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 ٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 تنظيم األعمال

لفــت االنتبــاه إىل برنــامج العمــل املقتـــرح     : الــرئيس  - ١
لألسبوعني األولني من اجلزء الثاين من الدورة الثانيـة والـستني           
املــستأنفة للجمعيــة العامــة، وأيــضا إىل املــذكرة املقدمــة مــن       

 ).A/C.5/62/L.34(األمانة العامة بشأن حالة إعداد الوثائق 
حتدث باسـم جمموعـة     ): أنتيغوا وبربودا  (السيد هانيت  - ٢
 والــصني، فقــال إنــه يــثين علــى رئــيس اللجنــة لرســالته   ٧٧ الـــ

ــة  ــسان٢٢املؤرخــ ــل / نيــ ــاء  ٢٠٠٨أبريــ ــة إىل رؤســ  املوجهــ
ــرح أن      ــائق، ويقتـ ــدمي الوثـ ــأخر يف تقـ ــصوص التـ اإلدارات خبـ

. تصدر تلك الرسالة بوصفها وثيقة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة            
 أنه، على ضـوء ثقـل عـبء العمـل الـذي             ومن دواعي األسف  

تضطلع به اللجنة، أصبح التأخر يف تقدمي التقارير مبعثـا للقلـق            
ومل يكــن هنــاك امتثــال لقاعــدة األســابيع الــستة   . مــرة أخــرى

املتعلقة بتـوفري الوثـائق، وهـي قاعـدة سـبق ورودهـا يف خمتلـف                
ــة      ــة العام ــة، كمــا أن املــسؤولني باألمان ــة العام ــرارات اجلمعي ق

ثريا مــا ال يقومــون، عنــد عــرض التقــارير، بــذكر األســباب   كــ
 . املربرة للتأخر يف اإلصدار

وأضاف قائال إنه بينما حدثت زيادة كبرية يف إمجـايل           - ٣
ميزانيــة املنظمــة حلفــظ الــسالم يف الــسنوات األخــرية، حــدث   
ــام الــدول األعــضاء     تنــاقص تــدرجيي يف الوقــت املخــصص لقي

ــن   ــات مـ ــالنظر يف االحتياجـ ــة  بـ ــوارد، ويف جوانـــب سياسـ املـ
والوضــع الــراهن مل يــسبق لــه مثيــل،  . عمليــات حفــظ الــسالم

لث التقـارير الـيت ُيفتـرض أن ُينظـر فيهـا يف اجلـزء الثـاين مـن            فثُ
الدورة املستأنفة لـن ُيعـرض إال يف األسـبوع األخـري، ومل تعـد               
اللجنة االستـشارية لـشؤون اإلدارة وامليزانيـة حـىت اآلن سـوى             

. رير مــن التقــارير املتــصلة بعمليــات حفــظ الــسالم  مخــسة تقــا
والتـــأخر يف تقـــدمي التقـــارير يفـــضي إىل تقـــويض دور الرقابـــة 
ــة العامــة، فــضال عــن تقلــيص قــدرة      ــه اجلمعي الــذي تــضطلع ب

الـــدول األعـــضاء علـــى النظـــر بطريقـــة مفـــصلة ومـــستنرية يف  
 . ميزانيات خمتلف عمليات حفظ السالم

اختـــاذ إجـــراءات ســـريعة وأكــد أن هنـــاك حاجـــة إىل   - ٤
وقال إن الدول األعـضاء ينبغـي أن تبحـث          . ملعاجلة هذه احلالة  

ــة      ــة العامــة واللجن ــؤثر علــى كــل مــن األمان الــصعوبات الــيت ت
ــة     االستــشارية وذلــك هبــدف التوصــل إىل فهــم مــشترك لكيفي

وعـــالوة علـــى ذلـــك، جيـــب علـــى األمـــني العـــام . مواجهتـــها
 اســــتجابات رمسيــــة ورئــــيس اللجنــــة االستــــشارية أن يــــوفرا

 ٥أعربـت عنـه الـدول األعـضاء مـن شـواغل، وفقـا للفقـرة                ملا
 .  جيم٥٠/٢٠٦من قرار اجلمعية العامة 

ــاء    - ٥ ــراء بقـ ــن جـ ــد مـ ــشكلة تتعقـ ــول إن املـ وأردف يقـ
الوقت املخـصص الجتماعـات اللجنـة االستـشارية دون تغـيري            
لفترة جتاوزت عقدا من الزمان، وذلك بـالرغم مـن أن اللجنـة             

ــارير ذات      عل ــدد التق ــاهز ضــعف ع ــا ين ــاول م ــا اآلن أن تتن يه
ومن مث جيـب أن يـؤذن للجنـة االستـشارية، بـأن تعقـد               . الصلة

ــى أســاس   ــاول   ١٢اجتماعاهتــا عل ــتمكن مــن تن  شــهرا حــىت ت
ــت       ــال ويف الوق ــامل وفع ــشكل ش ــا ب ــضايا املعروضــة عليه الق

ومن الواجب كذلك إعادة النظـر يف شـروط خدمـة           . املناسب
لجنــة االستــشارية مــن أجــل القــضاء علــى عــدد مــن   أعــضاء ال

العقبــات الكــبرية الــيت تواجــه غالبيتــهم، ولــتمكني اللجنــة مــن  
 . تقدمي ما ينتظر منها من تقارير عالية اجلودة

 والـصني ال ميكنـها،   ٧٧ واستطرد قائال إن جمموعة الـ    - ٦
بــالنظر إىل الطــابع املؤقــت لربنــامج العمــل املقتــرح، أن توافــق  

. ذا الربنامج بعـد األسـبوع األول مـن الـدورة املـستأنفة         على ه 
واجملموعة على ثقة من أن املكتب سوف يعدل برنامج العمـل           
هذا، عند االقتضاء، مـن أجـل بيـان التغـيريات يف حالـة إعـداد                

ويف هـذا الـصدد، ال بـد        . الوثائق والتقدم احملرز يف املفاوضات    
ــت وخــ        ــن وق ــي م ــا يكف ــة مب ــد اللجن ــن ضــمان تزوي دمات م

وعلـــى الـــرغم مـــن أن ميزانيـــات عمليـــات حفـــظ . مـــؤمترات
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ــة، ينبغــي أن خيــّصص وقــت كــاف     ــأطر زمني الــسالم حمــددة ب
للنظــر بتعمــق يف القــضايا األخــرى ذات األمهيــة الكــربى، مــن  

فالوصــول باملفاوضــات . قبيــل نظــام إقامــة العــدل واملــشتريات
سـيبعث  املتعلقة هبذين البندين، بصفة خاصة، إىل هناية ناجحة         

 . باإلشارات الصحيحة إىل األمانة العامة
واختــتم كلمتــه قــائال إن اللجنــة االستــشارية واألمانــة  - ٧

العامة ينبغي أن تقدما إيضاحا رمسيا حلالة إعـداد التقـارير الـيت             
ستعرض يف اجلزء الرئيسي من الدورة الثالثة والستني للجمعية         

لتقـارير، وخاصـة    العامة، وأن توفرا أيضا تأكيدات بـأن تلـك ا         
ــا         ــة متام ــة، ســوف تكــون ممتثل ــزة التنمي ــها بركي ــصل من ــا يت م

 . لألحكام ذات الصلة؛ وذلك منعا لتكرار احلالة الراهنة
حتدثت باسـم االحتـاد     ): سلوفينيا (السيدة سيمكيتش  - ٨

األورويب؛ والبلـدان املرشــحة لالنــضمام إليــه تركيــا ومجهوريــة  
ــسابقة وك  ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة  مقـ ــدان عمليـ ــا، وبلـ رواتيـ

ــل     ــنة واهلرســـك واجلبـ ــا والبوسـ ــساب ألبانيـ ــتقرار واالنتـ االسـ
األسود وصربيا، باإلضافة إىل أرمينيا وأوكرانيا وليختنـشتاين،        
فكـــررت اإلعـــراب عـــن الـــشواغل الـــيت أبـــداها ممثـــل أنتيغـــوا 
وبربــودا بــشأن التــأخر يف إصــدار عــدد مــن التقــارير اهلامــة        

م واللجنــة االستــشارية، وبعــض هــذه  املقدمــة مــن األمــني العــا 
  رئـيس  وقالـت إن رسـالة    . التقارير له آثار كبرية علـى امليزانيـة       

