
A/C.5/60/SR.41  األمــم املتحـدة 

 

 اجلمعية العامة
 الدورة الستون

 
 الوثائق الرمسية

 
Distr.: General 
7 June 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 

وجيــب إدراج التــصويبات يف نــسخة مــن احملــضر وإرســاهلا مذيلــة بتوقيــع أحــد . هــذا احملــضر قابــل للتــصويب
 Chief, Official Records Editing : إىل احملـضر  نـشر غضون أسبوع واحد مـن تـاريخ   يف أعضاء الوفد املعين

Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
 .حدة وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة يف ملزمة مستقلة لكل جلنة على

 
06-27774 (A) 

*0627774* 
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.) نائب الرئيس       ( موهيث      السيد  :الرئيس . . . . . . . . . . . . . . . .  )بنغالديش(.

 السيد ساها: رئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية 
   

 احملتويات
 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني :  مــن جــدول األعمــال١٢٤البنــد 
 )تابع(

التقديرات املتعلقة بالبعثات السياسية اخلاصة، واملساعي احلميدة واملبـادرات الـسياسية            
 )تابع (أو جملس األمن/األخرى اليت تأذن ا اجلمعية العامة و

 عدل يف األمم املتحدةإقامة ال:  من جدول األعمال١٣٣البند 
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، تـرأس  )أنتيغـوا وبربـودا  (بالنظر إىل غياب السيد آش       
 .، نائب الرئيس)بنغالديش(اجللسة السيد موهيث 

 .١٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
امليزانية الربناجمية املقترحة  :  من جدول األعمال   ١٢٤البند  

 )تابع (٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 
البعثــــات الــــسياسية اخلاصــــة،  التقــــديرات املتعلقــــة ب 

واملساعي احلميدة واملبادرات الـسياسية األخـرى الـيت         
ــة و   ــة العام ــا اجلمعي  ــأذن ــن  /ت ــابع(أو جملــس األم  )ت

)A/60/7/Add.24    و Add.37    و A/60/585    و Corr.1 
 )Add.2 و Add.1و 

مكتــــب ختطــــيط الــــربامج  (الــــسيد ثاشيــــشاواليت  - ١
فات لتقريـر األمـني العـام       عـرض اإلضـا   ): وامليزانية واحلسابات 

عن التقديرات املتعلقـة بالبعثـات الـسياسية اخلاصـة، واملـساعي       
احلميدة واملبـادرات الـسياسية األخـرى الـيت تـأذن ـا اجلمعيـة               

 فأشـار   Add.2) و   (A/60/585/Add.1أو جملس األمـن     /العامة و 
 كـانون  ١٢إىل أن األمني العام كان قد قدم يف تقريره املؤرخ           

ــام  (A/60/585) ٢٠٠٥يـــسمرب د/األول  مقترحـــات مليزانيـــة عـ
ــسياسية اخلاصــة،    ٢٦ مــن أجــل  ٢٠٠٦ ــات ال ــة مــن البعث  بعث

واملساعي احلميدة واملبادرات السياسية األخرى الـيت تـأذن ـا           
وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد     . أو جملس األمـن /اجلمعية العامة و  

ثـة   بع ٢٦الـ  ، املوافقة على نفقات     ٦٠/٢٤٨قررت يف قرارها    
 املرصـودة    مليون دوالر احملتـسبة مـن االعتمـادات        ١٠٠البالغة  

للبعثـات الـسياسية اخلاصـة الســتئناف نظرهـا يف تقريـر األمــني      
وقـــد . العـــام يف اجلـــزء األول مـــن دورـــا الـــستني املـــسـتأنفة 

عـن   ،تضمنت الوثائق اليت قدمها معلومـات موضـوعية وماليـة         
 (A/60/585/Add.1)بعثــــــة علــــــى حــــــدة  بعثــــــة، كــــــل ٢٦
ــة  و ــات سياســية     االحتياجــات املقترح ــوارد لــثالث بعث مــن امل

 .(A/60/585/Add.2)خاصة إضافية 

البعثات تشمل الفترة املمتـدة     ألغلبية  واملوارد املطلوبة    - ٢
بيــد أن مقترحــات . ٢٠٠٦ديــسمرب / األولكــانون ٣١حــىت 

ــة مــن أجــل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة         إىلامليزاني
، وجلنـة   ليـشيت -ن، ومكتب األمم املتحـدة يف تيمـور      أفغانستا

ــة حبــادث    ــستقلة املتعلق ــة امل ــق الدولي ــر /شــباط ١٤التحقي فرباي
 احلاليــة لتلــك اتيف لبنــان تــشمل فقــط فتــرات الواليــ  ٢٠٠٥

ــهي يف   ــيت تنت ــات، ال ــارس /آذارالبعث ــاروم ــايو /أي ــرانوم  /حزي
ى لــعرض عوأيــة احتياجــات إضــافية ســت . علــى التــوايل، يونيــه

ــة العامــة يف وقــت الحــق، اســتناد     الــيت قــررات امل إىل ااجلمعي
 .جملس األمن بشأن واليات البعثاتيتخذها 

للبعثــات اإلمجاليــة االحتياجــات التقديريــة قـد بلغــت  و - ٣
ــة   ــسياسية اخلاصــ ــافيه  الــ ــا صــ ــون دوالر٣٠٣,٣مبلغــ .  مليــ

ا بـني مبلـغ يزيـد قلـيال عـن           وتتراوح االحتياجات لكل بعثـة مـ      
 مليــــون دوالر، ١٧٣ومبلــــغ يزيــــد عــــن دوالر  ٢٠٠ ٠٠٠

 إىل بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة            بنصيشكل  حيث ي 
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة     العــراق إىلأفغانــستان وبعث

 ٢، اجلـدول    A/60/585يرد يف الوثيقة    و. معظم املوارد املطلوبة  
ــسي     ــوجز االحتياجــات حــسب العنــصر الرئي رح وقــد اقتــ . م

ــشا ــه  إن ــا جمموع ــن أجــل   ٣ ٣١٧ء م ــة م ــام وظيف  ،٢٠٠٦ ع
 وظيفـة باملقارنـة مـع عـام         ٣٤وهذا ميثل ختفيضا صافيا مبقـدار       

وهذا التعديل يبني الوظائف امللغاة نتيجة إجناز بعـض   . ٢٠٠٥
 ،بعض البعثـات املـستمرة  بالنسبة لـ البعثات، والزيادات الطارئة    

ــات الوا ــدة إىل حتياجـ ــات جديـ ــات مـــ  . بعثـ ــا االحتياجـ ن أمـ
 .٣ يف اجلدول مبينةاملوظفني ف

 مليـون دوالر    ٣٥٥,٩وقد أُدرجت خمصـصات مببلـغ        - ٤
مـــن أجـــل البعثـــات الـــسياسية اخلاصـــة يف امليزانيـــة الربناجميـــة   

ــرة الـــشؤون  (٣، حتـــت البـــاب ٢٠٠٧-٢٠٠٦الـــسنتني  لفتـ
ــسياسية ــل و). الـ ــتني   متثـ ــوثيقتني اللـ ــواردة يف الـ ــات الـ املقترحـ
 ٢٠٣,٣ قـدرها  نفقات   Add.2) و   (A/60/585/Add.1قدمهما  
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تلـك املخصـصات، وذلـك باإلضـافة        تسبة مـن    مليون دوالر حم  
ــراره،  ١٠٠إىل مبلـــغ  ــبق إقـ ــون دوالر سـ وبـــذلك تـــصل  مليـ

 تـرك رصـيداً   ي ، مما  مليون دوالر  ٣٠٣,٣إىل  النفقات اإلمجالية   
 مليـــون دوالر مـــن أجـــل البعثـــات الـــسياسية  ٥٢,٥ه ارمقـــد
 .اخلاصة

يس اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون رئـــ(الـــسيد ســـاها  - ٥
ذا الـــــــصلة  اللجنـــــــة قـــــــدم تقريـــــــر  ): اإلدارة وامليزانيـــــــة
(A/60/7/Add.37) ــار إىل أن ــوع  ٦٢، فأشــ ــة مــــن جممــ  باملائــ
.  من أجـل البعثـتني يف أفغانـستان والعـراق          ياملوارد املقترحة ه  

وأردف قائال إن اللجنة االستشارية توصـي بقبـول املقترحـات           
أفغانــستان، إىل  املتحــدة لتقــدمي املــساعدة املتعلقــة ببعثــة األمــم

تقدمي االحتياجات املتعلقـة بالواليـة اجلديـدة للبعثـة،          ريثما يتم   
أمــا فيمــا . اآلن مــن جانــب جملــس األمــنقيــد النظــر الــيت هــي 

ــساعدة     ــدمي املـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــق ببعثـ ــراق، إىل ايتعلـ لعـ
ىل أن  اللجنة أنه من املمكـن حتقيـق وفـورات بـالنظر إ           الحظ  تف

 .الكامل سيتوقف على األحوال األمنية يف منطقة البعثةالنشر 
أوصــــت وأضــــاف قــــائال إن اللجنــــة االستــــشارية     - ٦

التقديرات املتصلة بالبعثات السياسية اخلاصـة مبقـدار        بتخفيض  
توصــيتها بعــدم  يعكــس وهــذا التخفــيض  .  دوالر٨٨٢ ١٠٠

ــول ثــالث وظــائف إضــافية اقترحهــا األمــني العــام و    اء إجــرقب
للخرباء االستـشاريني   بالنسبة  ختفيض يف االحتياجات املقترحة     

موجز التوصيات املتعلقة بـاملوارد مـن املـوظفني         يرد  و. سفرالو
ــرة  ــر ٥٢يف الفق ــن   .  مــن التقري ــق باالحتياجــات م ــا يتعل وفيم

اخلرباء االستشاريني، فإن اللجنة االستـشارية تالحـظ أن امليـل           
يوجــد ال يف األمانــة العامــة إىل طلــب هــذا التمويــل وكأنــه ال  

ــدرة    ــربة أو قــ ــدة أي خــ ــم املتحــ ــة األمــ  وإن ،وال يف منظومــ
أمـا بالنـسبة إىل االحتياجـات مـن أجـل          .  فهي ضـئيلة   ،وجدت

ــي      ــل ينبغ ــات التموي ــة أن طلب ــد اللجن ــسفر، فتعتق ترشــيدها ال
 .أفضلوتربيرها على حنو 

وقــال إن اللجنــة االستــشارية طلبــت تقــدمي معلومــات  - ٧
ــسياسي واإلرشــاد    يف عــر ــه ال ــشأن التوجي ــايل ب ــة الت ض امليزاني

