـــة. وجيــب أن تتمكــن األمانــة  املراقبـة مل توضـح بصـورة كافي
العامة من اإلشـارة إىل حـدوث زيـادة كبـرية يف عـبء العمـل 
أو حتديــد أوجــه الضعــف والعقبــات املتوقعــة. وفيمــا يتعلـــق 
ــــف - ٣١، ســـأل عمـــا إذا كـــانت احلاجـــة  بــالفقرة ٢٧ أل
للموارد اإلضافية املتعلقة بتراخيص براجميـات إدارة االسـتثمار 

قد تكون متكررة.  
السيد أور (كندا): سـأل عـن أوجـه االختـالف بـني  - ٢٨
مهام مكتب وكيل األمـني العـام لشـؤون اإلدارة املوصوفـة يف 
الفقرة ٢٧ ألف – ٥ ومـهام املكتـب التنفيـذي إلدارة شـؤون 
ــــرة ٢٧ ألـــف - ٤٣.  اإلدارة والتنظيــم املشــار إليــها يف الفق
وطلب معلومات بشأن توزيع الوظـائف بـني هيئـات الطعـون 

املختلفة. 
السيد ساك (مدير شـعبة ختطيـط الـربامج وامليزانيـة):  - ٢٩
قال إن األمانة العامة ستوفر املعلومـات عـن إحصـاءات عـبء 
العمل هليئات إقامة العدل خالل السـنوات الثـالث املاضيـة يف 
مشـاورات غـري رمسيـة. وقـال إنـه مـن الصعـب توفـري تفــاصيل 
العمل املسند لفرادى الوظائف املبينـة يف اجلـدول ٢٧ ألـف –
ـــد وظيفــة  ١١ ألن الوحـدة صغـرية جـدا ومـن املسـتحيل حتدي

واحدة لكل مهمة بعينها. 
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ومضى قائال إن الغرض من وحدة دعــم املراقبـة ليـس  - ٣٠
هـو تقـدمي اخلدمـات إىل هيئـات الرقابـة ولكـــن ضمــان تنفيــذ 
توصيات هذه اهليئات على نطاق األمانة العامـة. وتتـم متابعـة 
توصيـات وحـدة التفتيـش املشـــتركة، مبجــرد املوافقــة عليــها، 
مثلمــا حيــدث بالنســبة لتوصيــات هيئــات الرقابــة األخــــرى. 
ـــي بغيــة ضمــان أن  وهنـاك حاجـة للكثـري مـن التنسـيق الداخل
تؤدي مثل هذه التوصيات إىل تغيريات يف طرق عمـل األمانـة 
العامة: وهذه هي مهمة الوحدة. وقد قدمـت بعـض خدمـات 
الدعـم اإلداري إىل حمكمـة روانـدا، باســتخدام مــوارد الدعــم 

اخلارجة عن امليزانية. 
ــــة وقدرهـــا ٥٠٠ ٥٩ دوالر  وتعتــرب املــوارد اإلضافي - ٣١
املتعلقـة بـتراخيص براجميـات إدارة االسـتثمار نفقـات متكـــررة 
ــد  ألن معظـم هـذه الـتراخيص تصلـح لسـنة واحـدة تقريبـا. وق
يبدو املبلغ كبريا ولكن إدارة النقد باملنظمة قد حتسـنت كثـريا 
باستخدام الرباجميات خالل فترة السنتني احلالية. وخالل فـترة 
السنتني القادمة يتوقع أن تنمو الفوائـد املصرفيـة املكتسـبة مـن 

٠٠٠ ٩٠٠ دوالر إىل ٣ ماليني دوالر. 
إن املكتب املباشر لوكيل األمني العام لشؤون اإلدارة  - ٣٢
هــو وحــدة صغــرية تقــوم بتقــدمي اخلدمــات لضمــان التدفـــق 
املتـوازن للعمـل املوضوعـي لـإلدارة. ومهمتـه خمتلفـة جـدا مــن 
ـــن إدارات  مهمــة املكتــب التنفيــذي لــإلدارة. ولكــل إدارة م
األمانـة العامـــة عــادة مكتبــا تنفيذيــا لتنظيــم املــوارد البشــرية 

وتقدمي خدمات اإلدارة املالية.  
السـيد أور (كنـدا): قـال إن املـهام املختلفـــة لوحــدة  - ٣٣
ـــد تــؤدي إىل تضــارب يف املصــاحل بــني تقــدمي  إقامـة العـدل ق
املشـورة إىل األمـني العـام بشـــأن تظلمــات املوظفــني وخدمــة 

هيئات إقامة العدل نفسها، على سبيل املثال. 
السيد ساك (مدير شـعبة ختطيـط الـربامج وامليزانيـة):  - ٣٤
قال إنه سيقدم تفاصيل كافية عـن املسـألة يف املشـاورات غـري 

الرمسية، ولكن السبب يف تبعية الوحـدة ملكتـب تنظيـم املـوارد 
البشــرية هــو تفــادي هــذا التضــارب يف املصــاحل علــى وجـــه 

التحديد. 
الرئيســة: قــالت إــا تعتــرب أن اللجنــة قــد أكملـــت  - ٣٥
قراءا األوىل للباب ٢٧ ألـف مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة 
لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ وترغـب يف إحالـة هـذا القسـم 

إىل املشاورات غري الرمسية ملزيد من النقاش. 
وقد تقرر ذلك.  - ٣٦

ـــاء  الرئيسـة: دعـت اللجنـة إىل النظـر يف البـاب ٢٧ ب - ٣٧
من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
السيد ريباش (الواليات املتحدة األمريكية): قـال إن  - ٣٨
وفده يرغب يف معرفـة الغـرض مـن ختصيـص مبلـغ ٩٠٠ ٢٠ 
دوالر املشـار اليـه يف الفقـرة ٢٧ بـاء – ١١ واملسـتوى املنــاظر 
للصرف خالل فترة السنتني احلاليـة. ويـود كذلـك أن يعـرف 
ما هي استخدامات �مؤشـرات حجـم العمـل اهلامـة� املشـار 

 .١٧ – اليها يف الفقرة ٢٧ باء 
السـيد هـالبواكس (املراقـب املـايل): قـال، مشــريا إىل  - ٣٩
مصدر أموال شعبة متويل حفظ السالم، إن األمانـة العامـة قـد 
اقترحت يف إطــار مقترحـات امليزانيـة لفـترة السـنتني ١٩٩٦-
١٩٩٧ حتويــل بعــض الوظــائف يف شــــعبة عمليـــات حفـــظ 
ـــة. ومل  السـالم وإدارـا مـن حسـاب الدعـم إىل امليزانيـة العادي
توافـق اجلمعيـة العامـة علـى ذلـك االقـتراح وأحجمـت األمانــة 
العامة عن إعـادة طـرح املسـألة يف إطـار املـيزانيتني الربنـاجميتني 
احلالية والتالية. بيد أنـه إذا توفـر تـأييد واضـح يف اللجنـة فإـا 
سـتنظر يف القيـام بذلـك يف املقترحـات املتعلقـة بفـترة الســـنتني 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٣
وأضاف قائال إن األمانـة العامـة تسـعى دائمـا بـالطبع  - ٤٠
ــــى ســـبيل املثـــال، حققـــت خـــالل  إىل زيــادة الكفــاءة: وعل
امليزانيتني املاضيتني ختفيضا بلغ ست وظـائف تقريبـا يف شـعبة 
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احلسابات. وعمل الشعبة األساسي هو مسك دفـاتر املنظمـة. 
وسيقدم تفاصيل كاملـة بشـأن أنشـطتها كتابـة يف املشـاورات 

غري الرمسية. 
ومضـى قـائال هنـالك دائمـــا تدبــري الســتخدام خــربة  - ٤١
خارجية خمصصة كإجراء طارئ ميكن أن تدعـو إليـه احلاجـة، 
على سبيل املثال عند حدوث غـش أو تزويـر للتوقيعـات. ومل 
تستخدم حىت اآلن أيا من املوارد اليت خصصت لفترة السنتني 
احلاليـة. وقـد صممــت مؤشــرات حجــم العمــل ــرد قيــاس 