، الــيت تــستوجب  ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٢اللجنــة املؤرخــة  
 . توجيه الثناء له عليها، وصفت شواغل اللجنة وصفا دقيقا

وأضافت قائلة إن متويل عمليات األمم املتحدة حلفـظ     - ٩
ولوية لدى االحتـاد األورويب، امللتـزم التزامـا بالغـا           السالم ميثل أ  

ــن      ــسالم واألمـ ــون الـ ــدان صـ ــسي يف ميـ ــة الرئيـ ــدور املنظمـ بـ
وقـــد أســـهم االحتـــاد بأعـــداد ضـــخمة مـــن اجلنـــود . الـــدوليني

والــشرطة املدنيــة وغريهــم مــن األفــراد يف شــىت بعثــات حفــظ   
السالم، وهـو مـسؤول بـصورة مجاعيـة عـن حـصة كـبرية مـن                 

كـذلك سـاند االحتـاد األورويب       . نيـة حفـظ الـسالم     إمجايل ميزا 

علــى حنــو نــشط قــضية تعزيــز عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ    
ومـع هـذا، فـإن      . السالم، ويواصل العمل على كفالـة فعاليتـها       

ذلك االلتزام السياسي ينبغي أن يتواكب مـع انـضباط امليزانيـة            
ستأنفة، ويف اجلزء الثـاين مـن الـدورة املـ         . وكفاءة اإلدارة املالية  

ســيتوىل االحتــاد األورويب حبــث ميزانيــات خمتلــف العمليــات      
وتبعـا ملـدى    . هبدف تزويدها باملوارد الضرورية لتنفيذ والياهتـا      

تــــوافر الوثـــــائق ذات الـــــصلة يف الوقـــــت املناســـــب، لـــــدى  
األورويب اســتعداد أيــضا ملناقــشة قــضايا أخــرى مــن       االحتــاد
ــل ــة قبيــ ــا   إقامــ ــيط لتكنولوجيــ ــة والتخطــ ــات العدالــ  املعلومــ

 . املؤسسة موارد/واالتصاالت
حتدث باسم جمموعة ريـو،     ): املكسيك (السيد هيللر  - ١٠

فقال إنه يشعر بالقلق إزاء التـأخر يف إصـدار التقـارير، ويـدعو          
األمانــــة العامــــة واللجنــــة االستــــشارية إىل توضــــيح أســــباب  

 . احللول املناسبةحيدث من تأخريات، وإىل اقتراح  ما
 قـــائال إن اللجنـــة اخلامـــسة جيـــب أن تـــزود  وأضـــاف - ١١

األمني العـام بـاملوارد الالزمـة لتنفيـذ واليـات خمتلـف عمليـات               
ــاق      ــادئ املكرســة يف ميث ــا للمقاصــد واملب ــسالم، وفق حفــظ ال

ومع هذا، فإن جمموعة ريو تشعر بالقلق بـشأن         . األمم املتحدة 
االحتياجــات مــن املــوارد الــيت تتــصل بتلــك العمليــات، وهــي   

أن مــستويات هــذه املــوارد ينبغــي أن تكــون مــستندة إىل تــرى 
. مربرات كافيـة هبـدف ضـمان حتقيـق أكـرب قـدر مـن الكفـاءة                

وال بد أيـضا مـن وجـود رقابـة فعالـة إذا مـا أريـد توزيـع هـذه                   
 . املوارد واستخدامها على حنو يتسم بالشفافية

واســتطرد يقــول إن جمموعــة ريــو تعلــق أمهيــة خاصــة    - ١٢
مــم املتحــدة لتحقيــق االســتقرار يف هــاييت، وهــي  علــى بعثــة األ

تؤكد من جديد أن مثـة حاجـة إىل قيـام اجملتمـع الـدويل باختـاذ                 
إجــراءات عاجلــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املــستدامة والقــضاء  

وهلــذه الغايــة، ســامهت الــدول . علــى آفــة الفقــر يف هــذا البلــد 
 يف   مـن اجلنـود وأفـراد الـشرطة        كـبرية أعضاء اجملموعـة بأعـداد      
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أخــرى بعثــة األمــم املتحــدة هــذه، وتنخــرط أيــضا يف أشــكال   
ومن اجلدير بالثناء، بصفة خاصـة،      . لتعاون مع حكومة هاييت   ل

ذلــك الــدعم املتعلــق باســترجاع البيانــات وعمليــات اإلجــالء، 
ــتقرار يف       ــق االس ــم املتحــدة لتحقي ــة األم ــه إىل بعث ــذي يقدم ال

مـــن أجـــل هـــاييت معهـــد األمـــم املتحـــدة للبحـــث والتـــدريب  
 . باملرأة النهوض

وأكد أن جمموعـة ريـو ملتزمـة بالعمـل علـى حنـو بنـاء                 - ١٣
ــشاملة يف اجلــزء       ــضايا ال ــشأن الق ــاق ب هبــدف التوصــل إىل اتف
الثــاين مــن الــدورة املــستأنفة، وذلــك ضــمانا التــسام عمليــات  

ولـيس مـن اجلـائز      . حفظ السالم بالترشيد والفعاليـة واملـساءلة      
، بأنه ممارسـة مـن ممارسـات ختفـيض          أن يفسر هذا، رغم ذلك    

التكــاليف، ففــي الوقــت الــذي ينبغــي فيــه للمنظمــة أن تأخــذ   
سالم، بسياسات متماسكة وموحـدة بـشأن عمليـات حفـظ الـ           

 للواليات واخلـصائص املتميـزة لكـل        جيب إيالء االعتبار الالزم   
 . عملية من تلك العمليات

لـدى  وأكد أيضا أن موضوع املـشتريات ميثـل أولويـة            - ١٤
وينبغـــي أن تكـــون قاعـــدة البـــائعني للمنظمـــة  . جمموعـــة ريـــو

متنوعة هبدف توفري فرص التوريد أمـام مجيـع الـدول األعـضاء             
علــى حنــو واضــح ومفتــوح مــع كفالــة التعامــل بــشكل عــادل   

ــه وغــري متييــزي  ومــن املــأمول فيــه أن تعــزز املفاوضــات   . ونزي
ا فيمـا  أمـ . القادمة بشأن املشتريات ما سـبق إحـرازه مـن تقـدم          

يتصل بإقامة العدل، فإن جمموعة ريـو قـد أعربـت بالفعـل عـن              
تأييدها لعملية اإلصالح وجيب اآلن علـى الـدول األعـضاء أن            
ــدرجييا      ــام ت ــة حــىت يتــسىن القي متــضي قــدما بــشأن هــذه العملي
بتطبيق النظام اجلديد اخلاص بإقامة العـدل اعتبـارا مـن كـانون             

 .  وصاعدا٢٠٠٩يناير /الثاين
قال إن جمموعة ريو تـثين علـى الفريـق العامـل املعـين              و - ١٥

باملعدات اململوكة للوحدات إلجنـازه واليتـه بنجـاح، وتعـرب           
عن أملها يف أن تنظر اللجنة اخلامـسة يف تقريـر الفريـق العامـل               

قيـام، يف   ويف هذا الصدد، ينبغـي ال     . يف الدورة املستأنفة احلالية   
ة، بتـسديد املبـالغ      يتـصف بالكفـاء    الوقت املناسـب وعلـى حنـو      

وبعـض البلـدان مل ُيـرد إليـه         . املستحقة للبلدان املسامهة بقوات   
لــه مــن تكــاليف ملــشاركته يف خمتلــف البعثــات اجلاريــة   مــا حتمَّ

ومـن الواجـب علـى    . واملغلقة منـذ أكثـر مـن عقـد مـن الزمـان       
األمانة العامـة إذن أن تواصـل العمـل علـى اتبـاع طـرق عمليـة                 

ــشكلة   ــاول هــذه امل ــات حفــظ    لتن ــة بعث ــة يف كاف ــة عادل بطريق
الـــسالم، مـــع قيامهـــا، دون تـــأخري بـــإبالغ الـــدول األعـــضاء   

 . بالتدابري املتخذة لتحقيق هذه الغاية
واختتم كلمته قائال إن جمموعة ريو تعرب عـن قلقهـا            - ١٦

ألن تقرير اللجنة االستشارية بشأن تعزيز ركيـزة التنميـة لـيس            
وتشكل التنميـة  . جلمعية العامةجاهزا حىت اآلن كي تنظر فيه ا     