اإلداري املقدم من إدارة الشؤون الـسياسية للبعثـات الـسياسية           
اخلاصة وبشأن آليات الرقابة واملـساءلة ذات الـصلة، وكـذلك           
بشأن عمليات اسـتعراض مـالك املـوظفني أو عمليـات التقيـيم             

ة العامـة أن    وأخـريا، رأت اللجنـة أنـه ينبغـي للجمعيـ          . الداخلي
ــى      ــدرة اإلدارة عل تنظــر يف طلــب إجــراء اســتعراض إداري لق
القيــام بــإدارة وتوجيــه البعثــات الــسياسية اخلاصــة بغيــة ضــمان 

 .استخدام املوارد من الوظائف وغري الوظائف بكفاءة
ــوك  - ٨ ــسيدة لـ ــا  (الـ ــوب أفريقيـ ــم  ): جنـ ــت باسـ تكلمـ

ريــر  والــصني، فقالــت إن التــأخر يف إصــدار تق٧٧جمموعــة الـــ 
 بـــــشأن ٢٠٠٥ديـــــسمرب / األولكـــــانوناألمـــــني العـــــام يف 

 قـد   (A/60/585)التقديرات املتعلقة بالبعثات الـسياسية اخلاصـة        
. منع الدول األعضاء واللجنة االستشارية من النظر فيه بتعمـق         

وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن مقترحـــات امليزانيـــة افتقـــرت إىل   
ــة الع    ــها اجلمعي ــيت طلبت ــصيلية ال ــات التف ــا  املعلوم ــة يف قراره ام

وقالت إن قرار إرجـاء النظـر يف التقريـر إىل اجلـزء           . ٥٩/٢٧٦
 أنفة قد منح األمانة العامة فرصة     األول من دورا الستني املست    

حتــسني جــودة املعلومــات املاليــة والربناجميــة املقدمــة إىل الــدول 
ويف هـــذا الـــصدد، الحظـــت   . األعـــضاء لـــدعم املقترحـــات  

ت باستثناء واحدة تعرض حاليـا ضـمن      اموعة أن مجيع البعثا   
ــائج     ــق النت ــى أســاس حتقي ــوم عل ــار يق ــة   . إط ــن ثق ــت ع وأعرب

اموعـة يف أن كــل جهـد ممكــن سـوف يبــذل لـضمان التقيــد     
بدقة يف عروض امليزانية يف املستقبل باألحكام ذات الصلة مـن           

ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــة ٥٥/٢٣١قـ ــازات املتوقعـ  ويف أن االجنـ
 سوف تـستخدم لتقيـيم تنفيـذ بـرامج األمـم            ومؤشرات اإلجناز 

 .املتحدة، وليس برامج فرادى الدول األعضاء
وأعربت عن دعم اموعـة إىل حـد كـبري للتوصـيات             - ٩

ــن    ــرات مــ ــواردة يف الفقــ ــة   ١٦ إىل ٩الــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ
، الــيت ميكــن أن حتــسن عــروض (A/60/7/Add.37)االستــشارية 
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 الـــدول األعـــضاء مـــن تقيـــيم    امليزانيـــة يف املـــستقبل ومتكِّـــن  
وأعربــت عــن تطلــع . االحتياجــات مــن املــوارد بــشكل أفــضل

ــة     ــع اللجنــ ــشاورات مــ ــن املــ ــد مــ ــراء مزيــ ــة إىل إجــ اموعــ
ــشأن     ــة ب ــة العام ــة واألمان ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل االست

 وعـــن ،١٦نطـــاق االســـتعراض اإلداري املطلـــوب يف الفقـــرة 
ا األمانــة ــة الــيت تنــوي تقــديرها لتلقــي إيــضاح بــشأن الكيفيــ 

 .١٣ و ١٢العامة تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
مستوى املوارد املطلوبـة مـن أجـل البعثـات       وقالت إن    - ١٠

.  يف الـسنوات األخـرية     كـبري السياسية اخلاصة قد ازداد بشكل      
 السنتني احلالية والـسابقة، فـإن       اتوعالوة على ذلك، ويف فتر    

للبعثــات الـسياسية اخلاصــة يف ملخــص  املخصـصات املرصــودة  
الحتياجات الشاملة لتلـك    مل تثبت أا توقعات دقيقة ل     امليزانية  
تنبــؤ التوصــل إىل فينبغــي لــإلدارة أن تنظــر يف كيفيــة . البعثــات

قــة لفتــرة الــسنتني بأكملــها مــن امليزانيــة  دباالحتياجــات أكثــر 
شأن وفيمــا يتعلــق بتوصــيات اللجنــة االستــشارية بــ  . الربناجميــة

يف معرفـة    اموعـة    أعربت عن رغبة  مستوى املوارد املقترحة،    
ــل ب   ــضات يف التمويــ ــا إذا كانــــت التخفيــ ــسفر  المــ ــسبة للــ نــ

واخلدمات االستشارية، ستطبق بشكل شامل وإذا كان احلـال         
.  البعثــات األصــغر حجمــاعلــى ذلــك ؤثركــذلك، كيــف ســي

أن اســتخدام علــى وأعربــت عــن تأكيــد اموعــة مــن جديــد   
ينبغـي أن   اء واالستـشاريني يف البعثـات الـسياسية اخلاصـة           اخلرب

 .ميتثل امتثاال كامال لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة
ثانيـة  تأكيـد   الوأخريا، أعربـت عـن رغبـة اموعـة يف            - ١١

األمهية اليت تعلقها على العمـل الفعـال للبعثـات الـسياسية            على  
الـيت  سياسية األخـرى    اخلاصة، واملساعي احلميدة واملبادرات ال    

اموعـة  كما تعلق   . أو جملس األمن  /اجلمعية العامة و  تأذن ا   
املنصوص عليـه يف امليثـاق      أمهية كبرية على دور اجلمعية العامة       

امليزانيـــة، مـــسائل النظر يف املـــسائل اإلداريـــة وفيمـــا يتعلـــق بـــ
 املــسائل املتـصلة بالبعثـات الــسياسية اخلاصـة، وبكــون    هـا في مبـا 

ــ ة العامــة مــسؤولة أمــام اجلمعيــة العامــة، باعتبارهــا هيئــة   األمان

ويف هـذا الـصدد، أعربـت عـن قلـق           . الرقابة األوىل يف املنظمـة    
نظـر يف املـسائل الـيت     أن ي اموعة بشأن ميل جملـس األمـن إىل         

طلـب مـن األمـني      بـأن ي  تقع ضمن اختصاص اجلمعيـة العامـة و       
وافقـة مـسبقة مـن      العام إنشاء هياكل يف األمانة العامة بـدون م        

 .اجلمعية العامة
تكلــــم باســــم االحتــــاد ): النمــــسا (الــــسيد فايــــدنغر - ١٢

ــا، ؛األورويب ــا وروماني اللــتني بــسبيلهما إىل االنــضمام   وبلغاري
كرواتيــا ومجهوريــة مقــدونيا   إىل االحتــاد األورويب، وتركيــا و 

، املرشحة لالنضمام إىل االحتـاد، وبلـدان   اليوغوسالفية السابقة 
ــة  ــنة واهلرســـك   عمليـ ــا والبوسـ ــساب، ألبانيـ ــتقرار واالنتـ االسـ

يـــسلندا أوصـــربيا واجلبـــل األســـود، باإلضـــافة إىل أوكرانيـــا و 
ــدوفا  ــة مول ــة   ومجهوري ــدرك أمهي ، فقــال إن االحتــاد األورويب ي

األعمال اليت تقوم ـا البعثـات الـسياسية اخلاصـة ويقـف علـى               
 ذاتـه،   ويف الوقـت  . أهبة االستعداد لتخصيص موارد كافية هلـا      

عــرض وتربيــر طلبــات املــوارد مــن أجــل أن يكــون فإنـه يتوقــع  
البعثــات الــسياسية اخلاصــة علــى نفــس مــستوى بعثــات حفــظ 
ــة، وأعــرب عــن موافقــة االحتــاد     ــة العادي ــود امليزاني الــسالم وبن

 من توصـيات اللجنـة االستـشارية لـشؤون          كثرياألورويب على   
 .اإلدارة وامليزانية يف هذا الصدد

ف قــــائال إن األمانــــة العامــــة تــــستحق الثنــــاء وأضــــا - ١٣
النتـائج  أسـاس حتقيـق   الستخدامها املتزايد لإلطـار القـائم علـى         

عن أوجه التآزر والتكامـل  هودها املبذولة لتقدمي معلومات   جلو
 يف اإلمكـــان حتقيـــق املزيـــد مـــن هرغـــم أنـــالفعليـــة واحملتملـــة، 

ن بـني    التنسيق والتعـاو   عزيزالتحسينات، وال سيما من خالل ت     
ــات ــة  يف شفافية كمــا ميكــن حتــسني الــ  . البعث معلومــات امليزاني
أعـرب  ويف هـذا الـصدد،      . البعثـات الـسياسية اخلاصـة     املتصلة ب 

تكـــــررة للجنـــــة امللطلبـــــات لدعـــــم االحتـــــاد األورويب عـــــن 
ــة   بـــأن تعامـــل البعثـــات  االستـــشارية لـــشؤون اإلدارة وامليزانيـ

ــا   ــرب حجمـ ـــ  األكـ ــا وتعقي ــع حجمهـ ــة تتناســـب مـ  ،دهابطريقـ
 التقرير لكـي يقـدم      صوغيف إعادة   النظر  معن  توصيتها بأن ي  لو
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 شــــكل جمموعــــات، علــــى أســــاس يفالبعثــــات أو املكاتــــب 
فتحــسينات كهــذه ستــساعد . اعتبــارات مواضــيعية أو إقليميــة

 .نظرها يف تلك البعثاتيف إىل حد كبري اجلمعية العامة 
ــر   - ١٤ ــة يف االقتـ ــاد األورويب يـــرى مزيـ ــال إن االحتـ اح وقـ

ــداعي إىل  ــراء الـ ــتعراض إجـ ــشؤون  إداري اسـ ــدرة إدارة الـ لقـ
ــا     ــسياسية اخلاصــة وتوجيهه ــات ال ــى إدارة البعث ــسياسية عل . ال

ــذا ميكــن أن يكمــ    ــيم اجلــاري  فاســتعراض كه ــل التقي إلدارة ل
 .الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية

قالـت  ): الواليات املتحدة األمريكيـة   (ل  والسيدة آتو  - ١٥
اجلهود اجلـاري بـذهلا يف سـبيل إجيـاد أوجـه تـآزر وتكامـل                إن  