الزيادة أو النقصان يف حجم العمل املنجز. 
الرئيســة: قــالت إــا تعتــرب أن اللجنــة قــد أكملـــت  - ٤٢
قراءـا األوىل للبـاب ٢٧ بـاء مـن امليزانيـة الربناجميـــة املقترحــة 
لفـترة السـنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ وترغـب يف إحالـة هـذا البـاب 

إىل املشاورات غري الرمسية ملزيد من النقاش. 
وقد تقرر ذلك.  - ٤٣

الرئيسة: دعت اللجنة إىل النظـر يف البـاب ٢٧ جيـم  - ٤٤
من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
الســيد أور (كنــــدا): أشـــار إىل البـــاب ٢٧ جيـــم،  - ٤٥
فالحظ أن اللجنة االستشارية ال تزال ترى أنه رغم األهداف 
العديدة اليت وضعت يف املاضي لتبسيط االجـراءات للعمليـات 
اإلداريـة واملتعلقـة بشـــؤون املوظفــني يف جمــال تنظيــم املــوارد 
البشرية، ومع ذلك، يبدو أن القليل من التقدم قـد حتقـق حـىت 
ـــــال إن األســــاس  اآلن (A/54/7، الفقـــرة الثامنـــة – ٣٢). وق
املنطقي لالستثمار يف تكنولوجيا املعلومات هــو جعـل املنظمـة 
أكثر كفاءة، ولكن مثل هذا االستثمار يؤدي أحيانا إىل جمـرد 
حتويل العمليات القائمة إىل عمليات آلية. وعلى سبيل املثـال، 
فإن مكتب تنظيم املوارد البشـرية خيطـط إىل حتويـل أكـثر مـن 
مائـة اسـتمارة لشـؤون املوظفـني إىل اســـتمارات آليــة. ويتفــق 
وفده بشدة مع اللجنـة االستشـارية يف أن علـى األمانـة العامـة 
ــــض عـــدد  أن تراجــع أوال اجراءاــا وتبســطها، وبذلــك ختف

االســتمارات الــيت ســتحول إىل اســــتمارات آليـــة. والـــدرس 
املسـتفاد مـن تنفيـذ نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكـامل هــو أن 
حتويل نظام معقد إىل نظام آيل ينتج عنه نظـام حديـث ولكنـه 
معقـد كذلـــك. ويطلــب وفــده تــأكيدات مــن املكتــب بأنــه 

سرياجع إجراءاته. 
السـيدة ســـيلوت برافــو (كوبــا): قــالت إن وفدهــا  - ٤٦
يرحب مبذكرة األمني العام اليت تشمل سـردا ذا صيغـة معدلـة 
للباب ٢٧ جيم (A/C.5/54/17) واليت جاءت استجابة لطلــب 
من جلنة الربنـامج والتنسـيق بـأن يكـون سـرد الربنـامج متسـقا 
مع أحكام قرار اجلمعيـة العامـة ٢٢١/٥٣ خاصـة فيمـا يتعلـق 
بتفويـض السـلطة. بيـد أن السـرد املنقـح مل يعكـــس الشــواغل 
اليت عربت عنها الوفود يف جلنة الربنامج والتنسيق وال بـد مـن 

مناقشته بالتفصيل يف املشاورات غري الرمسية. 
وأضـافت قائلـة أن الفقـرة ٢٧ جيـم – ٣٤ تشـــري إىل  - ٤٧
بعــض األنشــــطة املتصلـــة بـــالفريق العـــامل املعـــين خبدمـــات 
املوظفـني. وتسـتحق املبـادرة اإلشـادة ولكـــن ليــس هنــاك أي 
إشارة إىل الوالية التشريعية هلا. وفضـال عـن ذلـك فـإن القـرار 
ــــة مطلـــق احلريـــة يف تنفيـــذ  ٢٢١/٥٣ مل يعــط األمانــة العام
اقتراحـات األمـني العـام بشـأن إصـالح تنظيـم املـوارد البشــرية 
قبـل إنشـاء نظـام سـليم ميكـن مســـاءلته فيمــا يتعلــق بتفويــض 
السلطة. ومل يلق إنشاء مثل هذا النظام اهتماما كبريا يف سـرد 

الربنامج. 
ويرحــب وفدهــا بزيــادة املــوارد املقترحــــة لتدريـــب  - ٤٨
وتطويـــر املوظفـــني ولكنـــه يوافـــق علـــى تعليقــــات اللجنــــة 
ـــادة املطــردة يف املــوارد املطلوبــة هلــذه  االستشـارية بشـأن الزي
األنشطة وعدم وجود عرض واضح لالحتياجـات احلقيقيـة أو 

استخدام هذه املوارد.  
السيد فيديروف (االحتاد الروسي): قال إن وفده قد  - ٤٩
وجه االنتباه من قبل إىل الزيادة يف املوارد املخصصـة لتدريـب 
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املوظفني وتطويرهم. وأضـاف أن الـربامج التدريبيـة ينبغـي أن 
تصمـم لـتزويد املوظفـني باملعـارف واملـهارات املتصلـة مباشــرة 
بـأداء واجبـام. واسـتنادا إىل املـادة ١٠١ مـــن امليثــاق ينبغــي 
علــى األمــني العــــام أال يعـــني إال األشـــخاص ذوي الكفـــاءة 
العالية؛ والدول األعضاء ليست مستعدة لصرف املـوارد علـى 
تدريــب أي شــخص آخــر. وليــس مــن املقبــول أن تصـــرف 
املوارد على التدريب العـام والتطويـر. واألمـم املتحـدة ليسـت 
مركـزا للتدريـب ولكنـها منظمـة سياسـية هامـة مطلـوب منـها 

أن تقوم مبهام صعبة جدا.  
الســيد ين (الواليــات املتحــدة األمريكيــة): قــــال إن  - ٥٠
وفده يؤيد برنامج األمني العام إلصالح تنظيم املوارد البشـرية 
– وهـو عمـل معقـد وال ميكـن إجنـــازه بــني عشــية وضحاهــا. 
ـــري  وميثــل تطويــر وتدريــب املوظفــني املكــون األساســي للتغي
الـالزم لثقافـــة املنظمــة، واحتياجــات التدريــب املــتزايدة هــي 
ــم  العنصـر الرئيسـي الكـامن وراء الزيـادة املطلوبـة ملكتـب تنظي

املوارد البشرية.  
وقـال إن وصـــف برامــج تدريــب وتطويــر املوظفــني  - ٥١
رغم إسهابه مل يبني كيفية صرف املوارد؛ وحيتاج وفـده ملزيـد 
مـن التفـاصيل الكميـة لكـي حيكـم علـى مـا إذا كـان الربنــامج 
معقوال ويقيس مدى حتقيق األهداف. وهـو يطلـب باختصـار 
مزيدا من التوضيح ملربرات الزيـادة املطلوبـة. ويـود أن يعـرف 
بصفة خاصة ما إذا كانت قد متت االستفادة مـن التسـهيالت 
اليت يوفرها مركز منظمة العمل الدولية للتدريب يف إيطاليا. 