ــدول أعــضاء اجملموعــة،      ــسبة لل ــة أساســية بالن ــضية ذات أمهي ق
وســتكون تلــك الــدول ممتنــة بالتــايل إذا قُــدمت هلــا معلومــات   

 . مستكملة عن حالة التقرير
حتدث باسم اجملموعـة    ): جنوب أفريقيا  (السيد تاوانا  - ١٧

ــة     ــيس اللجن ــه يرحــب برســالة رئ ــال إن ــة، فق  املؤرخــة األفريقي
لدى اجملموعة عزوف عـن العمـل       و. ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٢

ــائق يف وقــت متــأخر     يف ظــل األحــوال الــسائدة، فإصــدار الوث
ــتثناء  ــة القاعـــدة، ال االسـ ــة غـــري  . أصـــبح مبثابـ وتلـــك املمارسـ

مقبولة، فهي تؤثر بشكل ضار على قـدرة اللجنـة علـى حتقيـق              
أفــضل اتفــاق أهــدافها، كمــا أهنــا قــد متنعهــا مــن التوصــل إىل   
ــدورة . ممكــن بــشأن ميزانيــات عمليــات حفــظ الــسالم   ويف ال

الراهنة، كان من املقـرر للجنـة اخلامـسة أن تنظـر يف ميزانيـات           
 باليـني   ٧,٤حلفظ الـسالم يـصل جمموعهـا إىل مـا يقـرب مـن               

دوالر، إىل جانــب عــدد مــن البنــود األخــرى الــيت ال تتعلــق       
 كـاف للجنـة     ومن مث، ينبغي أن خيـصص وقـت       . حبفظ السالم 

ــا يف مجيـــــع القـــــضايا        ــن النظـــــر مليـــ ــضمان متكُّنـــــها مـــ لـــ
 . عليها املعروضة
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وأضاف قائال إن أسباب تأخر إصدار تقرير ما ينبغـي          - ١٨
 مــن قــرار ٥توضــيحها عنــد تقــدمي ذلــك التقريــر وفقــا للفقــرة 

 جــيم، ومــن الواجــب علــى األمانــة  ٥٠/٢٠٦اجلمعيــة العامــة 
ذا الـشرط، دون    هلـ بة لالمتثـال    العامة أن تتخذ اخلطوات املناس    

إبطاء، وأن تكفل أيضا االلتزام بقاعدة األسابيع الستة املتعلقـة          
وعالوة على ذلك، فإن متكني اللجنـة اخلامـسة         . بتوفري الوثائق 

مــن التــصدي ملــشكلة التــأخر يف اإلصــدار ال يتطلــب فحــسب 
اعتبار املديرين مسؤولني عن عرض التقارير يف وقـت متـأخر،           

ب أيضا مطالبتهم بـاملثول أمـام اللجنـة مـن أجـل بيـان               بل يتطل 
 . أسباب التأخري

وأردف يقول إن القضايا املتـصلة حبفـظ الـسالم ذات            - ١٩
أمهية قصوى لدى اجملموعة األفريقية، اليت ستكرس يف الـدورة          
املستأنفة احلالية اهتمامها على سبيل األولوية للمـسائل احملـددة      

ا يبعـث علـى القلـق بـشكل خـاص،           ويف هذا الصدد، مم   . زمنيا
أن مــن املقــرر عــرض ميــزانييت آخــر بعثــتني أنــشئتا، ومهــا بعثــة 

فريقيــا الوســطى وتــشاد والعمليــة أاألمــم املتحــدة يف مجهوريــة 
ــل     ــور، قب املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارف

 . اختتام اجلزء الثاين من الدورة املستأنفة بيومني اثنني فقط
واختتم كلمته قائال إن اجملموعة األفريقية تـشدد علـى        - ٢٠

أمهية ركيزة التنمية، وهي على ثقة من أن القضايا املتـصلة هبـا             
ــة والــستني     ــدورة الثالث ــة ال ســوف تكــون موضــع نظــر يف بداي

 . للجمعية العامة
حتدث باسم أسـتراليا وكنـدا      ): نيوزيلندا (السيد توال  - ٢١

ــد ــا أعــرب  اونيوزيلن ــردد م ــسابقون مــن   ، ف ــه املتحــدثون ال عن
الشعور بالقلق إزاء تأخر إصـدار الوثـائق وتـأثري هـذه الظـاهرة              
ــيت       ــاجلهود ال ــة اخلامــسة، ورحــب ب ــامج عمــل اللجن ــى برن عل
يبذهلا رئيس اللجنة من أجل إثارة هذه الشواغل لـدى األمانـة             

ــشارية   ــة االست ــة واللجن ــشأن   . العام ــرارات ب ــال إن اختــاذ ق وق
اهظة التكلفـة حتـت ضـغط يف هنايـة الـدورة            عمليات معقدة وب  

ومـن  . متاما لـيس أمـرا يتـسم باحلكمـة واإلحـساس باملـسؤولية            
 األمانــة العامــة والــدول -الواجــب علــى كــل اجلهــات املعنيــة  

 أن تعمـــل ســـويا -األعـــضاء واللجنـــة االستـــشارية واملكتـــب 
 . حىت حتدد الُسُبل الالزمة ملنع تكرار الوضع الراهن

قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة (اشــكوالــسيد ر - ٢٢
 مل يـسبق هلـا      اإن بعثات املنظمـة حلفـظ الـسالم تتـضمن أعـداد           
ــدنيني    ــسالم العــسكريني وامل ــل مــن حفظــة ال ــات . مثي وامليزاني

املقترحــة لبعثــات حفــظ الــسالم الراهنــة، الــيت ســتتوىل اللجنــة   
تبلـغ  دراستها واعتمادها يف اجلزء الثاين من الـدورة املـستأنفة،           

ــسنتني      ٧,٤ ــرة ال ــة فت ــاهز ضــعف ميزاني ــا ين ــني دوالر، مم  بالي
وعلى ضوء هذه التكـاليف القياسـية، جيـب          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨

أن يتاح للدول األعضاء، املسؤولة أمام حكوماهتـا عـن كفالـة            
استخدام املوارد بأسلوب يتسم بالكفاءة والفعاليـة والـشفافية،        

  .ف الستعراض إدارة وتنظيم كل بعثةوقت كا
ــن    - ٢٣ ــد مـ ــة لعديـ ــائال إن امليزانيـــات املقترحـ وأضـــاف قـ

ــن ُتعــرض      ــة ل ــة التكلف ــسالم الكــبرية واملرتفع ــات حفــظ ال بعث
ــستأنفة    إال ــدورة امل ــن ال ــأخر م ــات  . يف وقــت مت ــد الوالي ووف

املتحدة األمريكية يـتفهم التحـديات الـيت يواجههـا املـسؤولون            
دان، إال أنـه يؤيـد   عن إعداد امليزانيـات املعنيـة يف املقـر ويف امليـ     

ــالته املؤرخـــة        ــة يف رسـ ــيس اللجنـ ــرب عنـــه رئـ ــا أعـ ــا مـ متامـ
 .  من شواغل بشأن تقدمي التقارير٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٢
واستطرد يقول إنه يتعني هتيئة الطـرق الالزمـة لكفالـة            - ٢٤

تــوفري وقــت كــاف للجنــة اخلامــسة وللجنــة االستــشارية حــىت  
ــا متعمقــا   ــا تلــك امليزانيــات حبث وال جيــوز أن ُيطلــب إىل . تبحث

ــا يف   اللجنـــة اخلامـــسة أن تـــستعرض امليزانيـــات وتوافـــق عليهـ
واألمني العام هـو الـذي يتحمـل املـسؤولية         . غضون أيام قالئل  

ــا يف الوقـــت     ــة ملهامهـ ــة العامـ ــة أداء األمانـ ــة عـــن كفالـ النهائيـ
ــايل أن يعمــل مــع رؤســاء       ــه بالت املناســب، ومــن الواجــب علي

ان معاجلـة هـذه املـشكلة علـى حنـو           اإلدارات ذات الصلة لـضم    
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ووفــد الواليــات املتحــدة يتطلــع إىل العمــل مــع الوفــود  . فعــال
األخــرى، يف إطــار اللجنــة اخلامــسة ومــع األمانــة العامــة أيــضا  
لضمان قيام اللجنة، يف املستقبل وعلى الـرغم مـن التحـديات،     
بتلقــي هــذه التقــارير قبــل بدايــة دوراهتــا بوقــت طويــل، وفقــا    