بني البعثات الدبلوماسية اخلاصة والكيانـات األخـرى يف         نقاط  
. األمــم املتحــدة هـــو أمــر حيظــى بالترحـــاب وينبغــي تكثيفـــه     

ــة و     ــشابه اجلغرافي ــالنظر إىل أوجــه الت ــه ب ــة إن أو /وأردفــت قائل
املتحـدة، ينبغـي    املوضوعية الكثرية املشتركة بني أنـشطة األمـم         

بذل قدر أكرب من اجلهود للتركيز على اخلربات واملـوارد بغيـة            
زيـــادة أثـــر أعمـــال املنظمـــة إىل احلـــد األقـــصى والتقليـــل مـــن 

فاملوارد املطلوبـة للبعثـات الـسياسية اخلاصـة لعـام            . االزدواجية
 يف املائـة باملقارنـة مبـستواها    ٨٠ متثل زيـادة تربـو علـى       ٢٠٠٦
ع ذلــك فــإن أســباب هــذه الزيــادة احلــادة ، ومــ٢٠٠٥يف عــام 

ويف الوقـــت ذاتـــه، ويف حـــاليت بعثـــة األمـــم . ليــست واضـــحة 
أفغانــستان وبعثــة األمــم املتحــدة  إىل املتحــدة لتقــدمي املــساعدة 

يف ملمــوس هنــاك اخنفــاض كـان   العــراق، إىللتقـدمي املــساعدة  
ــرة اليف النفقــات  ــة ٢٠٠٥-٢٠٠٤فت مــع االعتمــادات   مقارن

فينبغي لألمانة العامـة أن توضـح معـدل         . ك الفترة املرصودة لتل 
 .النفقات يف كلتا البعثتني

على ضوء عدد ومستوى الوظائف املمولة      قالت إنه   و - ١٦
يف إطــار البعثــات الــسياسية اخلاصــة، وكــذلك نطــاق اخلــربات 

بــني مــوظفي األمــم املتحــدة العــاملني حاليــا يف تلــك املوجــودة 
ن الـسبب يف عـدم سـحب        ل عـ  ها يتساء  بلد البعثات، فإن وفد  

مـن جمموعـة    اجلديـد   سالم  الـ املوارد الالزمـة ملكتـب دعـم بنـاء          
 .هذهاملوارد 
وأضافت قائلة إن وفدها مل تتح لـه الفرصـة بعـد كـي               - ١٧

تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة  عــن كثــب يــدرس 
، الــــذي مل يــــصدر إال يف اليــــوم (A/60/7/Add.37)وامليزانيــــة 

أنه فـوجئ باسـتعداد اللجنـة االستـشارية للتوصـية            بيد. السابق
بـشأن  باملوافقة على طلبات التمويل، على الـرغم مـن حتفظاتـه     

ــذلك   ــه  . عــدم وجــود مــربر ل ــل  وقالــت إن ــام بتحلي ينبغــي القي
وأردفـت قائلـة إن     . أكثر دقة ملقترحات األمانة العامـة     وم  حاس
بـه   الذي أوصت    صغريها قد أحاط علما بالتخفيض ال      بلد وفد

نـه  إ و ؛اللجنة االستشارية يف مستوى املوارد من غـري املـوظفني         
 .ينبغي تقدمي توصية مماثلة فيما يتعلق باملوارد من املوظفني

أعـرب عـن ترحيـب وفـد        ): اليابـان (السيد كوزاكي    - ١٨
للنظــر يف امليزانيــات املقترحــة للبعثــات  املتاحــة بالفرصــة بلــده 

 الـدورة الـستني املـستأنفة       السياسية اخلاصة يف اجلزء األول مـن      
للجنـة  حيث أن ذلك يتيح مزيـدا مـن الوقـت           للجمعية العامة،   

ــتها،  ــر  لدراسـ ــاذ قـ ــادي اختـ ــايل تفـ ــسرعة حتـــت  اوبالتـ رات متـ
إيــضاحا بــشأن الطريقــة الــيت أٌعــدت ــا      الــتمس و. الــضغط

فبعثـات سياسـية خاصـة كـثرية كانـت قـد            . البعثـات ميزانيات  
 تقتــرب ٢٠٠٦ لعــام مــواردللحــصول علــى تقــدمت بطلبــات 

بـدون  ولكـن   فتـرة الـسنتني الـسابقة،       يف  من مستويات نفقاـا     
تقريــر األداء الثــاين عــن   قــال إن و. تقــدمي إيــضاحات حمــددة  

 (A/60/572) ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجميـة لفتـرة الـسنتني        
ــا   ــر تباين ــات    اكــبرييظه ــوارد املقترحــة والنفق ــستوى امل ــني م  ب

مـن األمهيـة    و. لبعثات السياسية اخلاصـة   الفعلية بالنسبة لبعض ا   
 قـد عـدلت     ٢٠٠٦معرفة ما إذا كانت التقديرات لعـام        مبكان  

اخلربة املكتسبة يف فترة السنتني الـسابقة، وال سـيما          على ضوء   
ويف حـني أن البعثـات تعمـل يف         . فيما يتعلق مبعدالت الشواغر   

ت ظروف صعبة، فإنه من املهم أن يقترح األمني العـام ميزانيـا           
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ــة حبيــث ميكــن ت  ــعواقعي ــدول األعــضاء احملــدودة   وزي  مــوارد ال
 .ىبطريقة مثل

ه  بلــدقــال إن وفــد): أوغنــدا(الــسيد مــوميب وافــوال  - ١٩
ــديهم    بــرح  مــا ــوافر مــوظفني ممــن ل ــالقلق إزاء عــدم ت يــشعر ب

املعــارف احملليــة يف مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني حــصيلة مــن 
 / األول كـانون ففـي   . ريقياالعام ملنطقة البحريات الكربى يف أف     

، كان قـد طلـب مـن األمانـة العامـة أن جتـري               ٢٠٠٥ديسمرب  
 ىتلقـ أن ي  وتوقـع    ؛ملعاجلة هذه املـشكلة   املبذولة  تقييما للجهود   

يتــسىن للجنــة أن تنظــر بــشكل لكــي يف املــستقبل القريــب ردا 
ال يــزال  و. باملكتــباخلاصــة مناســب يف مقترحــات امليزانيــة   

املعــين  فريــق اخلــرباء تــشكيلت بــشأن ه حتفظــا بلــدلــدى وفــد
جبمهورية الكونغو الدميقراطية وبشأن قدرة الفريق على تعزيـز         

وبالنظر إىل التقـدم الـذي      . السالم يف منطقة البحريات الكربى    
إيــالء أمهيــة  الثنــائي، فــإن الــصعيدأحرزتــه دول املنطقــة علــى  

املوارد املرصـودة لـه ميكـن    مستمرة للفريق تعد موضع شك؛ فـ    
 .رمبا بشكل أفضلوع أخرى قاستخدامها يف موا

ه يعلـق أمهيـة      بلـد  قال إن وفد  ): الربازيل(السيد سينا    - ٢٠
 واملـساعي  ،على العمل الفعال للبعثات السياسية اخلاصة   ة  ريكب

اجلمعيـة  الـيت تـأذن ـا       احلميدة واملبـادرات الـسياسية األخـرى        
ــة و ــن /العام ــس األم ــاد   . أو جمل ــن اعتق ــرب ع ــد الوأع أن بــوف

ــدويل كــي يؤكــد مــن       ــسبة للمجتمــع ال ــد حــان بالن الوقــت ق
ــد التزامــه بالــسالم واالســتقرار يف غينيــا      ويف . بيــساو -جدي

دعم بناء السالم يف ذلك البلـد       األمم املتحدة ل  حني أن مكتب    
إىل تعزيــز مــوارده املاليــة تــدعو اجــة إن احل، فــالكــثريقــد حقــق 
إصـــالح إىل الراميـــة تكثيـــف اجلهـــود مـــن شـــأن و. والبـــشرية

أن  املــساعدة التقنيــة واملاليــة  وفريالقطــاع األمــين عــن طريــق تــ 
كمـــا ينبغـــي . بيـــساو -إشـــارة إجيابيـــة لـــشعب غينيـــا  يقـــدم 

للمكتب أن يساعد يف حتديد املـشاريع ذات األثـر االجتمـاعي      
 .واالقتصادي الواضح للعيان بني السكان

أعربـــت عـــن مـــساندا   ): نيجرييـــا(الـــسيدة أودو  - ٢١
 ؛بيـساو  –الحظات اليت أبـداها ممثـل الربازيـل بـشأن غينيـا          لمل

بالنـسبة لتقريـر األمـني العـام،        إـا حتـيط علمـا،       وأردفت قائلـة    
ــة القائمــة علــى    ــائج أســاس حتقيــق بتحــسن اســتعمال امليزن النت

صــقل هــذا وأعربــت عــن أملــها يف أن تواصــل األمانــة العامــة   
ــساعد   ــذي ي ــدول األعــضاء إىل حــد  األســلوب، ال كــبري يف ال

ــات        ــشغيل البعث ــا ت ــيت ينطــوي عليه ــدة ال ــائق املعق ــدير احلق تق
ــسياسية اخلاصــة  ــساءلت. ال ــصدد ،وت ــذا ال ــة  ، يف ه ــن كيفي  ع

 مـــن تقريـــر اللجنـــة   ١٠تنفيـــذ االقتـــراح الـــوارد يف الفقـــرة    
إنـه  باإلضافة إىل ذلك،    قالت،  و. يف الواقع العملي  االستشارية  

ــرغم مــن أن   ــى ال ــآزر  عل ــستحق تكامــل الومــسألة أوجــه الت ت
ــة،    ــن الدراس ــدا م ــه مزي ــدم جت إال أن ــي ع ــل ينبغ  اخلــصائصاه

وليس من الواضح كيف سـتنفذ مقترحـات     . الفردية لكل بعثة  
وأعربـت عـن تقـديرها    . اللجنـة االستـشارية خلفـض التكـاليف    

لتلقي إيضاح من األمانـة العامـة ـذا الـشأن وعـن تطلعهـا إىل                
 . العامتلقي تقرير استعراض منتصف املدة لألمني

قـال إنـه    ): اجلمهورية العربية الـسورية    (السيد إيلجي  - ٢٢
بــالنظر إىل عــدم متكُّــن وفــد بلــده مــن إعــداد رد مفــصل علــى  
التقـــارير املتعلقـــة بالبعثـــات الـــسياسية اخلاصـــة بـــسبب تـــأخر  

