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06-50839 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/652( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[
 

 تعزيز دور املكاتب دون اإلقليمية للجنة االقتصادية ألفريقيا - ٦١/٢٣٤
 ،إن اجلمعية العامة 
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣ املؤرخ ٦٠/٢٣٥ إىل قرارها إذ تشيـر 
ــد نظــرت   ــام وق ــر األمــني الع ــة    يف تقري ــة للجن ــز دور املكاتــب دون اإلقليمي  عــن تعزي

 ،)٢( ذي الصلةتقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةيف و )١(االقتصادية ألفريقيا

 وبتقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة     )١( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١ 
 ؛)٢(وامليزانية
 الـذي   ٢٠٠٤ديسـمرب   / كانون األول  ٢٣رخ   املؤ ٥٩/٢٧٥ قرارها   إىلتشري   - ٢ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦ ا ضمن أولويات املنظمة يف الفترة إدراج تنمية أفريقي فيهقررت

 ٥٧/٧  و٢٠٠٢ســبتمرب / أيلـول ١٦ املـؤرخ  ٥٧/٢إىل قراريهـا  تشـري أيضـا    - ٣ 
بـه اللجنـة االقتصـادية       تقـوم أمهية الدور الـذي      وتؤكد،  ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٤املؤرخ  

ألفريقيا يف تنسيق أنشطة منظومة األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي دعما للشـراكة اجلديـدة               
 ؛)٣(من أجل تنمية أفريقيا

 وإىل ٢٠٠٥ســـبتمرب / أيلـــول١٦ املـــؤرخ ٦٠/١ إىل قرارهـــا تشـــري كـــذلك - ٤ 
 التزامها بتلبية االحتياجات اخلاصة ألفريقيا؛

_______________ 
)١( A/61/471. 
)٢( A/61/544. 
)٣( A/57/304املرفق ،. 
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جـراء اسـتعراض   إلنة االقتصادية ألفريقيـا   باجلهود اليت تضطلع هبا اللج   ترحب - ٥ 
 للتحـديات الـيت تواجـه     بشكل أفضـل مي إىل تعديل أوضاعها لكي يتسىن هلا التصدي يرشامل  
 ؛ باألمانة العامةيات مكتب خدمات الرقابة الداخليةتنفيذ توصل و،أفريقيا

 أن، ٦٠/٢٣٥ مــن قرارهــا ١٢ العــام يف الفقــرة األمــني إىل إىل طلبــها تشــري - ٦ 
تقـدير اخلطـوات املتخـذة      مع ال وتالحظ  يقدم خطة عمل شاملة لتعزيز املكاتب دون اإلقليمية،         

صــيات مكتــب تو تنفيـذ ، كيمـا يتســىن   ومهمتــها دون اإلقليميـة دور املكاتــبمـن أجــل حتديـد   
 ؛)٤(ةخدمات الرقابة الداخلي

ام،  وطلبـها إىل األمـني العـ    ٦٠/٢٣٥ مـن قرارهـا      ١٢  و ٩إىل الفقرتني   تشري   - ٧ 
كافية للجنة االقتصادية ألفريقيا ومكاتبـها دون       الوارد  امليف سياق خطة العمل، أن يكفل توفري        

 االقتصـادية   للجماعـات للشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا و        واصل دعمها   اإلقليمية كي ت  
 مكتـب خـدمات الرقابـة        الـيت يقـدمها    توصـيات ال تنفيـذ    وأن يكفـل كـذلك    اإلقليمية ألفريقيـا،    

 ؛تاما  تنفيذاالداخلية
، ٦٠/٢٣٥ مـن قرارهـا      ٨أعربت عنـه مـن قلـق يف الفقـرة             ما إىل أيضاتشري   - ٨ 

سـتتم  وتالحظ أن عملية تعديل األوضـاع وتنفيـذ توصـيات مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة                 
علقـة  غـري املت  ف و وزيـع االحتياجـات مـن املـوارد املتعلقـة بالوظـائ           عـن طريـق إعـادة ت       معاجلتهما
ــرة الســنتني  بالوظــائف ــة   ســيتناول، وأن األمــني العــام  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ يف فت املقترحــات املتبقي

-٢٠٠٨املتعلقــة بــاملوارد وإعــادة التنظــيم يف ســياق امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الســنتني 
 ؛٢٠٠٩

عيـة العامـة    إىل اجلمه الـذي سـيقدم  تقريـر ال األمـني العـام، يف سـياق     إىلتطلب   - ٩ 
 للمنظمــة يف عــن االســتراتيجية الشــاملة يف اجلــزء األول مــن دورهتــا احلاديــة والســتني املســتأنفة

 مـن  ٦تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، أن يدرج معلومات مفصـلة عـن تنفيـذ الفقـرة              جمال
 .٦٠/٢٣٥ قرارها

 ٨٤اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٢٢

 

_______________ 
)٤( A/60/120 و Corr.1الفرع التاسع ،. 