 . يت وضعتها اجلمعية العامةللشروط ال
قال إنه يقر الشواغل املثـارة      ): اليابان (السيد موكاي  - ٢٥

ــة      ــة املؤرخـ ــيس اللجنـ ــالة رئـ ــد رسـ ــسان٢٢ويؤيـ ــل / نيـ أبريـ
وكان من احلري تقدمي مجيع الوثائق قبل بداية اجلـزء          . ٢٠٠٨

ــالنظر إىل      ــستأنفة بأســبوعني، وخاصــة ب ــدورة امل ــن ال ــاين م الث
 . ت حفظ السالم املقترحةضخامة حجم ميزانيا

وأضاف قائال إن الدول األعـضاء أحيطـت علمـا بـأن            - ٢٦
اجلـــدولني الـــزمنيني للجنـــة اخلامـــسة وللجنـــة االستــــشارية،      

. يتصل بالعام القادم، قد حتددا بالفعل وال ميكـن تغيريمهـا           فيما
ومع ذلك من الواجب أن يتاح للـدول األعـضاء وقـت يكفـي      

ويف هـذا   . لسالم الـضخمة واملعقـدة    للنظر يف ميزانيات حفظ ا    
ــة      ــتعلقني بالعملي ــرين امل ــول كــون التقري ــهم قب ــشأن، ال ميكن ال
املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور ولبعثــة  
األمـــم املتحـــدة يف أفريقيـــا الوســـطى وتـــشاد مـــن املقـــرر اآلن 

ل عرضها قبل هناية اجلزء الثاين من الدورة املستأنفة بأيـام قالئـ           
فقط؛ إذ ينبغي عرض هذين التقريرين قبل أسبوع واحد علـى           

وينبغــي حتديــد برنــامج عمــل اللجنــة . األقــل مــن ذلــك املوعــد
وفقــا ملــا توليــه الــدول األعــضاء مــن أولويــة وإحلاحيــة للقــضايا 

ومــن طــرق معاجلــة هــذه املــشكلة أن تقــوم   . كــل علــى حــدة 
 األطـــراف املعنيـــة باإلكثـــار مـــن االتـــصاالت، مـــع حتـــسني      

 . أعماهلا مزامنة
وأردف يقــول إن وفــد اليابــان يــسلم مبــا تــشعر بــه        - ٢٧

ددت مُـ اللجنة االستشارية من قلق لكون دورهتا الشتوية، اليت         
أصال من أجل السماح بوقت كاف للنظر يف ميزانيات حفـظ        
السالم والقضايا األخرى املتصلة هبا، كثريا ما تـستغل اآلن يف           

وهــذا العــبء . لة حلفــظ الــسالمالنظــر يف مــسائل ال متــت بــص
تحملـه اجلمعيـة العامـة قـد أفـضى إىل التـأخر يف              تاملفرط الذي   

ومـن  . تقدمي الوثائق مـن جانـب إدارة عمليـات حفـظ الـسالم            
اجلدير بالذكر، يف هذا الصدد، ما أوصى به مكتـب خـدمات            
الرقابـــة الداخليـــة مـــن قيـــام إدارة الـــشؤون اإلداريـــة وإدارة      

 باختــاذ خطــوات فوريــة إلعــادة تنظــيم عمليــات حفــظ الــسالم
 ). ، املوجزA/60/717(عملية امليزانية ودمج املهام ذات الصلة 

واختتم كلمته قـائال إن األولويـة يف الـدورة املـستأنفة             - ٢٨
ينبغــي أن ُتعطــى مليزانيــات حفــظ الــسالم ذات األطــر الزمنيــة   

ا يف  احملددة، أما القضايا األخرى غري ذات الصلة فينبغي تناوهلـ         
 . اجلزء الرئيسي من الدورة الثالثة والستني

قــال إن التــأخر يف   ): الــسودان  (الــسيد عبــد املنــان   - ٢٩
إصدار التقارير، وخاصة مـا يتـصل منـها بالقـضايا ذات األطـر       
الزمنية احملددة من قبيل متويل عمليـات حفـظ الـسالم، يـشكل             

امـة،  وقـد طُلـب إىل األمانـة الع   . مبعث قلق لدى مجيـع الوفـود    
مـن جانـب الــدول األعـضاء، علــى حنـو متكــرر، ومـن جانــب      

أبريـــل / نيـــسان٢٢رئـــيس اللجنـــة أيـــضا يف رســـالته املؤرخـــة 
 وبـــالنظر إىل عـــدم   أن تـــصدر التقـــارير يف حينـــها،  ،٢٠٠٨

أن الوقت قد حان التبـاع  استجابة األمانة العامة، من الواضح   
 . استراتيجية جديدة

عــضاء ينبغــي أن تنــاقش  وأضــاف قــائال إن الــدول األ  - ٣٠
ومـن احللـول    . هذه القضية فيما بينها، وأن تـأيت حبـل مناسـب          

املمكنــة أن خيــصص بنــد يف جــدول األعمــال هلــذه املــسألة،       
ــها،       ــام حبل ــستني وإىل حــني القي ــة وال ــدورة الثالث ــن ال ــداء م ابت
وهناك حل آخـر يتمثـل يف النظـر يف املـسألة كـأمر مـستقل يف                 

قدمة من األمني العـام، ومثـة حـل         سياق مقترحات اإلصالح امل   
أي مـن  و. ثالث أيضا هو تشكيل فريق عامل مفتوح العـضوية        

هذه احللول سيمثل طريقة عملية لتنـاول القـضية ذات الـصلة،            
 . وإجبار األمانة العامة على تزويد اللجنة بتفسري سليم
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قالـت إن   ): غواتيمـاال  (ريكـاري  - السيدة سـامايوا   - ٣١
فيمــا يبــدو بــإدارة عمليــات حفــظ الــسالم،  املــشكلة ال تتعلــق 

الــيت قــدمت تقاريرهــا يف موعــدها، بــل تتعلــق بــإدارة الــشؤون 
اإلداريـــة، ومـــن مث، رمبـــا كـــان ينبغـــي لوكيـــل األمـــني العـــام   

. للــشؤون اإلداريــة أن ميثُــل أمــام اللجنــة لتعليــل هــذه املــشكلة 
وهبذه الطريقة قـد تتوصـل املنظمـة إىل حـل بالفعـل، بـدال مـن                 

 . ام فحسب مبناقشة نفس املشكلة عاما تلو اآلخرالقي
ــام      - ٣٢ ــني العـ ــل األمـ ــة إن وكيـ ــها قائلـ ــت كلمتـ واختتمـ

للشؤون اإلدارية ينبغي أيـضا أن حيـضر اجللـسة الرمسيـة املقبلـة              
ــة ف     ــة مــن الرتب ــة ليوضــح ســبب عــدم مــلء الوظيف  ٣-للجن

ر املتعلقة باملنتدى الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية، املـشا        
 .، حىت اآلن٦٢/٢٣٦إليها يف القرار 

): شـعبة متويـل عمليـات حفـظ الـسالم          (السيد كاريا  - ٣٣
حتــدث بوصــفه املوظــف املــسؤول عــن شــعبة متويــل عمليــات    
حفــظ الــسالم، فقــال إن األمانــة العامــة تــشارك فيمــا أثــري مــن 

ومــع . شــواغل، وأهنــا تنظــر بكــل جديــة إىل املواعيــد النهائيــة  
ا مـن األسـباب املـشروعة للتـأخر يف إصـدار           هذا، فإن مثة عـدد    

وهــذه األســباب تتــضمن وجــود حاجــة إىل التــشاور  . الوثــائق
أكثر من املتوقع، وحـدوث تـأخريات يف تلقـي املعلومـات مـن              
املكاتب البعيـدة عـن املقـر، والـشواغر، وتزايـد عـبء العمـل،               
وتزايد التعقد، وتغري الظروف احمليطـة ببعثـات حفـظ الـسالم،             

اليت تبذهلا األمانـة العامـة كـي تكفـل      اجلهود اجلارية    فضال عن 
بيد أن األمانة العامة تتخذ     . اجلودةتقاريرها معايري   أن تستويف   

ــدا مــن اجلهــود      خطــوات ملعاجلــة هــذه القــضية، وســتبذل مزي
 . اللجنة لتيسري أعمال