يف موقف يسمح لـه     بعد  إصدار تلك التقارير، فإن الوفد ليس       
 .ةباالنتقال إىل املشاورات غري الرمسي

قـــال إنـــه بـــالرغم مـــن  ): اليابـــان (الـــسيد كـــوزاكي - ٢٣
تعاطفه مع وجهات النظر اليت أبـداها ممثـل اجلمهوريـة العربيـة             
السورية، إال أنه ال بد من اختاذ قرار بـشأن البعثـات الـسياسية              

ولـذلك فهـو يقتـرح أن تـشرع         . اخلاصة يف أقرب وقت ممكـن     
وأردف . وراللجنــة يف إجــراء مــشاورات غــري رمسيــة علــى الفــ 

قائال إنه بوسع اجلمهورية العربية السورية االحتفـاظ حبقهـا يف       
ــسة    ــة يف اجللـ ــسياسية اخلاصـ ــات الـ ــان بـــشأن البعثـ اإلدالء ببيـ

 .الرمسية املقبلة
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قــال، ): اجلمهوريــة العربيــة الــسورية (لجــييالــسيد إ - ٢٤
، )الـيمن (والسيدة نعمـان  ) مصر(وأيده يف ذلك السيد النجار     

قـاء بنـد جـدول األعمـال املعـين مفتوحـا وإرجـاء              إنه يفـضل إب   
 .املشاورات غري الرمسية حىت اختتام املناقشة العامة

تكلــــم باســــم االحتــــاد ): النمــــسا (الــــسيد فايــــدجنر - ٢٥
األورويب، فـــأعرب عـــن تأييـــده لالقتـــراح الـــذي قدمـــه ممثـــل  

 وأردف قـائال إن إجـراء مـشاورات غـري رمسيـة بـشأن       ؛اليابـان 
سـبق اإلعـالن   قـد  ستعراض هو من األولويـات و  املسألة قيد اال  

 .يف اليومية ذلك عن
أيـدت  ): الواليات املتحدة األمريكية   (ولتوالسيدة آ  - ٢٦

اســتدركت قائلــة إنــه رغــم رغبتــها يف  اقتــراح اليابــان، لكنــها 
الــشروع يف املــشاورات غــري الرمسيــة يف أســرع وقــت ممكــن،   

ــشواغل    ــي تــدرك ال ــود    فه ــت عنــها الوف . األخــرىالــيت أعرب
وطلبــت مــن الــرئيس أن يعطــي اللجنــة بعــض اإلرشــاد بــشأن   

 .مواصلة أعماهلاكيفية 
ــسيد - ٢٧ ــوكةالـ ــا  ( لـ ــوب أفريقيـ ــم  ): جنـ ــت باسـ تكلمـ

أن اموعــة التأكيــد علــى ت رر والــصني، فكــ٧٧جمموعــة الـــ 
ــب   ــة ك ــق أمهي ــسألة  ةريتعل ــى امل ــد البحــث  عل أن و، ال ســيما قي

تستأثر بنـصيب   اسية اخلاصة   االحتياجات املقدرة للبعثات السي   
 توأردفـ . ٢٠٠٧-٢٠٠٦مـن امليزانيـة الربناجميـة للفتـرة     كبري  
  إنــــه بــــالنظر إىل أن التقــــارير ذات الــــصلة قــــد تــــأخر لــــةقائ

بعض الدول األعضاء وقتا إضافيا للنظـر     إصدارها، فقد طلبت    
ينبغــي أال يــألو جهــدا يف إن املكتــب قائلــة  تواســتدرك. فيهــا

نـه  إ وسـط بقـصد التقـدم يف املناقـشة، و          التوصل إىل حل  سبيل  
ينبغـــي لألمانـــة العامـــة أن تـــزود الـــدول األعـــضاء مبعلومـــات  

 .إضافية على املستوى الثنائي حيثما كان ذلك ضروريا
 الـساعة   ت مث اسـتؤنف   ٠٠/١١الـساعة   اجللـسة    تعلق 
١٠/١١. 

ــرئيس - ٢٨ ــه  : الـ ــال إنـ ــراض  قـ ــستمع إىل أي اعتـ إذا مل يـ
إرجــاء املــشاورات غــري الرمسيــة غــب يف فــسيعترب أن اللجنــة تر

ــشأن  ــد ابـ ــام   ١٢٤لبنـ ــال إىل حـــني اختتـ ــدول األعمـ ــن جـ  مـ
 .املناقشة العامة بشأن هذا البند

 .وقد تقرر ذلك - ٢٩
إقامــة العــدل يف األمــم  :  مــن جــدول األعمــال ١٣٣البنــد 

 Corr.1 و A/60/72 و A/60/7/Add.1 و (A/59/883 املتحـــــدة 
 A/C.5/60/10) و A/60/376 و A/60/315 و

ــسيدة  - ٣٠ ــة املظــامل  (وراندال أشــارت يف معــرض  ): أمين
ألمـني العـام بـشأن أنـشطة أمـني املظـامل          لالتقرير األول   تقدميها  

(A/60/376)  ــني ــب أمـ ــامل  إىل أن مكتـ ــد أُاملظـ ــشقـ ــال ئنـ  عمـ
 تلبية للحاجـة    ،٥٦/٢٥٣ و   ٥٥/٢٥٨بقراري اجلمعية العامة    

إىل تكملــة النظــام ل الــيت أعــرب عنــها منــذ أمــد طويــ  احملــددة 
 .يف األمانة العامة املعين بفض املنازعاتالقائم 
ــر    - ٣١ ــاين مـــن التقريـ ــصاصات ويلخـــص الفـــصل الثـ اختـ

.  بـشأن مـالك مـوظفني      ه عامـة عـن ترتيباتـ      حملـة املكتب ويقـدم    
فهـــو  “العمليـــات واألنـــشطة” املعنـــون ،الفـــصل الثالـــث أمـــا

ــيت      ــشغيلية والطــرق ال ــب الت ــصف إجــراءات املكت ــتي ــا قُ  دم
املبذولـة حاليـا    إىل اجلهـود    كمـا يـشري     . ملـوظفني إىل ا اخلدمات  

ــبكة   ــشاء شـ ــاء امل إلنـ ــن أمنـ ــامل مـ ــدة  مبظـ ــم املتحـ ــة األمـ نظومـ
ــون وودز و  ــسات بريتـــ ــة ومؤســـ ــات  املواءمـــ ــني املمارســـ بـــ

اســتقالل نفــسه احتــرام يف الوقــت وواإلجــراءات ذات الــصلة 
 .كل منظمة من هذه املنظمات

 ٢٩ ٠٠٠ختـــصاص املكتـــب حبـــوايل قـــدر دائـــرة اوت - ٣٢
وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير،   . موظف يف مجيع أحناء العامل    

موظفـا ينتمـون إىل    ١ ٣٨٦قدم املكتب املساعدة ملـا جمموعـه       
التقريــر حتلــيال  تــضمن كمــا . مجيــع الفئــات املهنيــة والرتــب   

للبيانـــات الـــواردة يف قاعـــدة البيانـــات الداخليـــة للمعلومـــات  
. جيري حاليا حتـسينها من أشخاص جمهويل اهلوية واليت  املقدمة  
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املائـة مـن    ب ٣٢حـوايل   وجه مـن املقـر       البيانات،   تلكوحسب  
ــواردة    ــساعدة الـ ــات املـ ــب، و إىل طلبـ ــن  ب ٣٨املكتـ ــة مـ املائـ

ــة و     ــا يف ذلــك اللجــان اإلقليمي ــر، مب  ٣٠ املكاتــب خــارج املق
ــة  ب ــات امليداني ــة مــن البعث ــشكل الثالــث  . املائ ــا ويقــدم ال توزيع

كمــا ســيقدم التقريــر التــايل، . للقــضايا حــسب الفئــة الوظيفيــة
 اس، دون املـس   ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول  إصداره  املقرر  

 . احملالة إىل أمني املظاملقضايابسرية املوظفني، وصفا عاما لل
ــة إىل املكتــب     - ٣٣ ويتعلــق أعلــى عــدد مــن احلــاالت احملال

املــسائل األخــرى تــشمل و. مبــسائل الترقيــة والتطــوير الــوظيفي
بـني  إاء وانتهاء اخلدمة، واملنازعات املتصلة بالعالقـات        املثارة  

 جديـدة   قضية ٦٣٣قد رفعت   و.  اخلدمة شروط و ،األشخاص
 يف عـــام قـــضية ٤٢٠مـــع ، وذلـــك باملقارنـــة ٢٠٠٥يف عـــام 
وهذه الزيادة امللموسة ميكن عزوهـا بكـل تأكيـد إىل           . ٢٠٠٤
وكجـزء  . ة اليت يضطلع ا املكتـب     التوعينطاق جهود   توسيع  

موقــع جديــد حمــسن علــى الــشبكة   أُنــشئ مــن تلــك اجلهــود،  
دمــج  كمــا أ٢٠٠٥ُأبريــل /باللغــات الرمسيــة الــست يف نيــسان

ــوان     ــائق بعن ــه ســبع دق ــة مــع أمــني  ”شــريط مــصور مدت مقابل
وباإلضافة إىل  . يف الربامج التوجيهية للموظفني اجلدد    “ املظامل

ــال بالــ  ــد   هــذا، ولالحتف ــب، عق ــة للمكت ــسنوية الثاني ذكرى ال
ــ ــامل   لل افريقـ ــشأن دور أمـــني املظـ ــشة بـ ــورك مناقـ ويف يف نيويـ
 .جنيف
ــر مكتــب أمــني       - ٣٤ ــيم أث ــصعب تقي ــه مــن ال ويف حــني أن

املظــامل، فــإن التقريــر ينــاقش مؤشــرات اإلجنــاز احملتملــة، مبــا يف 
ــون       ــى جملــس الطع ــضايا املعروضــة عل ذلــك ختفــيض عــدد الق

ــشترك يف ني ــوركامل ــل    . وي ــإن ردود فع ــك، ف ــى ذل وعــالوة عل
املــوظفني دلَّــت علــى أن األغلبيــة الــساحقة منــهم مقتنعــة ــذه 

 .العملية
 مــن املــسائل اوحيــدد الفــصل رابعــا مــن التقريــر عــدد   - ٣٥

والتحــديات الــيت تتعلــق بــالنظم، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل نــشر 

سة معلومات واضحة ودقيقة، وزيادة الـشفافية، واألخـذ بـسيا         
وأردفـت  . محاية املبلغني عن حاالت سوء سـلوك مـن االنتقـام          