ــــد  ومضــى قــائال إنــه يف الفقــرة ٢٧ جيــم – ١٣، ق - ٥٢
ـــــغ ٨٠٠ ٢٦٧ دوالر لســــفر اإلدارة واملوظفــــني  طُلـــب مبل
املشاركني يف جلنة التنسيق بني املوظفني واإلدارة؛ وميثل مبلـغ 
ـــزى إىل  ٠٠٠ ٩٥ دوالر مـن ذلـك املبلـغ زيـادة يف املـوارد تع
ــــة  قــرار اللجنــة باالجتمــاع مرتــني يف الســنة. ومل توافــق جلن
الربنامج والتنسيق أو اللجنة اخلامسة على مثل هذا التوســع يف 

الربنـامج أو علـى آثـاره علـى امليزانيـــة وينبغــي شــطبه. وفيمــا 
– ١٦، ال يعتقــد وفــده أن مـــوارد  يتعلــق بــالفقرة ٢٧ جيــم 
الضيافـة والتمثيـل ينبغـي أن يسـتخدمها املوظفـون للترفيـه عــن 
ـــل  بعضـهم البعـض ويرحـب بـأي توضيـح بشـأن مـوارد التمثي
املطلوبة الستخدامها فيما يتصل بلجنة التنسـيق بـني املوظفـني 
واإلدارة. وقـال إنـه رمبـــا يكــون مــن األفضــل أن تقــوم جلنــة 
اخلدمـــة املدنيـــة الدوليـــة بـــإجراء الدراســـــات االســــتقصائية 
للمرتبات املشار إليها يف الفقرة ٢٧ جيـم – ٣٦ (ج). وفيمـا 
ــغ  يتعلـق بشـراء جـهاز للتحـاليل الكيميائيـة احليويـة بتكلفـة تبل
٠٠٠ ١٨٠ دوالر (الفقــرة ٢٧ جيــم – ٥٥)، قــال إنــه قــــد 
يكون من األفضل من ناحية فعالية الكلفـة اسـتعمال خدمـات 
خمترب خاص. واختتم كلمته قـائال إن وفـده يرحـب بـاحلصول 
ـــب األمينــة العامــة املســاعدة  علـى توضيـح بشـأن حاجـة مكت
لتخصيـص مبلـغ ٨٠٠ ٤٢ دوالر، لتغطيـة التكـــاليف اجلاريــة 
للطباعـة اخلارجيـــة للنمــاذج واملــواد القرطاســية (الفقــرة ٢٧ 
جيـم – ١٤)؛ وتعتـرب احلاجـة ملثـل هـــذه الكميــة الكبــرية مــن 

القرطاسية شيئا غريبا. 
السـيد يامـاغيوا (اليابـان): أعـرب عـن موافقـة وفــده  - ٥٣
بصفة عامة على تعليقات اللجنة االستشارية بشأن الباب ٢٧ 
جيم. وقال إن لتفويض السـلطة أمهيـة خاصـة بالنسـبة ملكتـب 
تنظيم املوارد البشرية. وأنه حييـط علمـا بتـأكيد األمانـة العامـة 
بأن تفويض السـلطة فيمـا يتعلـق مبسـؤوليات املكتـب لـن يتـم 
قبل وضع مبادئ توجيهية واضحـة وقبـل أن يتلقـى موظفوهـا 
التدريـب الـالزم. وريثمـا يتـــم ذلــك، تظــل املالحظــات الــيت 
أوردا اللجنة االستشارية يف الفقرة الثامنة - ٤٢ من الوثيقـة 

A/52/7/Rev.1 سارية وينبغي االمتثال هلا. 

ـــق بنســبة الزيــادة البالغــة ٣٠ يف املائــة يف  وفيمـا يتعل - ٥٤
ميزانيـة تدريـب وتطويـر املوظفـني، قـال إنـه يف الوقـــت الــذي 
ـــى نوعيــة موظفيــها  يوافـق اجلميـع علـى أن املنظمـة تعتمـد عل
يؤيد فيه وفده متاما األولوية املعطاة للتدريب، جيب أال يغيـب 
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عـن البـال أن التدريـب ال يكتمـل مبجـرد تنفيـذه: فـــهو حلقــة 
ـــا  مسـتمرة مـن التغذيـة الراجعـة. وجيـب أن تقـاس نتائجـه وفق
لألهداف، مث تسترجع اخلالصـة إىل مرحلـة التخطيـط للـدورة 
التاليـة. وال ميثـل عـــدد املشــاركني يف برنــامج تدريــيب ســوى 

مؤشر صغري لألداء، وال بد من مزيد من التقييم النوعي. 
وعالوة على ذلك، فإن التدريـب ليـس هدفـا يف حـد  - ٥٥
ذاته ولكنه جزء ال يتجزأ من خطة استراتيجية لتطويـر املـوارد 
ـــة. وينبغــي  البشـرية. وينبغـي علـى املكتـب أن يعـد هـذه اخلط
العمـل دون تـوان علـى أســـاس التوصيــة الــيت قدمتــها اللجنــة 
االستشـارية يف تقريرهـا السـابق بشـأن التقييـم الشـامل لــربامج 

التدريب وإتاحة النتائج. 
وأعرب عن تقدير وفده للجـهود الـيت يبذهلـا املكتـب  - ٥٦
مـن أجـل تصحيـح عـدم التـوازن اجلغــرايف يف األمانــة العامــة. 
ـــة أكــدت مــرارا علــى فــائدة برنــامج  وقـال إن اجلمعيـة العام
االمتحانـات التنافسـية الوطنيـة. ويعــد توقــع شــعبة اخلدمــات 
ـــن  – ٢٣ (ج)) بتوظيـف ٢٠٠ م التنفيذيـة (الفقـرة ٢٧ جيـم 
الناجحني سنويا خـالل فـترة السـنتني أمـرا طموحـا بالتـأكيد. 
واليابـان، بوصفـها بلـدا ممثـال متثيـــال ناقصــا بصــورة خطــرية، 
ـــى حتديــد هــذا اهلــدف ولكنــها  ال اعـتراض لديـها بـالطبع عل
ترحب بتقدمي بيانات مقارنة لفتريت السنتني احلالية والسـابقة. 
كما أعرب عن رغبته يف معرفة خطط املكتـب بشـأن وسـائل 
ـــات  تبســيط عمليــات االلتحــاق مــن خــالل عمليــة االمتحان
– ٣١) ويف احلصـول علـى تـــربير  التنافسـية (الفقـرة ٢٧ جيـم 
ــــة والعامـــة (الفقـــرة ٢٧  للزيــادة املطلوبــة يف املســاعدة املؤقت
ــــة؛  جيــم – ٢٥) باعتبارهــا بديــال عــن إنشــاء وظــائف دائم
ـــوارد الوظيفيــة  وطلـب مزيـدا مـن املعلومـات بشـأن مراكـز امل

املشار إليها يف الفقرة الفرعية ٢٧ جيم – ٥٩ (د). 
السيد ساك (مدير شـعبة ختطيـط الـربامج وامليزانيـة):  - ٥٧
قـال إن التغيـريات الـيت اقـترح إدخاهلـا علـى ســـرد البــاب ٢٧ 

جيـم مـن الربنـامج نتيجـة العتمـاد القـرار ٢٢١/٥٣، بســـيطة 
جـدا. ويـدرك أن آثـار القـرار حتظـى باهتمـام كبـري مـــن لــدن 
الوفود؛ وسيقدم ممثل عـن مكتـب إدارة املـوارد البشـرية قـدرا 

أكرب من التفاصيل يف املشاورات غري الرمسية. 
ـــد  وأردف قـائال إن التدريـب املقـدم متنـوع جـدا: فق - ٥٨
كـان هنـاك دائمـا تدريـب يف جمـال تدريـس اللغـات باملنظمــة، 
غري أن التركيز حتول يف السنوات األخرية بشـكل مـتزايد حنـو 
تطويـر اإلدارة وتكنولوجيـا املعلومـات لتمكـني األمانـة العامـــة 
من استخدام التكنولوجيا اجلديدة استخداما كـامال. وبـالرغم 
مـن إدارة بعـض األمـوال املخصصـــة للتدريــب مركزيــا ومــن 
ذلك على سبيل املثـال التدريـب يف جمـال اإلدارة فـإن مكتـب 
إدارة املــوارد البشــرية خصــص اعتمــادات منفصلــة ملختلـــف 
اإلدارات بغـرض تطويـر املـــهارات الفنيــة. وجتســيدا الهتمــام 
ـــى التدريــب داخــل املنظمــة،  األمـني العـام بزيـادة التركـيز عل
طُلب إضافة مليـون دوالر لألمـوال املخصصـة للتدريـب وهـو 