رئيسة اللجنة االستـشارية لـشؤون       ( مكلورغ ةالسيد - ٣٤
لــت إن التــأخر يف تقــدمي الوثــائق قــد أثــر قا): اإلدارة وامليزانيــة

. تأثريا كبريا على أعمال اللجنة االستشارية يف دورهتا الـشتوية   
فباستثناء قلة ضئيلة من عمليات حفظ السالم، قُدمت الوثـائق   

 مــن أجــل دورة كانــت ٢٠٠٨مــارس /آذار ١٥الالزمــة بعــد 
ويف نفـس الوقـت مل تـرد        . ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ٥بدايتها يف   

 الوثــائق الــضرورية لنظــر   ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٠بعــد إال 
اللجنة االستـشارية يف حـساب الـدعم لبعثـة األمـم املتحـدة يف               
السودان، والعملية املختلطة لالحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة           
يف دارفور، وبعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى             

 االستشارية تعمـل    ومن اجلدير بالذكر أيضا أن اللجنة     . وتشاد
كليــا تقريبــا، اســتنادا إىل نــسخ مــسبقة غــري حمــررة مــن تقــارير 
األمــني العــام عـــن عمليــات حفــظ الـــسالم، وهــذه التقـــارير      

ــا ختـــضع     ال ــثريا مـ ــة، وكـ ــة االنكليزيـ ــة إال باللغـ تكـــون متاحـ
 . للتصويب والتنقيح واالستكمال

وأضــافت قائلــة إن لتقــدمي الوثــائق يف وقــت متــأخر       - ٣٥
ج مباشرة، سواء بالنسبة للجنـة اخلامـسة أو بالنـسبة للجنـة             نتائ

 إذ تتزايد ظاهرة توافر وقت بالغ احملدوديـة للجنـة      ،االستشارية
وتوقُّــع اللجنــة احلــصول . االستــشارية للنظــر يف القــضايا اهلامــة

ــرا        ــيس أم ــى حنــو ســليم ل ــها عل ــى وقــت كــاف ألداء عمل عل
يف تقــدمي  وقــد أفــضى التــأخر   . خارجــا عــن نطــاق املعقــول   

الوثائق أيضا إىل التأثري على موعد إصدار التقريـر العـام للجنـة             
االستــشارية بــشأن عمليــات حفــظ الــسالم، وكــذلك علــى       
نطـــاق هـــذا التقريـــر، وهـــو تقريـــر كـــان جيـــب إعـــداده قبـــل  

 . استعراض البعثات كل على حدة
وأردفت تقول إن مشكلة التـأخر يف إصـدار الوثـائق،            - ٣٦

كلة جديــدة، فقــد تفاقمــت يف الــسنوات  مــع أهنــا ليــست مــش 
فاألمانة العامة واللجنة االستشارية واللجنـة اخلامـسة         . األخرية

 . قد عانت كلها من هذه املشكلة، كما أهنا أسهمت فيها
وقالت إن اإلجراءات الراهنة للنظر يف متويل عمليات         - ٣٧

 ألـف،   ٤٩/٢٣٣حفظ السالم نابعة مـن قـرار اجلمعيـة العامـة            
ــة   الـــذي ا ــارير ومقترحـــات اللجنـ ــا لعـــدد مـــن تقـ عُتمـــد وفقـ

وكانـــت الفكـــرة املبدئيـــة هـــي أن تبـــدأ األمانـــة . االستــشارية 
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العامة، بناء على أفضل املعلومات املتاحة، يف إعـداد ميزانيـات           
حفظ السالم للفترة املالية الالحقة يف فـصل اخلريـف مـن كـل              

وعـد  عام، وذلـك حـىت ميكـن تقـدميها للجنـة االستـشارية يف م              
ولقــد قــررت . ينــاير الالحــق/أقــصاه هنايــة شــهر كــانون الثــاين

ــستطيع      ــدا عقــد دورة شــتوية حــىت ت ــشارية حتدي ــة االست اللجن
النظر يف تقارير األمني العام املتصلة بعمليات حفظ الـسالم يف           

وهــذا يعــين بالتــايل أن   . مــارس/فربايــر وآذار/شــهري شــباط 
 للجنــة االستــشارية تقــارير األمــني العــام والتقــارير ذات الــصلة

أبريـل،  /من شأهنا أن تقّدم إىل اللجنة اخلامسة يف شـهر نيـسان            
أي قبـــل وقـــت طويـــل مـــن بدايـــة الفتـــرة املاليـــة اجلديـــدة يف   

 . يوليه/متوز ١
وذكــرت أن هــذا النظــام كــان ناجحــا جناحــا كــبريا      - ٣٨

وقـد علقـت    . لعدد من السنوات، ولكنه يتعرض اليوم لالهنيار      
ــشا  ــة االست ــى ضــرورة    اللجن ــب عل ــرارا يف املاضــي القري رية م

ــها   ــا يف حينـ ــة تقـــدمي مقترحاهتـ ــة العامـ وعلـــى . ضـــمان األمانـ
 سـنة، توجـد     ١٥ سـنوات أو     ١٠النقيض مما كان سـائدا منـذ        

اليـــوم معـــايري ومنـــهجيات راســـخة إلعـــداد ميزانيـــات حفـــظ 
السالم وتقارير األداء، حىت فيما يتعلق منها بالبعثات اجلديـدة          

جـة إىل وضـع      يعد مـن املمكـن أن ُتـستخدم احلا         ومل. واملعقدة
. آليات جديدة واختبار إجراءات حديثـة كعـذر مـربر للتـأخري           

ــا     ــرد لتكنولوجيـ ــتعمال املطـ ــإن االسـ ــالوة علـــى ذلـــك، فـ وعـ
املعلومات قد أفضى إىل تيسري وتعجيـل االتـصاالت بـني املقـر             

ــة   . وامليــدان ومــن الــالزم أن يــدرك املــسؤولون امليــدانيون أمهي
ــدمي       ــام يف الوقــت املناســب بتق ــسألة القي ــة مل ــة عالي ــنح أولوي م

ومن اجلدير بالذكر يف هـذا الـصدد        . معلومات كاملة إىل املقر   
ادة مـن   ذلك االبتكار اجلديـد الـذي يتمثـل يف إيفـاد أفرقـة عـدّ              

وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي مـلء وظيفـة مـدير             . املقر للميدان 
بطاء، كمـا يـتعني أن      شعبة متويل عمليات حفظ السالم دون إ      

تتحسن االتـصاالت بـني إدارة عمليـات حفـظ الـسالم وإدارة             
 . الدعم امليداين وإدارة الشؤون اإلدارية

واختتمت كلمتها قائلة إن اللجنة االستشارية تعمـل،         - ٣٩
من ناحيتها، على التماس طـرق جلعـل مناقـشاهتا أكثـر تركيـزا              

 صــرحية ولتقــدمي تقــارير واضــحة مــوجزة تتــضمن توصــيات     
أمـا اللجنـة اخلامـسة فإهنـا حباجـة          . موجهة إىل اللجنـة اخلامـسة     

بدورها إىل مراعاة الوضع الـراهن، وإىل مالحظـة أن الطلبـات          
العديدة للجنة اخلامسة واللجنة االستشارية، الـيت تثقـل كاهـل           
األمانة العامة، حتد من قدرهتا علـى إعـداد الوثـائق الـضرورية،             

رئيس اللجنـة االستـشارية وأمينـها       وينبغي، فضال عـن ذلـك، لـ       
ــسة،       ــة اخلام ــب وأمــني اللجن ــرئيس ومكت ــضا ل ــذي، وأي التنفي
ــهم مــن أجــل التوصــل إىل      ــق فيمــا بين ــسيق املــستمر والوثي التن
ــن         ــايل ع ــين بالت ــا يغ ــذ، مم ــل للتنفي ــول وقاب ــل معق ــامج عم برن

ومن شـأن حـسن     . احلاجة إىل تنقيح اجلداول الزمنية باستمرار     
ــادة اجل  ــة وزي ــة اجلوانــب أن يكفــل    الني ــاون مــن كاف هــد والتع

النظر، على حنو بالغ احلصافة والفعالية، يف احتياجات املنظمـة          
 . من قبل كل من يعنيهم األمر

إنه سيعترب أن اللجنة ترغـب يف املوافقـة         قال  : الرئيس - ٤٠
علـى برنـامج العمـل املقتـرح، علــى أن يكـون مـن املفهـوم أنــه        