ــن التوصــيات       ــددا م ــشجعها أن تالحــظ أن ع ــا ي ــه مم ــة إن قائل
الواردة يف التقرير قد نفذ فعال أو أنه قيد النظر؛ وأعربت عـن             
ترحيبها بوجه خـاص باألخـذ بـسياسة محايـة املـبلغني اجلديـدة              

كمــا عقــد . (S/SGP/2005/21)الــيت أعلــن عنــها األمــني العــام  
املكتب اجتماعات أولية مع فريق اخلرباء اخلـارجيني املـستقلني        

 .املسؤولني عن النظر يف إعادة تصميم نظام إقامة العدل
ــون      - ٣٦ ــر، املعن ــن التقري ــصل األخــري م ــات ”والف التوجه

. حيــدد اــاالت الــيت حتتــاج إىل مزيــد مــن الــدعم “ املــستقبلية
ــص   ــشمل تلــك اــاالت االت ــة   وت ــة، وإتاحــة إمكاني ال والتوعي

اللجوء إىل املكتب، وإدارة املنازعات، وكفاءة النظم، ورصـد         
ويف هذا الصدد، حدد استعراض منتصف املـدة املـشار          . األداء

 مــن التقريــر، الــذي أُجنــز فعــال، عــددا مــن  ٤٦إليــه يف الفقــرة 
ومــن بــني أمــور أخــرى، يزمــع املكتــب  . التوصــيات اإلضــافية

ــراءات   حتـــسني ــاز إجـ ــة وإجنـ ــد األولويـ ــه بـــشأن حتديـ  إجراءاتـ
ــة    ــة التلقائي ــشغيل املوحــدة مــن أجــل املتابع وباإلضــافة إىل . الت

هــذا، شــرع موظفــون مــدربون مــن املكتــب يف االضــطالع       
وقد أدت هـذه    . بالوساطة املباشرة بغية تسهيل حل املنازعات     

 .املمارسة إىل نتائج إجيابية للغاية
ـــ  - ٣٧ ــا   وكانــــت اجلمعيـ ــد طلبــــت يف قرارهــ ــة قــ ة العامــ
 مـــن مكتـــب أمـــني املظـــامل أن يواصـــل وأن يوســـع ٥٩/٢٨٣

علـى  منـذ إنـشائه،     قـد دأب املكتـب،      و. نطاق أنشطته للتوعية  
مجيـع املكاتـب خـارج املقـر والعديـد مـن بعثـات حفـظ                زيارة  

السالم، ومن املتوقع أن يقوم بعـدد مـن الزيـارات األخـرى يف              
ثالثة رؤساء فـروع    وظائف ل إنشاء  من شأن   و. األشهر القادمة 

ــد      ــى توطيـ ــساعد علـ ــا أن يـ ــريويب وفيينـ ــف ونـ ــكيف جنيـ  تلـ
ــرار مبـــلء تلـــك    ــها باختـــاذ قـ األنـــشطة، وأعربـــت عـــن ترحيبـ

 .الوظائف عن طريق إعادة التوزيع
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ـــا تالحـــظ مـــع التقـــدير إواختتمـــت كالمهـــا قائلـــة  - ٣٨
املـــوارد اإلضـــافية الـــيت خصـــصت للمكتـــب مـــن أجـــل فتـــرة  

، والــيت ســتمكنه مــن حتــسني نظامــه  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ الــسنتني
 احلــــاالت، وتعزيــــز قدرتــــه علــــى اســــتعراض وحتليــــل تبــــعلت

التوعية، اليت تـستهدف،     واملضي يف حتسني أنشطة      ،االجتاهات
اخلدمات العامـة   فئة   املوظفني الوطنيني وموظفي     ،بوجه خاص 

 .املواقع الرئيسيةخارج 
ة أقدم يف وحـدة     مستشارة قانوني (و  دكسينيآالسيدة   - ٣٩

ــشؤون   ــةإقامــة العــدل، إدارة ال ــر األمــني  ) اإلداري قــدمت تقري
ال جملـس   مـ أعائج   نتـ  :العام عن إقامـة العـدل يف األمانـة العامـة          

 وإحـصاءات   ؛٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣الطعون املشترك خالل عامي     
ــاوى     ــق الفت ــشأن الفــصل يف القــضايا وأعمــال فري  (A/60/72ب

ــت إن . Corr.1) و ــذي وقالـ ــر الـ ــراري   التقريـ ــال بقـ ــدم عمـ  قُـ
، يقــدم معلومــات عــن ٥٧/٣٠٧ و ٥٥/٢٥٨اجلمعيــة العامــة 
مــن قبــل  البــت فيهــا  املقدمــة والــيت مت  الطعــون عــدد حــاالت  

 الطعون املشترك يف نيويورك وجنيف وفيينا ونريويب يف         سلاجم
الطعـون  وقد اخنفـض عـدد حـاالت        . ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣عامي  

ــام   ــة يف ع ــام  ٢٠٠٤املقدم ــع الع ــة م ــسابق باملقارن ــد أن .  ال بي
إحدى حاالت الطعون املقدمة إىل جملـس الطعـون املـشترك يف         

 حيف هذا الـصدد، علـى النحـو املوضـ          ٢٠٠٤نيويورك يف عام    
 حالــة ٢٣٢ن فعــال تــضمقــد  ،(A/60/72/Corr.1)يف الوثيقــة 

 .القرار اإلداري ذاتهتطعن يف 
قـررات الـيت اختـذها      قدم التقرير معلومات عن امل    كما   - ٤٠
. ألمني العام بشأن التقارير املقدمة من جملس الطعون املشترك        ا

والنــسبة املئويــة للقبــول الكلــي أو اجلزئــي مــن جانــب األمــني   
مـن جملـس الطعـون املـشترك        باإلمجاع  العام للتوصيات املقدمة    

املائـــة يف عـــام ب ٨٤قـــد ازدادت زيـــادة طفيفـــة، وذلـــك مـــن  
تماشـى  نمط ي وهـذا الـ   . ٢٠٠٤املائة يف عـام     ب ٨٧  إىل ٢٠٠٣

املقدمـــة مـــع سياســـة األمـــني العـــام املعلنـــة بقبـــول التوصـــيات 

أو سياسـية قـاهرة      ما مل يكن هنـاك أسـباب قانونيـة           ،باإلمجاع
 .ذلكحتول دون 

واختتمت كالمها قائلة إن التقرير يتـضمن معلومـات          - ٤١
يف عـام  الفتـاوى  إحصائية عن األعمـال الـيت اضـطلع ـا فريـق       

املائـة مـن احلـاالت املعروضـة عليـه قـد            ب ٥٤ ويربز أن    ٢٠٠٤
 .متت معاجلتها بشكل غري رمسي

ــر   - ٤٢ ــسيدة ميلل ــسؤولة  (ال ــة امل ــة  شــعبة عــناملوظف تنمي
 قـدمت تقريـر     :)مكتـب إدارة املـوارد البـشرية      املوارد البشرية،   

 (A/59/883)األمــني العــام عــن إقامــة العــدل يف األمانــة العامــة   
يف قرارهـــا الـــوارد  العامـــة الـــذي أُعـــد تلبيـــة لطلـــب اجلمعيـــة

العام مقترحات للفصل بـني املهـام       األمني   بأن يقدم    ٥٩/٢٨٣
 .ن اإلداريواملتعددة لوحدة القان

 يف املـصاحل  ضاربوقد أوضح التقريـر أنـه ال يوجـد تـ        - ٤٣
 وبـني  ،مهامهـا االستعراضـية مـن ناحيـة     أداء  عند قيام الوحدة ب   

الوحــدة تعمــل ف. مــن ناحيــة أخــرىاخلاصــة بــالطعون مهامهــا 
، وقـد   النظـر يف الطعـون    باسم اإلدارة يف مجيـع مراحـل عمليـة          

فالطــاعنون . وضــح هــذا الــدور جلميــع األطــراف منــذ البدايــة أُ
ن وأو مستـــشارالفتـــاوى احملتملـــون ميثلـــهم فريــق  والطــاعنون  

وميكــن الــشروع يف جهــود . ن مــن اختيــارهموآخــرقــانونيون 
نــب وحــدة  حــل املنازعــات بــشكل غــري رمســي إمــا مــن جا      

. ه القـانوين  ن اإلداري أو من جانب املوظف أو مستشار       والقان
ــتمكُّ   لــدىن مــن الوصــول إىل حــل مقبــول  ويف حــال عــدم ال

 .دومنا عائقالطعن يظل قائما الطرفني، فإن حق املوظف يف 
كما أوضح التقرير أن األمـني العـام يـرى أن جمموعـة              - ٤٤

 حــددا اجلمعيــة مهــام الوحــدة احلاليــة تلــيب االحتياجــات الــيت
العامة وتسفر عن وفورات ملموسة يف املوارد يف إطـار إثبـات            
. احلقــائق يف كــل حالــة واملــسائل القانونيــة الــيت تنطــوي عليهــا

فالفــصل بــني مهــام الوحــدة سيــسفر عــن ازدواجيــة يف العمــل  
كما سينشئ حاجة إىل موارد إضـافية، بـالنظر إىل أن احلقـائق             
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ثبــات، كمــا ســتحتاج املــسائل    يف كــل حالــة ســتحتاج إىل إ  
القانونية إىل فهم ومعاجلة، سواء يف مرحلـة االسـتعراض أم يف             

 .مرحلة املقاضاة
وفيما يتعلق مبسألة إعادة توزيـع املـوارد مـن الوحـدة،           - ٤٥

ــالنظر إىل كــون مــوارد الوحــدة حمــدودة     ــه ب أوضــح التقريــر أن
 لديها من أعباء عمل ثقيـل، فـاملطلوب مـن مجيـع مـوظفي              وما

الفئة الفنية التعامل مع حـاالت متعـددة يف آن واحـد يف مجيـع               
مراحل عملية االسـتعراض، وكـذلك معاجلـة املـسائل التأديبيـة            
واملثول أمام جملس الطعون املشترك وجلنـة التأديـب املـشتركة،           

ولذلك لن يكـون يف اإلمكـان إعـادة توزيـع           . حسب االقتضاء 
 تـأخر ملمـوس     املوارد من الوحـدة بـدون التـسبب يف حـدوث          

 .يف مجيع جماالت عمل الوحدة
وخلــص التقريــر إىل أنــه يف ضــوء تلــك االعتبــارات       - ٤٦

ــة       ــصلحة املنظم ــن يكــون يف م ــاملوارد، ل ــة ب املوضــوعية املتعلق
وبـدال مـن ذلـك، ميكـن اسـتعراض          . الفصل بني مهام الوحـدة    