ما ميثل زيادة قدرها ١٠ يف املائة.  
وفيما خيص حجم األجور الـيت تدفعـها املنظمـة، قـال  - ٥٩
ـــة علــى التدريــب كــان ضعيفــا يف املــاضي.  إن تركـيز املنظم
وكانت اللجنة االستشارية قد أوصت بـإجراء تقييـم خـارجي 
للتدريـب داخـل املنظمـــة وقُــدم تقريــر عــن ذلــك إىل اللجنــة 
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيــة وميكـن أن يتـاح كوثيقـة 

معلومات أساسية. 
ومضى يقول إن جلنة التنسـيق بـني املوظفـني واإلدارة  - ٦٠
وهي منتدى ميكن اإلدارة واملوظفني من خمتلف مراكز العمـل 
ـــا يزيــد وأثبتــت  مـن االلتقـاء، أنشـئت منـذ ١٠ سـنوات أو م
جدواها كوسيلة لتمكني املـدراء مـن االطـالع علـى وجـهات 
نظـر املوظفـني، ممـــا ميكــن مــن تفــادي نزاعــات ال لــزوم هلــا 
وضمان االنسجام داخل بيئة العمل. وقد تقرر أنـه مـن املفيـد 
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زيـادة تواتـر االجتماعـات مـن مـرة إىل مرتـني كـل سـنة وبنـاء 
على ذلك قدم طلب لزيادة خمصصات السفر.  

وأضاف قائال إن طلب مبلغ ألغراض الضيافة الـوارد  - ٦١
– ١٦ يتصـل بعـدد مـن املناســـبات منــها  يف الفقـرة ٢٧ جيـم 
اجتماعـات جلنـة التنسـيق بـني املوظفـــني واإلدارة. وخبصــوص 
احلاجــة إىل بــدل الضيافــة قــال إنــه كــان مــن الــالزم، أثنـــاء 
املفاوضـات بـني املوظفـني واإلدارة، تلطيـف جـــو املفاوضــات 
الـيت كـــانت صعبــة يف بعــض األحيــان. وعلــى غــرار اللجنــة 
اخلامسة فإن جلنة التنسـيق بـني املوظفـني واإلدارة دأبـت علـى 

العمل لفترات طويلة بعد أوقات العمل العادية. 
وأضاف قائال إن طلبا قدم من أجـل املسـاعدة املؤقتـة  - ٦٢
العامة وليس خبصوص الوظائف اجلديدة. وفيما يتعلـق بعمليـة 
الصيانة املستمرة لنظام املعلومات اإلدارية املتكامل وحيث إنه 
ـــــة الــــيت  مل يتســـن بعـــد التـــأكد مـــن عـــدد الوظـــائف الثابت
سيســتوجبها هــذا النظــام يف ايــة املطــاف، ارتئــي أنــه مـــن 
ـــة مرنــة. غــري أن احلاجــة إىل  املسـتصوب طلـب أمـوال بطريق
تعـهد اجلـانب املتعلـق بـاملوارد البشـــرية مــن نظــام املعلومــات 
اإلدارية املتكامل، على املـدى الطويـل، سـوف يقتضـي إنشـاء 

وظائف ثابتة. 
وفيما يتعلق بشراء جـهاز لتحليـل الكيميـاء اإلحيائيـة  - ٦٣
لدائـرة اخلدمـات الطبيـة (A/54/6/Rev.1، (الفقـرة ٢٧ جيــم – 
٥ مـــن الـــد الثـــالث)). تقـــرر أنـــه مـــن املمكـــن تفـــــادي 
االختبارات املنفردة بفضل شراء هذا اجلهاز الذي سـيتمخض 

يف اية املطاف عن فوائد يف جمال احلد من التكلفة. 
وقال إن سؤاال طــــرح خبصــــوص مبلــــغ ٨٠٠ ٤٢  - ٦٤
دوالر املذكـــــــور فـــــــي الفقـــرة ٢٧ جيـــم – ١٤ واملتعلـــــق 
بالطباعـة اخلارجيـة لالسـتمارات والقرطاسـية الـيت يســتخدمها 
مكتـب األمينـة العامــة املســاعدة. لكــن الواقــع هــو أن ذلــك 
ـــب إدارة املــوارد  االعتمـاد يتعلـق بـاملواد الـيت يسـتخدمها مكت

البشرية ككل وال يقتصر على املوظفني الذيـن يعملـون حاليـا 
يف مكتب األمينة العامة املساعدة، وعددهم قليل. 

ـــة إىل أن تنظــر يف البــاب ٢٧ -  الرئيـس: دعـا اللجن - ٦٥
ـــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٠- دال مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترح

 .٢٠٠١
السيدة أنسريا (كوستاريكا): بدأت بتذكـري األمانـة  - ٦٦
العامـة بـالطلب الـذي كـانت تقدمـــت بــه يف الشــهر املــاضي 
للحصـول علـى نسـخة مـن العقـد املـربم مـع شـــركة خدمــات 

املطاعم، واليت مل حتصل عليها بعد. 
وأضـافت قائلـة إن وفدهـا يسـلم بأنـــه مــن األساســي  - ٦٧
بالنسـبة للمنظمـة أن حتـافظ علـى أمنـها بشـكل جيـــد، ولكنــه 
منشـغل بالتكلفـة العاليـة للترتيبـات املتخـذة. وســـألت، بصفــة 
خاصة، عن األساس الـذي اسـتند إليـه يف طلـب أمـوال تتعلـق 
بــالكالب األمنيــة. وقــــالت إـــا كـــانت قـــد طلبـــت تلـــك 
املعلومات من قبل دون أن تتوصل جبـواب مـرض. وتسـاءلت 
عما إذا كانت املـوارد املخصصـة لذلـك الغـرض تتوافـق فعـال 
مع احتياجات الـدول األعضـاء وسـألت عـن السـبب يف عـدم 

استخدام تلك املوارد لتوظيف مزيد من رجال األمن. 
ومضـت تقـول إن اجتماعـا عقـد علـــى مــا يبــدو، يف  - ٦٨
بداية تشرين األول/أكتوبر، بني مسـؤولني مـن األمـم املتحـدة 
وممثلـني عـن إدارة الشـرطة بنيويـورك. وسـألت األمانـة العامـــة 
توضيـح العالقـات القائمـة بـني األمـم املتحـدة وشـــرطة مدينــة 

نيويورك. 
واسترسـلت تقـول إنـه مـن املعـروف جيـدا أن هدايـــا  - ٦٩
تقدم يف كثري من األحيان إىل األمني العـام وهـي ملـك لألمـم 
املتحـدة وليسـت ملكـا لألمـني العـام شـخصيا. وطلبـت قائمــة 
بتلـك اهلدايـا إىل جـانب التفـاصيل عـن مكـــان االحتفــاظ ــا 

وقيمتها. 
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٧٠ – وأشـــارت إىل املقـــاالت الـــــيت نشــــرت يف الصحافــــة 
خبصوص حالة مبىن مقر األمم املتحدة، فقالت إن وفدها قلـق 
إزاء اخلطـر احملتمـل النـاجم عـن وجـود جزيئـات االسبيســتوس 
يف اهلـواء والـيت قـد تنتشـر يف املبـىن بكاملـه عـرب شـبكة التدفئـة 
وتكييـف اهلـواء. وســـألت بصفــة خاصــة عمــا إذا كــان يتــم 
بانتظام فحص نوعية اهلواء وما إذا كـانت االختبـارات جتـرى 
لتحديد إىل أي مدى تشكل جزئيات االسبيستوس عامال مــن 

العوامل الصحية داخل املبىن. 
وخبصـوص موضـــوع ذي الصلــة قــالت إن عالمــات  - ٧١
وضعـت يف صالـة الوفـود مبنـع التدخـني وتسـاءلت عـن اجلهـــة 
اليت أمرت بوضعها ألنه مل يرخص ـا حسـب األصـول علـى 