 .  االقتضاء، أثناء الدورةسيجري إدخال تعديالت، عند
 .وقد تقرر ذلك - ٤١
 

متويل بعثة األمـم املتحـدة      :  من جدول األعمال   ١٤٩البند  
 )A/62/781/Add.1 و A/62/680 و A/62/633 (يف جورجيا

متويـــل قـــوات األمـــم :  مـــن جـــدول األعمـــال١٥٣البنـــد 
 املتحدة حلفظ السالم يف الشرق األوسط

 
ــدة املؤقتـــ   )ب( ــم املتحـ ــوة األمـ ــانقـ  A/62/632 (ة يف لبنـ
 ). A/62/781/Add.5 و A/62/744 و A/62/751 و
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اجلوانـــب اإلداريـــة  :  مـــن جـــدول األعمـــال  ١٤٠البنـــد 
ــة بامليزانيــــة لتمويــــل عمليــــات األمــــم املتحــــدة       واملتعلقــ

 السالم حلفظ
االســتعراض الــشامل للخليــة العــسكرية االســتراتيجية   

)A/62/744( 
يـــل عمليـــة األمـــم متو:  مـــن جـــدول األعمـــال١٤١البنـــد 

 ). A/62/781/Add.2 و A/62/668 (املتحدة يف بوروندي
متويل بعثة األمـم املتحـدة      :  من جدول األعمال   ١٥٤البند  

 )A/62/781/Add.4 و A/62/756 (يف سرياليون
حتــدث ): شــعبة متويــل حفــظ الــسالم  (الــسيد كاريــا - ٤٢

ــسالم،       ــل حفــظ ال ــسؤول عــن شــعبة متوي بوصــفه املوظــف امل
إىل أن املبلغ اإلمجايل التقديري الالزم جلميع مقترحـات         فأشار  

يوليــه / متــوز١ميزانيــة عمليــات حفــظ الــسالم عــن الفتــرة مــن 
ــران٣٠ إىل ٢٠٠٨ ــه / حزيـــ ــم ٢٠٠٩يونيـــ  وحـــــساب دعـــ

عمليات حفظ السالم وقاعدة األمم املتحدة للوجـستيات هـو          
 .  باليني دوالر٧,٤
بعثـة مـراقيب األمـم      وعرض تقرير األداء املتعلق مبيزانية       - ٤٣

 إىل  ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١املتحدة يف جورجيا عـن الفتـرة مـن          
ــران٣٠ فقـــال إن اجلمعيـــة  ) A/62/633 (٢٠٠٧يونيـــه / حزيـ

 متـــــــويال ٦٠/٢٧٣العامـــــــة قـــــــد رصـــــــدت، يف قرارهـــــــا 
ــغ ــت  ٣٣ ٣٧٧ ٩٠٠ يبلـــــــ ــات بلغـــــــ  دوالر، وإن النفقـــــــ
 دوالر، ممـــا نـــشأ عنـــه رصـــيد حـــر قــــدره      ٣٢ ٢٩٧ ٩٠٠
ــغ     دوال١ ٠٨٠ ٠٠٠ ــذ يبل ــل معــدل تنفي  ٩٦,٧ر، وهــذا ميث
 . املائة يف
وأضـــاف قـــائال إن الـــسببني الرئيـــسيني هلـــذا الفـــارق   - ٤٤

ــدوليني مــن     ــاملوظفني ال ــوط النفقــات املتعلقــة ب يتمــثالن يف هب
ــات    ــادهم إىل بعثـ ــوظفني إليفـ ــؤالء املـ ــادة دوران هـ ــراء زيـ جـ
جديدة، واخنفاض االحتياجـات مـن النقـل اجلـوي علـى ضـوء              

 جبــــدول زمــــين مرّشــــد لــــرحالت الطــــائرات الثابتــــة العمــــل

ــاحني ــة    . اجلن ــة أن تبــت يف كيفي ــة العام ــوب مــن اجلمعي ومطل
 دوالر، فضال عـن     ١ ٠٨٠ ٠٠٠معاملة الرصيد احلر، وقيمته     

 .  دوالر٨٢٦ ٧٠٠اإليرادات والتسويات األخرى البالغة 
وعرض تقرير األمني العام بشأن امليزانية املتعلقة ببعثـة          - ٤٥

يوليـه  / متـوز  ١مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا عن الفترة مـن          
، اليت متثـل  )A/62/680 (٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٨

ــا مقترحــا مقــداره    دوالر، فقــال ٣٤ ٧٤٠ ٧٠٠مبلغــا إمجالي
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ للفتـرة    إن هذا املبلغ يقل عن املـوارد املعتمـدة        

 .  يف املائة٠,٨ دوالر أي ٢٦٩ ١٠٠مبقدار 
ــاوت هــي     - ٤٦ ــسية للتف ــائال إن األســباب الرئي وأضــاف ق

اخنفاض احلاجة إىل املـوظفني الـدوليني بـسبب اإللغـاء املقتـرح             
لوظيفتني من وظائف اخلدمة امليدانيـة بعنـصر الـدعم، وهبـوط            

تكـاليف سـاعات   االحتياجات من النقل الدويل نتيجة لـتقلص       
. الطريان لطائرة واحدة ثابتة اجلناحني وطائرة أخـرى مروحيـة         

  قـــــــدره يبلـــــــغاعتمــــــاد واجلمعيــــــة العامـــــــة مـــــــدعوة إىل  
 دوالر ملواصلة عمل البعثة فيما يتعلق بـالفترة      ٣٤ ٧٤٠ ٧٠٠
، ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـــه /متـــوز ١مـــن 

ــدره     ــغ مبعــدل شــهري ق  ٢ ٨٩٥ ٠٥٨وإىل تقــسيم هــذا املبل
 . دوالرا إذا قرر جملس األمن متديد والية البعثة

وعرض تقرير األداء املتصل بقوة األمم املتحدة املؤقتة         - ٤٧
ــان عـــــن الفتـــــرة   ــنيف لبنـــ  إىل ٢٠٠٦يوليـــــه / متـــــوز١  مـــ

ــران ٣٠ فقـــال إن اجلمعيـــة  ) A/62/632 (٢٠٠٧يونيـــه /حزيـ
،  بـاء ٦١/٢٥٠ و   ٦٠/٢٧٨العامة قـد اعتمـدت، يف قراريهـا         

بلغـت  ن النفقات قـد      دوالر، وأ  ٤٩٦ ٦١٥ ٥٠٠ال يبلغ   ويمت
ــا نـــشأ٤٩٥ ٧٣٥ ٦٠٠ ــدره  دوالر، ممـ ــيد حـــر قـ ــه رصـ   عنـ
ــغ    ٨٧٩ ٩٠٠ ــذ يبلــــ ــدل تنفيــــ ــل معــــ ــذا ميثــــ   دوالر، وهــــ
 . املائة  يف٩٩,٨
ــارق ذي    - ٤٨ ــسية للفـ ــباب الرئيـ ــائال إن األسـ وأضـــاف قـ

الصلة هي اخنفاض االحتياجات املتعلقة بالوحـدات العـسكرية         
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ــسبب إ ــشر بعــض الوحــدات،     ب ــل ن ــة وتأجي ــدد اخلدم ــة م طال
وزيادة االحتياجات املتعلقـة بـاملوظفني الـدوليني ألن اإلسـراع           
يف النشر قد أفضى إىل وجود معدالت شـغور تقـل عمـا كـان           

ــة العامــة مــدعوة إىل البــت يف كيفيــة معاملــة   . متوقعــا واجلمعي
 دوالر، فـضال عـن اإليـرادات        ٨٧٩ ٠٠٠الرصيد احلـر البـالغ      

 .  دوالر٧ ٣٧٢ ٨٠٠التسويات األخرى البالغة و
وعرض تقرير األمـني العـام بـشأن قـوة األمـم املتحـدة               - ٤٩

 إىل ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز١املؤقتـــة يف لبنـــان عـــن الفتـــرة مـــن  
، الـــذي ميثـــل مبلغـــا )A/62/751 (٢٠٠٩يونيـــه /حزيـــران ٣٠

 دوالر، فقـــال إن املبلـــغ  ٦٨٨ ٨١٣ ٣٠٠مقترحـــا إمجاليـــه  
 يف  ٣,٥ دوالر، أي أنه يقل بنـسبة        ٢٤ ٧٧٣ ٥٠٠املعين هو   