املــسائل الــيت أثارــا اجلمعيــة العامــة، علــى أحــسن وجــه، عــن  
عــادة التــصميم الــذي أنــشئ إلجــراء اســتعراض   طريــق فريــق إ

وأعربــت عــن ســرورها ملالحظــة  . منــتظم لنظــام إقامــة العــدل 
ورد يف تقريــر اللجنــة االستــشارية يف أــا تعتــرف أيــضا       مــا

 .بأمهية انتظار نتيجة أعمال الفريق
وقــد أُعــد تقريــر األمــني العــام عــن ممارســات األمــني     - ٤٧

يبية وحـاالت الـسلوك اجلنـائي مـن         العام املتبعة يف املسائل التأد    
 ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٣٠ إىل ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثــاين ١

(A/60/315) مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ١٦ اســـتجابة للفقـــرة 
، الــيت طلبــت فيهــا مــن األمــني العــام إبــالغ الــدول   ٥٩/٢٨٧

األعضاء، علـى أسـاس سـنوي، جبميـع اإلجـراءات املتخـذة يف              
أو الـسلوك اجلنـائي     /هـا سـوء الـسلوك و      احلاالت الـيت يثبـت في     

وكذلك باإلجراءات التأديبية والقانونية املتخذة عند االقتـضاء        
وكان هذا التقرير هـو     . وفقا لإلجراءات واألنظمة املعمول ا    

األول مـن نوعــه الــذي يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة؛ أمــا التقــارير  
عامـة  والتقريـر يقـدم نظـرة       . املقبلة فستقدم على أساس سنوي    

عــن اجلهــاز اإلداري املعــين باملــسائل التأديبيــة ــدف وضــع       
ــام يف إطارهــا الــصحيح   ــد الحظــت  . ممارســات األمــني الع وق

ــر     ــة االستــشارية بــشأن شــكل التقري ــة العامــة قلــق اللجن األمان
أن يتــــضمن التقريـــر التــــايل املعلومــــات  وســــتكفل وحمتـــواه،  
ب خـدمات    مع مكت  اإلداريةوستعمل إدارة الشؤون    . املطلوبة

الرقابــة الداخليــة بــشأن إمكانيــة إنــشاء قاعــدة بيانــات واحــدة  
 .تدار بصورة مشتركة، مع وضع مسائل السرية يف االعتبار

 مـن قرارهـا     ١٧وقد طلبت اجلمعية العامـة يف الفقـرة          - ٤٨
 أن يـــزود مجيـــع املـــوظفني باملعلومـــات الـــواردة يف  ٥٩/٢٨٧

ــر ــع، دأبــت  . التقري ــة العاويف الواق ــة األمان ــوفري  م ــى ت هــذه عل
ــام   ــذ عـ ــات منـ ــيم   ٢٠٠٢املعلومـ ــكل تعمـ ــى شـ ، وذلـــك علـ

العقوبــات علــى علــم بمجيــع املــوظفني لكــي يكــون إعالمــي، 
ــسلوك، وكجــزء ال يتجــزأ مــن إطــار      املفروضــة علــى ســوء ال

 .األمني العام للمساءلة
لفــــت نظــــر اللجنــــة إىل رســــالة مؤرخــــة : الــــرئيس - ٤٩
 إىل رئــيس اللجنــة  موجهــة٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين األول ١٤

 .(A/C.5/60/10)من رئيس اجلمعية العامة 
رئـــيس اللجنـــة االستـــشارية لـــشؤون  (الـــسيد ســـاها - ٥٠

قدم تقريـر اللجنـة االستـشارية بـشأن إقامـة           ): اإلدارة وامليزانية 
ــة    ــدل يف األمانــة العام ــه ينبغــي   ؛(A/60/7/Add.1)الع  وقــال إن

ــد  العمــل  ــن جدي ــب   يف م ــق مبكت ــراح املتعل ــامل  االقت أمــني املظ
ــهوإيال ــدئ ــق   ا مزي ــى ضــوء أعمــال فري ــار عل  إعــادة  مــن االعتب

ــصميم ــان الفكــر    . الت ــي إمع ــا ينبغ طــرق ووســائل  جيــاد إلكم
إمكانيــة الوصــول بالنــسبة إىل املــوظفني بــدون إلتاحــة مبتكــرة 

أو وظـائف   /إنشاء مكاتب جديدة و   اللجوء بشكل تلقائي إىل     
 .جديدة
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ــة لألمــم املتحــدة، فــإن  وفيمــا يتعلــق باحملكمــة اإل  - ٥١ داري
احلاجــة إىل إنــشاء وظيفــتني ساءلت عــن اللجنــة االستــشارية تــ

مبهام املكتـب التنفيذيـة مـن أجـل أمانـة حمكمـة             للقيام  إضافتني  
بعدم إنـشاء وظيفـة إضـافية    أوصت تضم أربع وظائف فقط، و    

ــة ف ــة   ٣ - برتب ــة اخلــدمات العام ــن فئ ــة م ــا  .  ووظيف ــد أ بي
مــساعدة مؤقتــة عامــة إضــافية    طلــب احلــصول علــى   أيــدت 

. لــــدى احملكمــــة األعمــــال املتــــأخرة  للمــــساعدة يف إجنــــاز  
 اللجنـــة أوصـــت مـــن التقريـــر، ١١وضـــح يف الفقـــرة أُ وكمـــا

إضافية يف الوقت احلايل مـن  اعتمادات  االستشارية بعدم رصد    
 .الفتاوىأجل سفر فريق 

وكما هو مبني يف الفـصل الثالـث مـن التقريـر املتعلـق               - ٥٢
أقــرت اللجنــة االستــشارية بأمهيــة    ن اإلداري، و القــانبوحــدة

انتظار نتائج فريق إعادة التصميم وهـي علـى ثقـة مـن أن هـذا                
، ٥٩/٢٨٣الفريق سيقوم، عند النظر يف قـرار اجلمعيـة العامـة            

بدراسة وتقييم دور ومهـام الوحـدة بـشكل واف بغيـة تفـادي           
 عمليـة  التضارب احملتمـل يف املـصاحل وضـمان ثقـة املـوظفني يف          

 .إقامة العدل الداخلي
ــوك  - ٥٣ ــسيدة لـ ــا  (الـ ــوب أفريقيـ ــم  ): جنـ ــت باسـ تكلمـ

 والــصني، فقالــت إــا ترحــب بتلقــي إيــضاح  ٧٧جمموعــة الـــ 
بــشأن حالــة تقريــر اللجنــة االستــشارية بــالنظر إىل أن اجلمعيــة  
العامة قد اختـذت إجـراءات فعـال بـشأن الكـثري مـن مقترحاـا          

-٢٠٠٦ة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني       يف سياق اعتمادها للميزاني   
٢٠٠٧. 

ــق   - ٥٤ ــى مــسألة   وقالــت إن اموعــة تعل ــة كــبرية عل أمهي
إقامة العدل، اليت هي جزء ال يتجزأ مـن النظـام الفعـال إلدارة              

. املوارد البشرية وال ميكن فصلها عن أي إصالح لـذاك النظـام    
ــة  درجــة هــذه املــسألة ممــا برحــت و يف جــدول أعمــال اللجن

ــسنوات ــدةل ــساءلة    .  عدي ــوفر امل ــصلة بعــدم ت ــا املــشاكل املت أم

ــاالت     ــر يف احلـ ــزمن يف النظـ ــأخر املـ ــذلك التـ ــشفافية، وكـ والـ
 .املقدمة لالستعراض فهي قائمة منذ زمن طويل

لعـدم متكُّـن اللجنـة مـن        وأعربت عن أسـف اموعـة        - ٥٥
 مـن جـدول األعمـال خـالل اجلـزء الرئيـسي         ١٣٣البند  تناول  

 للجمعيـة العامـة بـسبب التـأخر يف إصــدار     مـن الـدورة الـستني   
 أن  ٥٩/٢٨٣بقرارها  حاولت  بيد أن اجلمعية العامة     . التقارير

حتــسن النظــام، عــن طريــق مجلــة أمــور منــها إنــشاء فريــق مــن    
 نظـام إقامـة    صميماخلرباء اخلارجيني املستقلني للنظر يف إعادة ت      

ــع اموعــة إىل تلقــي نتــ   . العــدل عمــل ائج وأعربــت عــن تطل
ــشامل لنظــام     ال ــق يف الوقــت احملــدد إلجــراء استعراضــها ال فري

 .إقامة العدل يف الدورة احلادية والستني
ــة واســتدر - ٥٦ ــة ينبغــي أال تــ كت قائل  ؤخرإن هــذه العملي

إدخال تدابري عمليـة فوريـة إلصـالح النظـام، مبـا فيهـا التـدابري                
ــرار   ــة املعتمــدة يف الق ــدعو إىل  ٥٩/٢٨٣املؤقت ، ألن احلاجــة ت

 نظام  ناء تعديالت بعيدة املدى لتفادي االزدواجية وضما      إجر
ــد مــن الــ  عــدل القامــة إل ــةالرتاهــة والشفافية ويتــسم مبزي . فعالي

 اللجنــة مــن تلقــي تقريــر عــن توســيكون مــن املفيــد لــو متكنــ
للتفاعـل  أو إذا أُتيحـت هلـا الفرصـة       ،احلالة بشأن إنشاء الفريق   

 .مع الفريق
ة بـالتقرير األول املقـدم      وأعربت عن ترحيـب اموعـ      - ٥٧

؛ وعـن   )(A/60/376من األمـني العـام عـن أنـشطة أمـني املظـامل              
رغبتها يف تأكيد األمهية اليت تعلقها علـى مكتـب أمـني املظـامل               

ــشكل غــري رمســي     ــسوية املنازعــات ب ــة األوىل لت . بوصــفه اآللي
كمــا أعربــت عــن تأييــد اموعــة بقــوة الســتقالل املكتــب        

طريقــة حياديــة، وعــن اعتقادهــا بأنــه  وقدرتــه علــى التــصرف ب
جيب على املكتب أن يؤدي دورا نشيطا يف جعل نظام العـدل            

كما ينبغي أن تكون أنشطة التوعية الـيت يـضطلع          . أكثر فعالية 
ــا املكتــب مفيــدة جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــن فــيهم   
املوظفون الوطنيون وموظفو فئة اخلدمات العامة، كمـا أيـدت          
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االقتراح الداعي إىل توسيع مشروع فيينـا الرائـد كـي           اموعة  
يشمل أماكن أخرى عن طريق إنشاء فروع إقليمية، وكـذلك          
زيادة املوارد املخصصة للمكتب يف سياق املفاوضـات املتعلقـة          