ما يبدو. 
السيد ين (الواليات املتحدة األمريكية): حتـدث عمـا  - ٧٢
ـــة الداخليــة (الفقــرة ٩٦ مــن  اكتشـفه مكتـب خدمـات الرقاب
ــــرض رســـوم  الوثيقــة A/54/393) بــأن اإلدارة دأبــت علــى ف
ــدره  املكاملـات اهلاتفيـة البعيـدة علـى املسـتخدمني وأن فائضـا ق
حوايل ٨,٥ ماليني دوالر قد تراكـم مـع مـرور الزمـن. وقـال 
إن ذلك يشكل فائضا غري مميزن واسـتخدامه لشـراء األجـهزة 
اهلاتفيـة واملعـدات واخلدمـات ذات الصلـة هـو اســـتخدام غــري 
ـــر مكتــب  مرخـص بـه لتلـك األمـوال الفائضـة. وحسـب تقري
خدمـات الرقابـة الداخليـة كـانت اإلدارة قـد أخـربت املكتـــب 
بأا اختذت خطوات لتنفيـذ توصياتـه يف ذلـك الصـدد وسـأل 
عن اخلطوات الـيت اختـذت ومصـري ذلـك الفـائض البـالغ ٨,٥ 

ماليني دوالر وكيفية عكسه يف احلسابات. 
ـــة  السـيدة سـيلوت برافـو (كوبـا): طلبـت مـن األمان - ٧٣
العامة تقدمي معلومات خبصوص فرقة العمل املعنيـة باخلدمـات 
املشتركة يف األمم املتحدة وال سيما تشـكيلها ووظائفـها ومـا 
حققته من نتائج ومدى صلـة عملـها مبكتـب خدمـات الدعـم 

املركزية. 

– ٦ طلبـــت مــن األمانــة  وخبصـوص الفقـرة ٢٧ دال  - ٧٤
العامـــة تقـــدمي مزيـــد مـــن التفـــاصيل عـــن التخفيضـــــات يف 
االحتياجات من املوارد وعـن تدابـري احلـد مـن التكـاليف ومـا 

أسفرت عنه من وفور يف التكاليف التشغيلية. 
ومضــت تقــول إن األمانــة العامــــة أفـــادت يف عـــدة  - ٧٥
مناســبات أن اختــاذ ترتيبــات أكــثر صرامــة يف جمــــال األمـــن 
ـــوارد املخصصــة لذلــك  والسـالمة ضـروري للمنظمـة لكـن امل
ـــه إىل حــد كبــري.  الغـرض وعـدد الوظـائف ال يـزال علـى حال
وبناء على ذلك سألت عن التغيريات التنفيذيـة املزمـع إدخاهلـا 
علـى ترتيبـات األمـن والسـالمة ومـدى صلـة تلـــك الترتيبــات 
باحتياجات الدول األعضاء. وفيمـا يتعلـق مبوضـوع التدريـب 
يف جمــال األمــن ســألت عــن الوحــدة املســــؤولة عـــن توفـــري 
التدريب واملعايري املعتمدة يف اختيـار هـذه الوحـدة. وأشـارت 
إىل تليفزيون الدائرة املغلقـة ملراقبـة حالـة األمـن، وسـألت عـن 
املعايــري املعتمــدة لتحديــد مقــر كامــــريات املراقبـــة والتدابـــري 
املتخذة حلماية سرية املعلومات يف األمـاكن الـيت ركبـت فيـها 

تلك الكامريات. 
وخبصـوص موضـوع الكـالب املســـتخدمة لألغــراض  - ٧٦
األمنية، طلبت من األمانة العامة تقدمي معلومات مكتوبة عمـا 
إذا كانت الكالب قد جلبت من متعاقد أو مت شراؤها، وعـن 
التكاليف املقارنة املعنية، وعن عملية تقدمي العـروض وأحكـام 
العقـد. وقـالت أيضـا إـا تـود أن تعـرف مـا إذا كـان مبقـــدور 
موظفي األمن باألمم املتحدة يبطلوا مفعول أي جهاز متفجـر 

قد يتم الكشف عنه من طرف الكالب. 
وأردفت تقول إن وفدها يود كذلك أن تقدم األمانة  - ٧٧
العامـة معلومـات عـن نظـام القـــرص الضوئــي لألمــم املتحــدة 
ــــه وفائدتـــه العمليـــة ومســـتوى  وال ســيما فيمــا خيــص فعاليت

استخدامه من جانب الدول األعضاء. 
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وأفادت بأن وفدهـا الحـظ زيـادة يف املـوارد املطلوبـة  - ٧٨
لنظام املعلومات اإلدارية املتكامل بسبب احلاجة إىل اسـتخدام 
موظفـني مؤقتـني. وتسـاءلت عمـا إذا كـــان هــذا االجتــاه حنــو 
زيادة املوارد سيسـتمر واستفسـرت عـن قابليـة الربـط املتبـادل 
ــــائيتني ونظـــام  بــني عمليــات حفــظ الســالم واحملكمتــني اجلن

املعلومات اإلدارية املتكامل. 
وفيما يتعلق بالكافيتريا واملطعمني طلبت تفاصيل عن  - ٧٩
العقد كما تساءلت عن السبب يف ارتفاع األسعار بعد ترميم 
الكافيتريـا دون أن يقـــابل ذلــك حتســن يف نوعيــة األغذيــة أو 

اخلدمات املقدمة. 
يف ختـــام مداخالـــا أعربـــت عـــن دعمــــها ملمثــــل  - ٨٠
كوستاريكا خبصوص ضـرورة مراعـاة املقتضيـات الصحيـة يف 
أي عملية ترميم ملبىن األمانة العامة وال سـيما محايـة املوظفـني 

وممثلي الدول األعضاء العاملني يف املبىن. 
الســيد يامــا جيــوا (اليابــان): أشــار مــع القلــــق إىل  - ٨١
مالحظة اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارية وامليزانيـة (الفقـرة 
ــــأن تقديـــرات امليزانيـــة  ثامنــا - ٤٣ مــن الوثيقــة A/54/7) ب
اخلاصـة بنظـــام املعلومــات اإلداريــة املتكــامل ال تتســم بقــدر 
كـاف مـن الشـفافية. وقـال إن مســـامهة هــذا النظــام يف إدارة 
املنظمة على حنو يتسم بالكفاءة والوفور يف التكاليف اليت مـن 
املتوقـع أن يسـفر عنـها، ينبغـي أن يعرضـا جنبـا إىل جنـب مــع 
املـوارد واالحتياجـــات مــن الوظــائف. وســيكون مــن املفيــد 
ــــاليف  كذلـــك أن تتضمـــن تقديـــرات امليزانيـــة توزيعـــا للتك
املتكـررة وغـري املتكـررة. وعندمـا يتعلـق األمـر بربنـــامج علــى 
نطـاق األمانـة العامـة مثـل نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكــامل، 
ينبغي أن تقدم للدول األعضاء صورة عامة وواضحــة تتضمـن 
ـــا  اآلثــار الربناجميــة واآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة وجــدوال زمني

متعدد السنوات يبني املراحل. 