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨املائة عن املوارد املعتمدة للفترة 
ــوط      - ٥٠ ــي هب ــارق ه ــسية للف ــباب الرئي وأوضــح أن األس

ــاء       ــشاريع البن ــع إجنــاز م ــة لتوقّ ــة التحتي ــق والبني تكــاليف املراف
ــرة   ــسية يف الفتــــ ــاض  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الرئيــــ ــضا اخنفــــ ، وأيــــ

ري بفــضل إعــادة تــشكيل فرقــة  االحتياجــات مــن النقــل البحــ 
واجلمعية العامة مدعوة إىل اعتمـاد مبلـغ قـدره       . العمل البحرية 

ــرة    ٦٨٨ ٨١٣ ٣٠٠ ــة خــالل الفت ــى البعث ــاق عل  دوالر لإلنف
، ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز١مـــن 

ــدره    ــغ قـ ــسيم مبلـ ــن  ١١٤ ٨٠٢ ٢٠٠وتقـ ــرة مـ  دوالر للفتـ
ــه إىل /متــوز ١ ، وتقــسيم مبلــغ ٢٠٠٨أغــسطس / آب٣١يولي

ــدره  ــدره  ٥٧٤ ٠١١ ١٠٠قــــ ــهري قــــ ــدل شــــ  دوالر مبعــــ
ــتمرار  ٥٧ ٤٠١ ١١٠ ــن اسـ ــرر جملـــس األمـ  دوالرات، إذا قـ

 . والية القوة
وعـرض تقريـر األمـني العـام الـذي يتـضمن استعراضـا         - ٥١

ــوة    ــسكرية للقـ ــة العـ ــامال للخليـ ــد  )A/62/744(شـ ــذي أعـ ، الـ
 بــاء، ٦١/٢٥٠اســتجابة ملــا طلبتــه اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا  

فقــال إن هــذا التقريــر يوضــح دور اخلليــة وأداءهــا، وعالقتــها   
بالـــشعبة العـــسكرية يف إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم، الـــيت   

تــسمى اآلن مكتــب الــشؤون العــسكرية، ويــصف الــدروس      
ــالتخطيط العــسكري لعمليــات حفــظ     املــستفادة فيمــا يتعلــق ب

واجلمعيــة . قالــسالم احلاليــة واملقبلــة الــيت تتــسم باتــساع النطــا
 .  بالتقرير علماالعامة مدعوة إىل اإلحاطة

وعــرض تقريــر أداء ميزانيــة عمليــة األمــم املتحــدة يف       - ٥٢
ــن    ــرة مـــ ــن الفتـــ ــدي عـــ ــوز١بورونـــ ــه / متـــ  إىل ٢٠٠٦يوليـــ

فقال إن اجلمعية العامـة     ) A/62/668 (٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٣٠
 ١٢٨ ٥٣٦ ٧٠٠ متــــويال قــــدره٦١/٩اعتمــــدت يف قرارهــــا 

نـشأ    دوالر، ممـا   ١١٨ ٥٣٤ ١٠٠أن النفقات بلغـت     دوالر، و 
 دوالر، وهـذا ميثـل معـدل        ١٠ ٠٠٢ ٦٠٠ يبلغ    حر عنه رصيد 

 .  يف املائة٩٢تنفيذ نسبته 
وأضـــاف قـــائال إن األســـباب الرئيـــسية للفـــارق هـــي  - ٥٣

اخنفــاض االحتياجــات املتعلقـــة بإعــادة الوحــدات العـــسكرية     
 مــع نقــل وحــدة  واملعــدات اململوكــة للوحــدات إىل أوطاهنــا،  

طبيــة ومعــداهتا إىل بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة       
الكونغو الدميقراطية ونقل كتيبة إىل فرقة العمل اخلاصة التابعـة       
لالحتاد األفريقي يف بوروندي، إىل جانب هبوط االحتياجـات         
املتصلة باملوظفني الدوليني خلفض قـوام البعثـة وارتفـاع معـدل            

 .  كان متوقعاانتهاء اخلدمة عما
وأردف يقول إن اجلمعية العامـة مـدعوة إىل اإلحاطـة            - ٥٤

ــوافر وهــو     ــاملبلغ اإلمجــايل املت ــا ب  دوالر، ٣٠ ٧٢٩ ٨٠٠علم
ــالغ    ــر البـ ــيد احلـ ــشمل الرصـ ــذي يـ  دوالرا ١٠ ٠٠٢ ٦٠٠الـ
ــغ   ــرى تبلـ ــسويات أخـ ــرادات وتـ  دوالر، ٢٠ ٧٢٧ ٢٠٠وإيـ

لـذي ميثـل     دوالر ا  ٢٤ ٣٣٧ ٠٠٠وإىل البت يف معاملة املبلغ      
صــايف النقديــة املتاحــة يف احلــساب اخلــاص للعمليــة مــن املبلــغ   

ــة   ٣٠ ٧٢٩ ٨٠٠ ــا الثالث ــك، وأن ترجــئ إىل دورهت  دوالر ذل
والــستني اختــاذ قــرار ســينظر فيــه ضــمن ســياق تقريــر األداء        

 دوالر ٦ ٣٩٢ ٨٠٠النــهائي للعمليــة، يتعلــق مبعاملــة املبلــغ     
خلـاص يف العمليـة يف      الذي ميثل عجزا يف النقدية يف احلـساب ا        
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 مــــن نفـــــس املبلــــغ اإلمجـــــايل   ٢٠٠٧يونيـــــه / حزيــــران ٣٠
 .  دوالر٣٠ ٧٢٩ ٨٠٠
ــة يف    - ٥٥ ــة للعمليــــ ــة املاليــــ ــائال إن احلالــــ ــاف قــــ وأضــــ
ــارس /آذار ٣١ ــد   ٢٠٠٨مـ ــدي قـ ــعها النقـ ــشري إىل أن وضـ  تـ

حتسن نتيجة إليرادات الفوائد املتراكمة اإلضافية، والوفـورات        
ابقة علـى الفتـرة ذات الـصلة أو إلغـاء           املتعلقة بااللتزامـات الـس    

وبـــالنظر إىل . هـــذه االلتزامـــات، وتـــسوية ســـائر املـــستحقات
 دوالر إىل ٣٠ ٧٢٩ ٨٠٠إمكانيــــة إعــــادة املبلــــغ اإلمجــــايل 

الــدول األعــضاء هلــذا الــسبب، قــد ترغــب اجلمعيــة العامــة يف   
إعادة النظر يف رد مجيع األرصدة الدائنة املـستحقة عـن الفتـرة             

٢٠٠٦/٢٠٠٧. 
ــم       - ٥٦ ــة األم ــل بعث ــام عــن متوي ــر األمــني الع وعــرض تقري

، فأشـار إىل أن التـصرف يف     )A/62/756(املتحدة يف سـرياليون     
 مــن النظــام األساســي ١٤-٥أصــول البعثــة جــرى وفقــا للبنــد 

، كانـت القيمـة     ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٣١ويف  . املايل
والر،  د ٦١ ٩٠٩ ٠٠٠الدفترية اإلمجالية هلـذه األصـول تبلـغ         

مــع نقــل جمموعــة مــن األصــول إىل بعثــات أخــرى أو ختزينــها   
ــع جمموعــة      ــم املتحــدة للوجــستيات، وبي ــا يف قاعــدة األم مؤقت
أخرى أو التربع هبا يف منطقـة البعثـة، وتـصنيف جمموعـة ثالثـة               

ــة العامــة مــدعوة إىل  . علــى أهنــا مــشطوبة أو مفقــودة   واجلمعي
 . اإلحاطة علما هبذا التقرير

ــسيد  - ٥٧ ــشيكية  (ميتـــشانكالـ ــة التـ نائـــب ): اجلمهوريـ
 . الرئيس، توىل رئاسة اجللسة

رئيسة اللجنة االستـشارية لـشؤون       (السيدة مكلورغ  - ٥٨
ــة ــة االستــشارية الــذي   ): اإلدارة وامليزاني ــر اللجن عرضــت تقري

 ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١يتصل بتقرير األداء املايل عن الفترة مـن         
انيــة املقترحــة للفتــرة مــن   وامليز٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٣١إىل 
 لبعثـــة ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليـــه /متـــوز ١

فقالـت  ) A/62/781/Add.1(مراقيب األمم املتحـدة يف جورجيـا        

إن اللجنة االستشارية توصي باملوافقة علـى مقترحـات األمـني           
 إىل ٢٠٠٨يوليـه  / متوز١العام بشأن هذه البعثة عن الفترة من    