كما ينبغـي تعزيـز املكتـب عـن طريـق إدخـال تـدابري               . بامليزانية
 .حمددة أكثر لتحسني إمكانية وصول املوظفني إليه

اإلشـارة الـواردة    أضافت قائلة إن اموعة الحظـت       و - ٥٨
املتعلقــة  مــن التقريــر إىل املــسائل والتحــديات    ٣٧يف الفقــرة 

، والـيت   القـضايا مت حتديدها مـن خـالل اسـتعراض         بالنظم واليت   
ــائص اخلطــرية يف    ــبني النق ــد ت ــرح نهجــ النظــامق ــا وتقت  ة مبدع

إىل النظـر يف تلـك      أيـضا   اموعـة تتطلـع     قالـت إن    و. ملعاجلتها
رمسيــة الشاورات غــري املــقــة أكثــر تفــصيال خــالل ياملــسائل بطر

 اموعــة بتقيــيم املــسامهات تكمــا رحبــ. الــيت جتريهــا اللجنــة
العــدل نظــام املقدمــة حــىت اآلن مــن املكتــب مــن أجــل ترشــيد 

مــن املفيــد احلــصول علــى فإنــه وعلــى ســبيل املثــال، . الــداخلي
ـــ    ــن حي ــأثره مـ ــة بـ ــات متعلقـ ــة  معلومـ ــدة عمليـ ــيض مـ ث ختفـ

عـن طريـق الـسبل      القـضايا املرفوعـة     االستئناف وختفيض عـدد     
أُبـديت  كما أحاطـت اموعـة علمـا بالتعليقـات الـيت        . الرمسية

النظـام  يف االجتمـاع بـشأن التحـسينات املدخلـة علـى            من قبل   
 بإجراء مزيد من النقاش لتلك املسائل خـالل      ت، ورحب مؤخرا

 .املشاورات غري الرمسية
ا النتيجـة الـواردة     ـ قالت إن الطريقة اليت تـستجيب       و - ٥٩
 مـن التقريـر بـشأن إقامـة العـدل يف األمانـة العامـة                ٩الفقرة  يف  

(A/59/883)ــ  ٥٩/٢٨٣قــــرار اجلمعيــــة العامــــة نص وروح  لــ
 كانـت اجلمعيـة العامـة قـد         ٢٠٠٥ففـي عـام     . ليست واضـحة  

 قــد ن اإلداريوخلــصت إىل أن املهــام املتــضاربة لوحــدة القــان 
ــأخ نظــامتقــوض شــفافية ال  ــؤدي إىل ت . ة غــري ضــروري ريات وت

ــان   تعاجلــان الفــصل ٥٩/٢٨٣ مــن القــرار ٣٠ و ٢٩والفقرت
مـسألة إعـادة توزيـع املـوارد، بغيـة      وكذلك  بني مهام الوحدة،    

 .جتنب التضارب يف املصاحل

يف هـذه  صميم نظـر فريـق إعـادة التـ      أضافت قائلة إن    و - ٦٠
اجلهــود الــيت تبــذهلا اجلمعيــة العامــة  مــن اجــزءســيكون املــسألة 

، بيـد    إقامة العدل يف األجلني املتوسط والطويـل       نظامإلصالح  
كما هو مـبني يف الطلـب الـوارد يف     أن اجلمعية العامة تعترف،     

ــه ٥٩/٢٨٣  مــن القــرار ٣٠الفقــرة  ــضروري اختــاذ  ، أن مــن ال
ن املفيـد لـو أن التقريـر املعـروض علـى            كـان مـ   و. تدابري فوريـة  

وقدم مزيـدا مـن     عبارات أكثر حتديدا    املسألة ب تناول   قد   اللجنة
 .املعروفة جيداإلحدى الشواغل احللول 

فعـال  وجـود نظـام     وأعربت عن اعتقاد اموعـة بـأن         - ٦١
 لضمان متتـع املـوظفني بـاحلق يف         ا رئيسي اأمرميثل  إلقامة العدل   

 كهـذا يزيـد     نظـام ف. معاملـة منـصفة   تلقـيهم   حماكمة عادلة ويف    
من املساءلة والشفافية يف عمليـة اختـاذ القـرار عـن طريـق              أيضا  

اعتبــار املــدراء مــسؤولني عــن أعمــاهلم وفقــا لقــرارات اجلمعيــة 
ــصلة  ــة ذات ال ــذلك . العام ــن  ول ــت ع ــترحأعرب ــة ي ب اموع

تقرير عـن ممارسـات األمـني العـام يف املـسائل التأديبيـة              البتقدمي  
يقـات اللجنـة    بتعلوترحيبها كـذلك    وحاالت السلوك اجلنائي،    

من الواضح أن احلاجة تـدعو إىل       قالت إنه   و. االستشارية عليه 
اصــة علــى وخبالقيــام مبزيــد مــن العمــل لتعزيــز إطــار املــساءلة،  

عـن رغبـة اموعـة       يف اخلتـام  أعربـت   و. مستوى اإلدارة العليا  
ن تنفيذ احلدود الزمنيـة اإللزاميـة املطلوبـة         عيف تلقي معلومات    

 ضمن إجـراءات الطعـون،      ٥٩/٢٨٣قرار  المن   ١٦يف الفقرة   
ــذلك  ــي املــوظفني     وك ــمعلومــات إضــافية مــن ممثل ن تنفيــذ ع

 .٢٦ الفقرة
 تكلـــم باســـم االحتـــاد :)النمـــسا(الـــسيد دروفينيـــك  - ٦٢

اللتني بسبيلهما إىل االنـضمام إىل       ؛ وبلغاريا ورومانيا  األورويب
ــا   ــا وكرواتيــ ــاد األورويب، وتركيــ ــدونيا االحتــ ــة مقــ ومجهوريــ

ــسابقة اليوغ ــالفية الــ ــاد؛   ،وســ ــضمام إىل االحتــ ــحة لالنــ املرشــ
وألبانيــا، وهــي بلــد مــن بلــدان عمليــة االســتقرار واالنتــساب؛  

فـأعرب  فضال عن أوكرانيا ومجهورية مولـدوفا وليختنـشتاين،       
ــه بــ   ــدل   عــن قناعت ــز نظــام الع ــم  ضرورة تعزي ــداخلي يف األم ال
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ظفني العالقـة بـني املـو   حتسني من شأنه  لن يكون   املتحدة الذي   
الــشفافية واملــساءلة بوجــه زيــادة واإلدارة فحــسب، بــل أيــضا 

 .عام يف جمال إدارة املوارد البشرية
ــيحجم عــــن   - ٦٣ ــاد األورويب ســ ــائال إن االحتــ وأردف قــ

التعليق على املسألة بالتفصيل يف املرحلـة احلاليـة، لكنـه يرغـب        
ويــبني التقريــر .  ألعمــال أمــني املظــاملهيف اإلعــراب عــن تأييــد

ــة أن مكتــب أمــني املظــامل أداة قيمــة (A/60/376)عــين امل .  للغاي
فرغم أن عمل أمني املظامل صعب التحديـد كمـا وكيفـا، فـإن              

أن مثــل هــذه اآلليــات غــري  مــن االحتــاد األورويب علــى قناعــة  
تـدابري بـسيطة أخـرى، ميكـن أن تكـون           تقترن ب الرمسية، عندما   

 .اإلدارة يف حل املشاكل الناشئة بني املوظفني وحامسة
وأضاف قائال إن االحتاد األورويب الحـظ أن جوانـب           - ٦٤

املوارد يف إقامة العدل قد عوجلت يف إطـار املناقـشات املتعلقـة             
لذلك فإن  و. ٢٠٠٧-٢٠٠٦بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني     

انتظـار التقريـر الـشامل الـصادر عـن          سـتتمثل يف    اخلطوة التالية   
ي سـيقدم املخطـط األساسـي لنظـام         ، الـذ  صميمفريق إعادة الت  

فــإن  ،ولــذلك.  يف املــستقبل الــداخلي يف األمــم املتحــدةلالعــد
ــاد األورويب  ــد  االحت ــال    ســوف يؤي ــد جــدول األعم ــاء بن إرج

 والــستني للجمعيــة ة الــدورة احلاديــإىلاملعــروض علــى اللجنــة  
 .العامة
قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة(الــسيد غارســيا  - ٦٥

املـــوظفني  مثلـــه مثـــل ســـائر - ه، ينتظـــر بتلـــهفد بلـــإن وفـــد
الـيت خلـص    نتـائج    ال - واألمني العام األخرى  والدول األعضاء   

وأعـرب عـن    . نـشئ مـؤخرا    الـذي أُ   صميمفريق إعـادة التـ    إليها  
قيام األمني العام مبتابعة الطلبات الواردة يف قـرار         بسرور وفده   

ــة العامــة  ــداعي إىل ٥٩/٢٨٣اجلمعي أن  ، وال ســيما الطلــب ال
اخلاصــة بالتوعيــة وأن  مكتــب أمــني املظــامل أنــشطته    يواصــل 

ــا   ــام مقترحــات مــن أجــل    يوســع نطاقه ــدم األمــني الع وأن يق
إليه مـن جانـب     الوصول  سبل  تعزيز املكتب من خالل حتسني      

وأعــرب عــن ثنــاء وفــده . ملــوظفني العــاملني يف خمتلــف املواقــعا
املعنيـــة علـــى اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا املكتـــب إلبـــالغ األطـــراف 

 .يضطلع به من مهام امب
وأعرب عن اتفاق الواليـات املتحـدة مـع وجهـة نظـر              - ٦٦

 (A/60/7/Add.1)اللجنة االستـشارية، املعـرب عنـها يف الوثيقـة       
واليت تقضي بإعادة النظر يف االقتراح الـداعي إىل إنـشاء ثالثـة             
مكاتــب فرعيــة ألمــني املظــامل، يــرأس كــل منــها موظــف برتبــة 

. لك بعـد أن يقـدم فريـق إعـادة التـصميم تقريـره             ، وذ ١ - مد
وفيما خيص املسائل والتحديات الـيت تتعلـق بـالنظم احملـددة يف              
تقرير أمني املظامل، يالحـظ وفـده أن تلـك املـسائل قـد أُثـريت                
قبال، يف جمموعة من األطر والتقارير، أحـدثها عهـدا يف تقريـر             