ومضـى يقـول إن وفـده يـود أن يعـرف مـا إذا كـانت  - ٨٢
هناك مبادئ توجيهية لتوفـري واسـتبدال معـدات املعلومـات يف 
ـــة. ويف ختــام مداخلتــه قــال إنــه  مجيـع وحـدات األمانـة العام
ينبغي استعراض مالك املوظفني من فئة اخلدمـات العامـة علـى 
ضــوء التدابــري املتخــذة لتقليــص عــبء العمــل مثــل إدخــــال 

املعدات االلكترونية املكتبية. 
ـــترح إنشــاء  السـيد أور (كنـدا): ذكـر بأنـه حينمـا اق - ٨٣
نظام املعلومات اإلدارية املتكامل ألول مرة أديل بعـدة بيانـات 
حــول مــا ســيتيحه مــن زيــادة يف الكفــاءة ومــن ختفيـــض يف 
تكاليف الدعم. وكان من املتوقع أن يغري هذا النظام جذريـــا 
الطريقة اليت تعاجل ـا املنظمـة شـؤوا اإلداريـة وال سـيما مـن 
خـالل احلـد مـن االزدواجيـة، وأن يســـفر عــن وفــور كبــرية. 
وبالرغم من توقع وفور كبرية تتضمن امليزانية الربناجميـة لفـترة 
الســـــنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١ زيـــــادة يف التكـــــاليف اخلاصـــــــة 

بالصيانة. 
ــــــاك،  وقــــال إنــــه يعتقــــد، يف ذات الوقــــت، أن هن - ٨٤
بالضرورة، ختفيضا يف التكاليف املتصلة بالتخلص تدرجييا مـن 
ــة يف  النظـام احلاسـويب القـدمي وبـاحلد مـن التداخـل واالزدواجي
املهام. فحينما اقترح نظـام املعلومـات اإلداريـة املتكـامل ألول 
مرة قيل إن هناك ٢٢ جهازا حاسوبيا ليست جــزءا مـن نظـام 
اإلدارة املتكــامل وتقتضـــي إعـــادة إدخـــال قـــدر كبـــري مـــن 
البيانات. وقال إنه يطلب بناء على ذلك معلومات عما حتقـق 
مـن وفـور بفضـــل نظــام املعلومــات اإلداريــة املتكــامل وعــن 
الوفور اليت من املتوقع أن تتحقق مستقبال خالل فترة السـنتني 

املقبلة وما بعدها. 
ويف هـــذا اخلصـــوص، أشـــار إىل أن الفـــرع املتعلــــق  - ٨٥
بتكنولوجيا املعلومات مـن تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون 
اإلدارة وامليزانية يتضمن جدوال يبـني النفقـات اخلاصـة بتعـهد 
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تكنولوجيـا املعلومـات. وسـأل عـن احلصـــة املخصصــة لنظــام 
املعلومات اإلدارية املتكامل يف تلك النفقات. 

السيد ساك (مدير شـعبة ختطيـط الـربامج وامليزانيـة):  - ٨٦
قال إن اجلدول املعين يتضمن عامودا يتعلق بلجنة تنسيق نظـم 
املعلومات ونظام املعلومات اإلدارية املتكامل. وقـال إن تعـهد 
هذا النظام يندرج ضمن البـاب ٢٧، الـذي يشـترك يف إطـاره 
كل من مكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسـابات ومكتـب 
إدارة املـوارد البشـــرية ومكتــب خدمــات الدعــم املركزيــة يف 
نظام املعلومات اإلدارية املتكـامل. وقـال إنـه ال يوجـد توزيـع 

أكثر تفصيال لتكاليف تعهد هذا النظام. 
ــام  وردا علـى السـؤال املتعلـق بـالوفور املرتقبـة مـن نظ - ٨٧
املعلومات اإلدارية املتكـامل، أشـار إىل أن تركيـب النظـام لـن 
يكتمل إال يف اية سنة ٢٠٠٠. وبناء على ذلك فـإن مرحلـة 
االختبــار حتتــاج إىل بعــض الوقــت مث يتضــــح بعدهـــا مـــدى 

االقتصاد يف التكاليف. 
وأردف قائال إن املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باسـتبدال  - ٨٨
معدات تكنولوجيا املعلومات سوف تقـدم خـالل املشـاورات 
غــري الرمسيــة. وينــص النظــــام، يف جوهـــره، علـــى اســـتبدال 

احلواسيب الشخصية على أساس موحد. 
ـــــهدته أســــعار  وأردف قـــائال إن التعديـــل الـــذي ش - ٨٩
الكافيتريا مؤخرا ال ميت بصلة إىل ترميم هذا املرفق. وينـدرج 
هذا التعديل يف األسعار ضمـن تعديـالت عديـدة  نـص عليـها 

يف العقد الذي أبرمته املنظمة مع مقدم اخلدمات. 
وفيما يتعلق خبدمات الكشف عن املتفجرات وإبطال  - ٩٠
مفعوهلا، قال إنـه تقـرر بـأن اسـتئجار خدمـات كلـب مـدرب 
على الكشف عن املتفجرات وسائسـه أقـل مـن شـراء الكلـب 
وتعيـني السـائس. وقـال إن املعلومـــات بشــأن تكلفــة الكلــب 
وقيمـة العقـد وغـري ذلـك مـن املسـائل ذات الصلـة قدمــت إىل 
اللجنة االستشارية. وخبصوص مسألة األمن بصفة عامـة، قـال 

إن اللجنــة االستشـــارية كـــانت قـــد طلبـــت إعـــداد دراســـة 
ــة يف  اسـتقصائية شـاملة جيريـها اخلـرباء عـن االحتياجـات األمني
مرافق األمم املتحـدة وقـدرة املنظمـة علـى تلبيتـها، إىل جـانب 
بيـان باالحتياجـات مـن املـــوارد ذات الصلــة، وتقدميــها إليــها 

حبلول ربيع سنة ٢٠٠٠. 
وفيما يتعلق بالشـواغل املتعلقـة بالصحـة الـيت أثـريت،  - ٩١
قــال إن فحوصــا جتــرى بانتظــام علــى نوعيــــة اهلـــواء واملـــاء 
وكذلـك علـى مسـتوى التداخـل الكهرومغناطيســـي يف مبــاين 

األمانة العامة، وذلك حفاظا على سالمة املوظفني. 
ـــات  وفيمــا يتعلــق مبســألة فــرض رســوم علــى املكامل - ٩٢
اهلاتفيـة البعيـدة مـن املقـر قـال إنـه ال بـــد مــن االعــتراف بــأن 
النظــام احلــايل يســــتند إىل برامـــج حاســـوبية قدميـــة أدت إىل 
ـــات اخلارجيــة  تكـاليف مرتفعـة قياسـا بتكلفـة خدمـات املكامل
اليت يقدمها املوردون يف اخلـارج. وتتخـذ خطـوات مـن أجـل 
تقومي هذا الوضع بالرغم مــن أنـه ال بـد مـن التذكـري بضـرورة 

تغطية بعض التكاليف غري املباشرة. 
وأخريا قال إنـه خبصـوص عقـد الكافيتريـا طُلـب رأي  - ٩٣
ـــود  مكتـب الشـؤون القانونيـة بشـأن صحـة الكشـف عـن العق

املربمة مع البائعني. 
السيد أور (كندا): قال إن امليزانية الربناجمية املقترحة  - ٩٤
ـــة بتطويــر وصيانــة نظــام املعلومــات  مل تبيـن التكـاليف املتصل
اإلداريـة املتكـامل يف اللجـان اإلقليميـة. وســـيكون مــن املفيــد 

تقدمي هذه املعلومات من طرف األمانة العامة. 
الرئيس: دعا اللجنـة إىل النظـر يف البـاب ٢٧ - هـاء  - ٩٥
من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
السيد ياما جيوا (اليابان): رحب بـاالقتراح القـاضي  - ٩٦
ـــاء، والــذي حتقــق  بتخفيـض املـوارد يف إطـار البـاب ٢٧ - ه
بفضل زيادة أمتتـه وتبسـيط اإلجـراءات. وقـال إن وفـده يـأمل 
يف أن تتحقــق ختفيضــات مماثلــة يف مراكــز العمــل األخـــرى. 
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وخبصوص مسألة تطوير مهارات املوظفني واالحتياجـات مـن 
الوظائف قال إن حكومتـه ال ميكـن أن تؤيـد الطلـب القـاضي 
بتوفري موارد إضافية. فمن الصعـب، علـى سـبيل املثـال، تـربير 
توظيــف ١٥ أســتاذا متفرغــا للغــات يف جنيــف، يف الوقــــت 
الذي يوجد فيه عدد أقل نسبيا من هؤالء األساتذة يف مراكـز 
العمل األخرى. ويف هذا اخلصوص سيكون مـن املفيـد معرفـة 
ما إذا كانت هنـاك سياسـة متكاملـة بشـأن التدريـب يف جمـال 