ل جـ مـن أ  : تحـدة االسـتثمار يف األمـم امل     ”األمني العام املعنـون     
 .(A/60/692)“ منظمة أقوى على الصعيد العاملي

وقال إن الواليات املتحدة مـا برحـت تستـشعر القلـق             - ٦٧
البــالغ إزاء أفعــال ســوء الــسلوك والــسلوك اجلنــائي الــواردة يف  

ممارسـات األمـني العـام املتبعـة يف       ”تقرير األمـني العـام املعنـون        
ــسلوك ا   ــة وحــاالت ال ــسائل التأديبي ــن  امل ــائي، م  كــانون ١جلن

 “٢٠٠٥يونيــــــه / حزيـــــران ٣٠-٢٠٠٤ينــــــاير إىل /الثـــــاين 
(A/60/315)     ــود ــم اجله ــع األطــراف إىل دع ــدعو مجي ــي ت ، وه

اجلارية إلنشاء نظام مساءلة يف األمم املتحـدة يتـسم بالـشفافية            
 .والرتاهة والكفاءة والفعالية

قالـت إن إقامـة العـدل تعـد         ): نيجرييـا  (ودالسيدة أو  - ٦٨
لة ذات أمهيــة كــبرية بالنــسبة جلميــع املعنــيني؛ وإن اللجنــة مــسأ

دأبت على معاجلة املسألة عددا من املرات عرب الـسنني، لكنـها     
كانـت ترجئهـا علــى الـدوام إىل دورة قادمــة للجمعيـة العامــة،     

وقالـت إن   . وكان ذلك يتم أحيانا بسبب عدم تـوافر التقـارير         
ية قـد أدى دورا كـبريا يف        التأخر يف إعداد وتقدمي التقارير املعن     

. إرجاء املسألة الـيت كـان ينبغـي إيالؤهـا األولويـة يف االهتمـام              
وأعربــت عــن أمــل وفــدها يف أن يــنجح االجتمــاع احلــايل يف    
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عكـس هـذا االجتـاه، مبينـا بـذلك التـزام اللجنـة الكامـل بنظــام         
مناسب إلقامـة العـدل يتـسم حقـا باملـصداقية بالنـسبة ملـوظفي               

 .املنظمة
وأعربت عن رغبة نيجرييا يف أن تؤكـد وتـشدد علـى             - ٦٩

ــة أن تكــون      ــادرات اإلصــالح اجلاري ــه إن كــان ملختلــف مب أن
ــة        ــدر كــبري مــن الطاق ــد مــن تكــريس ق ــة ودائمــة، فــال ب جمدي
والوقت إلنشاء نظام إلقامة العدل ال يقيم العدل فحـسب بـل            

فنظام إقامة العدل يف األمم املتحدة      . يبدو أيضا أنه يفعل ذلك    
البطــيء جــدا مــا بــرح يــشكِّل مــصدرا خطــريا للقلــق بالنــسبة   

 .لوفدها
وقالت إن حتسني إقامة العدل هو جـزء ال يتجـزأ مـن              - ٧٠

اجلهود املبذولة إلصالح وتغيري عمليات إدارة املـوارد البـشرية          
إذ تبني احلقائق أن معظم املـسائل املعروضـة بـصفة    يف املنظمة،  
تتـصل بالترقيـة    ا هـي مـسائل      إمنـ مكتب أمني املظامل    عامة على   

ــوظيفي  ــر إىل م . والتطــوير ال ــارفالنظــام يفتق ــاس  عي  واضــح لقي
رب سالتمييــز جبميــع أنواعــه، وأعربــت عــن أمــل وفــدها يف أن يــ

بـل  هذه املسائل احلساسة    غور   (A/60/376)تقرير األمني العام    
 زالت ترحـب بأيـة تعليقـات        ماا  إواستدركت قائلة   . احلامسة

 املكتـب مـن حيـث       بـأثر التفاصيل املتعلقة   إن   و ،يف هذا الصدد  
 الحـظ وفـد   قـد   و. حتسني نظام العدل سـتلقى الترحيـب أيـضا        

املائــة مــن احلــاالت قــد متــت تــسويتها بــشكل   ب ٧٠ها أن بلــد
ــ ــه يرغــب يف معرفــة ســبب عــدم   م  احلــاالت تــسويةرض، لكن

 .بنفس الطريقة باملائة ٣٠املتبقية البالغة 
وضـــيح لقـــي تها بت بلـــددوأعربـــت عـــن ترحيـــب وفـــ - ٧١
ــرة  ل ــواردة يف الفق ــر، وكــذلك  ٨لتعليقــات ال ــ مــن التقري أي ب

حيـسن  ن  أمني املظامل   ا أل كن  اليت مي كيفية  المقترحات تتعلق ب  
كمــا أعربــت عــن  . ول مجيــع املــوظفني إىل مكتبــه صــفــرص و

وأضـافت قائلـة    . تأييد نيجرييا جلهـود أمينـة املظـامل وموظفيهـا         
احلــــصول علــــى توضــــيح أفــــضل ســــيكون مــــن املفيــــد إنــــه 

ــسائل      ــف املـ ــة خمتلـ ــر ملعاجلـ ــة يف التقريـ ــتراتيجية املبينـ  -لالسـ
.  مـــن صـــميم النظـــامفيهـــا املـــسائل الـــيت تعتـــرب بطبيعتـــها  مبـــا

تقريـر  وأعربت، عالوة على ذلك، عن ترحيـب وفـدها بتلقـي       
 .نتيجة أعمال جملس الطعون املشتركمستكمل عن 

امـة كانـت قـد أنـشأت      وأضافت قائلـة إن اجلمعيـة الع       - ٧٢
 فريقـا مــن اخلـرباء املــستقلني للنظــر   ٥٩/٢٨٣قرارهــا مبوجـب  

وأعربـت عـن ثقـة وفـدها        . إقامة العـدل  صميم نظام   يف إعادة ت  
ــسرعة حبيــث     يف أن ي ــى وجــه ال ــه عل ــق عمل ــسىن ينجــز الفري ت

ــستني     ــة والـ ــدورة احلاديـ ــالل الـ ــره خـ ــر يف تقريـ ــة النظـ . للجنـ
تلقـي تعليقـات أوليـة مـن          وسيكون من املفيد يف الوقت احلايل     

املعقـودة مـع أعـضاء    أمينة املظامل بشأن االجتماعات التمهيدية     
ا الوقـت،  هـذ غضون بيد أنه ينبغي للجنة أن تقوم، يف        . الفريق

ــاد  ــذ يف      بإجي ــن أجــل التنفي ــة م ــراءات عملي ــاذ إج ــة الخت طريق
ــارات       ــه إجيــاد خي ــذي تنتظــر في األجــل القــصري، يف الوقــت ال

 .طول أجالأ
قـال إن   ): اجلمهورية العربيـة الـسورية     (السيد إيلجي  - ٧٣

نظـام العـدل قـد      بيد أن   . موظفي املنظمة هم أمثن رصيد لديها     
لـف للغايـة، ومل يطـرأ عليـه         كبطـيء جـدا وم    أصبح باليا، فهو    

لنظــر يف املــسألة يف عنــد او. أي حتــسني يف الــسنوات األخــرية 
مـــواطن  ديـــد اجلمعيـــة العامـــة إىل حتتالـــدورة الـــسابقة، ســـع

اخلطــوات الواجــب اختاذهــا جلعــل  النظــام وتقريــر الــضعف يف 
ــدال    ــر شــفافية وع ــام أكث ــضمن و. النظ ــة العامــة   ت ــج اجلمعي

الـشفافية، وإنـشاء فريـق      ألخذ فورا بتـدابري حتـسني       ا: مرحلتني
ولــسوء احلــظ،  . وحتــسينههيكلــة النظــام  خــرباء بغيــة إعــادة   

الالزمــة الــيت طلبتــها أخفقــت األمانــة العامــة يف تنفيــذ التــدابري 
ــة  ــة العام ــد الفهــي مل . اجلمعي ــال  ،نظــرتع ــى ســبيل املث  يف ، عل

ــان املوجــودة الوظــائف  ــة  ويف وحــدة الق ن اإلداري بقــصد إزال
 .عيق عملهايي ذالتضارب يف املصاحل ال
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بإقامــة العــدل يف املتعلقــة املــشاكل أضــاف قــائال إن و - ٧٤
ــا برحـــت مستعـــصية   ــدة مـ ــود طاألمـــم املتحـ ــدة عقـ ــةملـ . ويلـ

، فـإن خمتلـف التـدابري الـيت طلبتـها اجلمعيـة          لكضافة إىل ذ  باإلو
لــذلك ينبغــي لألمانــة  . العامــة مل تولــد التحــسينات الــضرورية 

ــيت      ــة ال ــة، خــالل املــشاورات غــري الرمسي ــغ اللجن العامــة أن تبل
جتريها اللجنة، جبميع اجلهود الـيت بذلتـها لتنفيـذ قـرار اجلمعيـة              

باحلـدود الزمنيـة   منـها  لك مـا يتعلـق   ، مبا يف ذ ٥٩/٢٨٣العامة  
 .إجراءات الطعوناليت جعلتها اجلمعية العامة إلزامية ضمن 

ه قـد أحـاط علمـا بالرسـالة      بلـد وأردف قائال إن وفـد    - ٧٥
الـــــواردة مـــــن رئـــــيس احملكمـــــة اإلداريـــــة لألمـــــم املتحـــــدة 

(A/C.5/60/10)ــه ســينظر بــشكل إجيــايب يف الطلــب الــذي   إ و ن
ر فوري بشأن أجـور أعـضاء       ا إىل اختاذ قر   يدعو اجلمعية العامة  

اجلميــع املعــايري اجلديــدة ستوىف احملكمــة، دون االنتظــار حــىت يــ
 .٥٩/٢٨٣اليت يفرضها القرار 

ــائال  و - ٧٦ ــه قـ ــتم كالمـ ــارير  اختـ ــق التقـ ــة مل تتلـ إن اللجنـ
 املطلوبة مبوجـب القـرارات الـسابقة،      ،السنوية عن إقامة العدل   
إلشـارة إىل الطلـب الـوارد يف        ايف  ه   بلـد  وأعرب عن رغبة وفد   

ــرة  ــرار  ٢٢الفقـ ، والـــداعي إىل أن يقـــدم  ٥٩/٢٨٣ مـــن القـ
كمـا أعـرب    . األمني العام معلومـات عـن أنـشطة أمـني املظـامل           

 .صددهذا اليف وفد إىل تلقي إيضاح العن تطلع 
 .١٠/١٢رفعت اجللسة الساعة  

 