اللغات. 
السيد ريباش (الواليات املتحــدة األمريكيـة): رحـب  - ٩٧
بعدم وجود أي مقترحات للزيادات حتـت البـاب ٢٧ - هـاء 
من امليزانية الربناجمية املقترحة. غري أنه أعرب عن اعتقاد وفده 
باسـتمرار وجـــود إمكانيــة إلدخــال املزيــد مــن اإلصالحــات 
وقـدر أكـرب مـــن الفعاليــة وعــن نيتــه متابعــة هــذه املســألة يف 

املشاورات غري الرمسية. 
الرئيـس: دعـا اللجنـة إىل النظـر يف البــاب ٢٧ - واو  - ٩٨
من امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
ــة  السـيد يامـا جيـوا (اليابـان): الحـظ أن فيينـا متقدم - ٩٩
عن كل مـن نيويـورك أو جنيـف يف تقـدمي اخلدمـات املوحـدة 
و/أو املشــتركة، الــيت تشــمل القــدرة علــى وضــع مؤشـــرات 
لقيـاس أداء حجـم العمــل مــن أجــل حتديــد معــدالت إعــداد 
ـــات املوحــدة أو املشــتركة. وقــال إنــه ينبغــي  الفواتـري للخدم

تطبيق الدروس املستفادة من فيينا يف مقار العمل األخرى. 
١٠٠ -وأضــاف أن وفــده يــرى أن اخلدمــــات االستشـــارية 
املقترحـة فيمـا يتصـل باسـتدراج عـروض خلطـة التـأمني الطـــيب 
اجلماعي اليت تديرها منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصناعيـة، 

غري ضرورية. 
 

اإلعالم (تابع)  الباب ٢٦ -
١٠١ -السيد شاندرا (اهلند): قال إن وفده يؤيد اآلراء الـيت 
أعربت عنها اللجنة االستشارية وجلنـة تنسـيق الربنـامج بشـأن 

البـاب ٢٦ مـن امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة. وذكَّـر بـــأن العــام 
٢٠٠١ قـد عـني عـام األمـم املتحـدة للحـوار بـني احلضـــارات 
ـــاهم والتســامح والتعــايش  وبـأن أي إنفـاق علـى الـترويج للتف

السلمي والتعاون الدويل له ما يربره يف عامل يتزايد تكافالً. 
ـــق  ١٠٢ -السـيد فوكـس (اسـتراليا): قـال إن رأي وفـده يتف
مـع البيانـات الـيت أدىل ـا قبـــل ذلــك ممثلــو االحتــاد األورويب 
واليابان والواليات املتحدة وإسرائيل وكندا. وقـال إنـه ينبغـي 
لوظيفـة املنظمـــة يف جمــال اإلعــالم أن تــروج ألنشــطتها ذات 
األولوية وأنه من املستغرب يف ضوء ذلك أن املـوارد املقترحـة 
املطلوبــة حتــت البــاب ٢٦ تفــوق املــوارد املقترحــة ألٍي مــن 
اــاالت الثمانيــة ذات األولويــة احملــددة يف اخلطــة املتوســـطة 
األجـل للفـــترة ١٩٩٨-٢٠٠١. وطــالب بــأن تقــدم األمانــة 
العامة شرحا تفصيليـا عـن كيفيـة توزيـع مـوارد اإلعـالم علـى 
اـاالت ذات األولويـة. وأوضـح أن تواضـع الزيـــادة املطلوبــة 
هي حتديدا السبب الذي جعل مـن الصعـب علـى وفـده تـأييد 
هـذا الطلـب مضيفـا أـا قـادرة بالتـأكيد علـــى حتقيــق الزيــادة 

املقترحة من خالل زيادة كفاءة اإلدارة والقيادة. 
١٠٣ -وتكلـم عـن مسـألة العالقـة بـني اإلعـالم وتكنولوجيـــا 
املعلومـات، فقـال إن وفـده الحـظ اسـتمرار أوجـه القلـق الـــيت 
أعربـت عنـها اللجنـة االستشـارية بشـأن اسـتغالل املنشـــورات 
اإللكترونية والنسبة الدقيقة بني الطباعـة الداخليـة واخلارجيـة. 
واعتــرب أن إنشــاء موقــع لألمــم املتحــــدة علـــى الويـــب دون 
االسـتعانة مبـــوارد إضافيــة كــان واحــدا مــن أهــم التطــورات 
ـــاقت غريهــا يف تيســري وصــول أنشــطة األمــم  األخـرية الـيت ف
املتحـدة أسـهل وجعلـها أكـثر شـــفافية. غــري أنــه أعــرب عــن 
اسـتمرار قلـق وفـده إزاء مـا يبـدو مـن عـدم وجـود تنســـيق يف 
ـــة األمــم  إنشـاء وتطويـر مواقـع الويـب األخـرى داخـل منظوم

املتحدة. 
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١٠٤ -وأضــاف أن اللجنــة االستشــارية أشــــارت إىل عـــدم 
إمكانية حتديد مدى ما توظفـه األمـم املتحـدة يف التكنولوجيـا 
اجلديـدة علـــى وجــه الدقــة لعــدم توافــر معلومــات كافيــة يف 
امليزانية الربناجمية املقترحة. وطالب بأن حتدد أوجـه الزيـادة يف 
الكفاءة والوفورات الناجتــة عـن اعتمـاد تكنولوجيـا املعلومـات 
حتديدا واضحا يف املقترحات املتعلقـة بامليزانيـة. واختتـم قـائال 
إنه ينبغي لألمانـة العامـة أيضـا أن تعجـل بوضـع االسـتراتيجبة 
ــــة  اإلعالميــة الشــاملة الطويلــة األجــل الــيت تنــادي ــا اللجن

االستشارية. 
١٠٥ -السيد النقري (اجلمهورية العربيـة السـورية): أعـرب 
ـــه ممثــل غيانــا نيابــة عــن  عـن تـأييد وفـده للبيـان الـذي أدىل ب
جمموعة الـ ٧٧ والصني وأكــد أمهيـة الـدور الـذي تؤديـه إدارة 
املعلومــات يف زيــادة الوعــي العــاملي بأنشــطة األمــم املتحـــدة 
وعلى احلاجة إىل إدراجه بالكامل يف اخلطة املتوسـطة األجـل. 
وركَّز أوال على احلاجـة إىل املسـاواة يف التركـيز علـى خمتلـف 
وسائط اإلرسال والنشر اليت تستخدمها األمـم املتحـدة، علـى 
أن توىل وسائط اإلعالم التقليدية االهتمـام الواجـب. واقـترح 
يف هذا الصدد أن متول وسائط اإلعـالم التقليديـة مـن امليزانيـة 
العاديـة حبيـــث تصــل إىل مجــهور أعــرض يف البلــدان الناميــة. 
ـــة مواقــع  وركـز ثانيـا علـى احلاجـة إىل حتقيـق املسـاواة يف أمهي
ـــة الســت وحــث علــى رصــد اعتمــاد  الويـب باللغـات الرمسي
لوظيفة منسق ملوقع الويـب العـريب متـول مـن امليزانيـة العاديـة. 
وأعرب يف هذا اخلصوص عن قلق وفده إزاء اسـتعمال أمـوال 
املساعدة املؤقتة العامة واستعارة موظفني مؤقتني ألجـل قصـري 
ألداء مهمة تنسيق موقع الويب العـريب. واختتـم مشـددا علـى 
األمهية اخلاصة اليت يوليها وفده للمساواة بـني اللغـات الرمسيـة 

الست. 
ـــال إن  ١٠٦ -السـيد سـالمة (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية): ق
وفده يؤيد البيان الـذي أدىل بـه ممثـل غيانـا نيابـة عـن جمموعـة 
الـ ٧٧ ويشاطر ممثل اهلند ما أعرب عنه من آراء يف دعم عـام 

األمم املتحدة للحوار بني احلضارات. واعتـرب أن هـذه املسـألة 
تكتسي أمهية خاصة باقتراب األلفية اجلديدة. لـذا أعـرب عـن 
ترحيـب وفـده باجلـهود الـــيت تبذهلــا إدارة شــؤون اإلعــالم يف 
سبيل تعزيز قدرا على توجيه االنتبـاه الـدويل إىل احلـوار بـني 
ـــع علــى الويــب  احلضـارات وإىل االقـتراح املتعلـق بإنشـاء موق

مكرس هلذا املوضوع. 
١٠٧ -السيد ساك (مدير شـعبة ختطيـط الـربامج وامليزانيـة): 
أشـار إىل عـرض البـــاب ٢٦ مــن امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة 
فقال إن االنتشار اجلغرايف إلدارة شـؤون اإلعـالم خيتلـف عنـه 
يف حالــة اإلدارات األخــرى وإن هيكلــها الربنــاجمي مل يكــــن 
متناسـبا دائمـا وهـذا االنتشـــار. وبــالنظر إىل الطــابع املشــترك 
الذي تتسم به برجمتها، ليس هنـاك مفـر مـن أن تضطلـع أكـثر 
من وحدة تابعة للمنظمة بتنفيذ بعـض الـربامج، وهـذه حقيقـة 
ينبغــي يف الظــروف املثاليــة أن يعكســها عــــرض املقترحـــات 
املتعلقـة بامليزانيـــة الربناجميــة. وعلــى ذلــك، فــإن أي تغيــري يف 
اهليكـل الربنـــاجمي هلــذا البــاب يســتوجب إجــراء تغيــريات يف 

هيكل اخلطة املتوسطة األجل. 
١٠٨ -وأضاف قائال إن التطـورات الرئيسـية الـيت اسـتجدت 
يف جمال االبتكارات التكنولوجية تتمثل يف إنشاء موقـع األمـم 
ـــــترنت  املتحــــدة علــــى الويــــب واالســــتخدام املتنــــامي لإلن
ولتكنولوجيا املعلومات يف التصوير واإلنتاج التلفزيوين. وقال 
إن االسـتثمار يف تكنولوجيـا املعلومـــات أمــر أساســي لكفالــة 
متاشـــي الـــربامج املنتجـــة داخليـــا مـــع التصـــاميم واملعـــــدات 
املستخدمة من قبل املوزعني اإلعالميني اخلـارجيني. وأكـد أن 
تطويـر خدمـات اخلـط املفتـوح سـيظل يشـــمل مجيــع اللغــات 

الرمسية الست. 
١٠٩ -وفيمـا يتعلـق جبـدول مـالك اخلدمـات اجلديـدة للخــط 
املفتوح، قال إن اإلدارة جلأت إىل املسـاعدة املؤقتـة والقصـرية 
األجل دف االحتفاظ بأقصى قدر من املرونـة يف االسـتجابة 
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للتغريات السريعة اليت يتسم ا هـذا القطـاع. غـري أنـه أعـرب 
عـن أمـل هـــذه اإلدارة يف وضــع صيغــة رمسيــة حلالــة جــدول 

املالك يف هذا اال يف األجل الطويل. 
١١٠ -وفيما يتعلق باملشروع التجرييب املقترح إلنشـاء نظـام 
البث اإلذاعي الدويل، رأى أن هذا املشروع لــن ميضـي قدمـا، 
رغم إدراج رأس املال األويل يف مقترحات امليزانيـة الربناجميـة، 
إال إذا مت تدبـري املـوارد الصافيـة املطلوبـة مـن املـــوارد اخلارجــة 

من امليزانية. 
١١١ -وفيمـــا يتعلـــق بإغفـــال املؤمتـــر املعـــين باملمارســـــات 
التقييدية لألعمال التجارية من قائمة االجتماعـات واملؤمتـرات 
الدولية املقرر تنظيمها برعايـة األمـم املتحـدة يف فـترة السـنتني 
٢٠٠٠-٢٠٠١، قـال إن مثـل هـــذا اإلغفــال حيصــل بســبب 
ـــه أكــد أن  الطريقـة الـيت تجـهز ـا واليـات املؤمتـرات. غـري أن
إدارة شؤون اإلعالم ستقدم خدمات الدعم كذلك للمؤمتر. 

١١٢ -وأضـاف أن الزيـادة يف املبلـغ املـدرج يف امليزانيـة فيمــا 
يتعلـق بنفقـــات ســفر مكتــب املتحــدث باســم األمــني العــام 
اقـترحت نتيجـة للزيـادة يف اإلنفـاق الـيت سـجلت سـابقا حتــت 
هـذا البنـد، وهـي تشـمل فـترة الســـنتني احلاليــة. وعليــه، فــإن 
احلكمـة تقتضـي كفالـة توفـري املـوارد الكافيـــة ملكتــب النــاطق 

باسم األمني العام لفترة السنتني ٢٠٠٠-٢٠٠١. 
١١٣ -واستطرد قائال إن بعض األعضـاء شـكك يف جـدوى 
إصدار طبعتني منفصلتني من جمموعـة قـرارات اجلمعيـة العامـة 
كـل ســـنة. وأوضــح أن اإلصــدار األول يــأخذ شــكل نشــرة 
صحفية تكون متوافرة بعيـد اختتـام اجلـزء الرئيسـي مـن دورة 
ـــذا  اجلمعيـة العامـة، مؤكـدا أن العديـد مـن الوفـود وجـد أن ه
اإلصدار املبكر مفيد للغاية. أما اإلصدار اآلخر فيمثل الوثـائق 
الرمسيـة للجمعيـة العامـة الـيت ال تصبـح متوافـــرة إال يف مرحلــة 

الحقة بعد خضوع موادها للتحرير والترمجة. 

١١٤ -وتطــرق إىل موضــوع مشــاركة وســائل اإلعــــالم يف 
ــــأوضح أن  جلســـات اللجـــان الرئيســـية للجمعيـــة العامـــة، ف
ــــع  للصحفيـــني املعتمديـــن لـــدى املنظمـــة حريـــة تغطيـــة مجي
اجللسات العلنية لألمم املتحـــــدة والكتابة عنـــــــها. إال أنــــــه 

ال ميكنهم حضور اجللسات املغلقة. 
١١٥ -وأضــاف أن اخلفــض املقــترح يف املــوارد املخصصــــة 
لألنشـطة اإلعالميـة املتصلـة بقضيـة فلسـطني هـي تعديـل تقــين 

حمض ال يعكس أي تغيري يف أولويات املنظمة. 
١١٦ -تكلـم عمـا أثـري مـن أن أنشـطة إدارة شـؤون اإلعـــالم 
تتداخــل وتلــك الــيت تنظمــها اإلدارات األخــرى، كمكتــــب 
العالقـات اخلارجيـة يف املكتـب التنفيـذي لألمـني العـام، فقـــال 
إنــه لــــن يدخـــر أي جـــهد يف ســـبيل تعزيـــز التنســـيق جتنبـــا 

لالزدواجية والتداخل. 
١١٧ -السـيد أوداغـا جالومـايو (أوغنـدا): نبـه إىل ضـــرورة 
مراعـاة اهلـوة التكنولوجيـة القائمـة بـني الـدول األعضـــاء فيمــا 
يتعلــق باألنشــطة املقــترح االضطــالع ــا يف ميــدان شـــؤون 
اإلعـالم، وأضـاف أن التركـيز ينبغـي أال يـوىل فقـط للنشــرات 
ــدرة  اإللكترونيـة، الـيت ليـس للعديـد مـن الـدول األعضـاء إال ق
حمـدودة علـى الوصـول إليـــها. وأكــد أن العديــد مــن الوفــود 
يعتمد على النشـرات الصحفيـة وغريهـا مـن الوثـائق الصـادرة 
بالشـكل املطبـوع التقليـدي. واختتـم قـائال إنـه ينبغـــي للــدول 
األعضاء أن تتعرف بشكل أكرب علـى املشـاكل الـيت تواجهـها 

بعض الوفود. 
رفعت اجللسة الساعة ١٨/١٠. 