إال أن اللجنـة تعـرب مـرة أخـرى          . ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٣٠
عن قلقها إزاء هشاشة الوضع املايل للبعثـة، فرصـيدها النقـدي            

 . احلايل ال يوفر احتياطيا تشغيليا ملدة ثالثة أشهر
ــئن كانــت     - ٥٩ ــشارية ول ــة االست ــة إن اللجن وأضــافت قائل
ــرة       ال ــة للفتــ ــة املقترحــ ــاء يف امليزانيــ ــا جــ ــى مــ ــرض علــ تعتــ

ه حنـو إعـادة توزيـع الوظـائف، فـإن            من االجتـا   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
بعــض الوظــائف القائمــة الــيت يقــصد هبــا تغطيــة اختــصاصات    

وتوخيـا  . بعينها يزمع نقلها لتغطية اختصاصات غري ذات صلة       
لشفافية امليزانية، ينبغي أن تلغى الوظائف الشاغرة اليت مل تعـد           
هنــاك حاجــة إليهــا، أمــا الطلبــات املتعلقــة بالوظــائف اجلديــدة  

 . ها فينبغي تربيرها متاماعجرى ترفيواليت 
واستطردت تقول إن اللجنـة االستـشارية توصـي بـأن            - ٦٠

ُترصـد بعنايـة عمليـة اإللغـاء التـدرجيي خلـدمات حـراس األمــن        
املشمولني حاليا بعقد جتاري واالستعاضة عنهم حبـراس األمـن          
الـــذين يـــشغلون الوظـــائف الوطنيـــة املنـــشأة حـــديثا مـــن فئـــة  

دمي إفـادة عنـها يف      قـ ة، وينبغي تقييم نتائجهـا وت     اخلدمات العام 
كذلك توصي اللجنة باستكـشاف مـدى       . وثيقة امليزانية املقبلة  

احتمال توفري الدعم فيما يتعلق بـإدارة املخزونـات مـن قاعـدة             
 . األمم املتحدة للوجستيات يف برينديزي

وعرضت تقرير اللجنة االستشارية بشأن تقريـر األداء         - ٦١
وة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان عــن الفتــرة مــن       املــايل لقــ 

 وامليزانيـة   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١
ــن   ــوة مــــــ ــة للقــــــ ــوز١املقترحــــــ ــه / متــــــ  إىل ٢٠٠٨يوليــــــ

فقالــــت إن ) A/62/781/Add.5 (٢٠٠٩يونيــــه /حزيــــران ٣٠
ــية ــدره       توصـ ــيض قـ ــا ختفـ ــب عليهـ ــشارية يترتـ ــة االستـ اللجنـ
مليزانيــة املقترحــة للقــوة عــن الفتــرة  دوالر يف ا٢٠ ٤٤٣ ٠٠٠
وبعــد حبــث إســقاط مــنقح لعمليــات نــشر      . ٢٠٠٨/٢٠٠٩
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القوات، ترى اللجنة االستشارية أن عامل تـأخري النـشر البـالغ            
 يف املائة الوارد    ١ يف املائة يعد أكثر واقعية من العامل البالغ          ٥

ــة املقترحــة ووفقــا لــذلك، ســيكون هنــاك اخنفــاض   . يف امليزاني
 دوالر يف االحتياجـــــــات املتعلقـــــــة ١٦ ٨٦٩ ٥٠٠قـــــــدره 

 دوالر ١ ٦٩٩ ٨٠٠بالوحــدات العــسكرية، واخنفــاض قــدره 
ومــع . يف االحتياجــات املتعلقــة باملعــدات اململوكــة للوحــدات 

هذا، فإن اللجنـة االستـشارية قـد طلبـت معلومـات مـستكملة              
ــالفترة      ــا يتـــصل بـ ــع فيمـ ــشر املزمـ ــزمين للنـ ــدول الـ ــشأن اجلـ بـ

لك من أجـل متكـني اللجنـة اخلامـسة مـن            ، وذ ٢٠٠٨/٢٠٠٩
 . اختاذ قرار أكثر استنارة يف هذا الصدد

واســـتطردت تقـــول إن اللجنـــة االستـــشارية توصـــي،  - ٦٢
ــام       ــراح األمــني الع ــول اقت ــدنيني، بقب ــاملوظفني امل ــق ب فيمــا يتعل
بشأن الوظائف املقترحة، وذلك باسـتثناء وظيفـة رئـيس خليـة            

وأيـــضا وظيفـــة املـــسؤول ) ٥-ف(التحليـــل املـــشتركة للبعثـــة 
ــسياسية      ــشؤون الـ ــب الـ ــسياسية يف مكتـ ــشؤون الـ ــاون للـ املعـ

، فاللجنة غـري مقتنعـة بـأن مثـة حاجـة إىل أي              )٢-ف(واملدنية  
 . من هاتني الوظيفتني

 أن امليزانيـة     أيـضا  وأردفت قائلة إن اللجنـة إذ تالحـظ        - ٦٣
املقترحة تتضمن اعتمادا من أجـل أربـع وظـائف مـن وظـائف               

ــة العــــسكرية   املــــس ــا يتعلــــق باخلليــ ــة فيمــ ــة العامــ اعدة املؤقتــ
ــدم تعليقــــات    ــها أن تقــ ــتراتيجية، وإذ تعــــرب عــــن نيتــ االســ
وتوصيات بشأن املسألة األوسع نطاقا اخلاصة بالدمج املقتـرح         
ــسكرية،      ــشؤون الع ــب ال ــة يف مكت ــية للخلي ــدرات األساس للق
وذلك يف سياق تقريرها بشأن اقتراحـات األمـني العـام لتعزيـز             

، تــرى أن قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف  )A/62/752(املكتــب 
لبنـــان قـــد جتـــاوزت مرحلـــة التوســـع، وبالتـــايل فـــإن احلاجـــة   
ــى      ــا احلــاليني، مل تثبــت عل ــها وقوامه ــة، هبيكل ــستمرة للخلي امل

 . واضح حنو

وقالت إن هذا االستنتاج يتعزز إذا أخذنا يف االعتبـار           - ٦٤
ية قد تأسست مـن أجـل تنـاول       أن اخللية العسكرية االستراتيج   

املتطلبــات العــسكرية واألمنيــة والتــشغيلية اخلاصــة الــيت تواجــه  
قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف لبنـان لـدى تنفيـذها لقـرار جملـس                

ــن  ــرح يف    )٢٠٠٦ (١٧٠١األمـ ــد اقتـ ــام قـ ــني العـ ، وأن األمـ
) A/62/744(تقريـــره املتعلـــق باالســـتعراض الـــشامل للخليـــة     

وبالتــايل، فــإن اللجنــة االستــشارية    . اخفــض قوامهــا تــدرجيي  
 والوظيفـة  ١-توصي بعدم املوافقة على الوظيفة ذات الرتبة مد 

 ملـوظفني مـدنيني أقـدم فيمـا يتـصل      ٢-األخرى ذات الرتبة مد  
هبذه اخلليـة وتوصـي اللجنـة كـذلك بتعـديل االعتمـاد املقتـرح               

ــل     ــن أجـ ــومي مـ ــشة يـ ــدل معيـ ــده لبـ ــوظفني  ٢٩رصـ ــن املـ  مـ
عسكريني، وذلك على ضوء التصغري املخطـط       الاملسؤولني عن   

ــدمي      ــصلة بتقـ ــسؤولية املتـ ــل املـ ــب نقـ ــة، إىل جانـ ــم اخلليـ حلجـ
املــساعدة للقــوة إىل مكتــب الــشؤون العــسكرية باعتبــار ذلــك  

 . جزءا من اختصاصاته احملددة
ــشغيلية، ذكـــرت أن    - ٦٥ ــا يتعلـــق باالحتياجـــات التـ وفيمـ

 دوالر يف ٩٢٧ ٠٠٠اللجنة االستشارية توصي خبفـض قـدره        
أمــا فيمــا يتــصل بتعــاون البعثــة . االعتمــاد املتعلــق باالتــصاالت

ــة االستــشارية تالحــظ أن     علــى الــصعيد اإلقليمــي، فــإن اللجن
بعــض مــوظفي هيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة يف فلــسطني  

فريــق  (يعملــون داخــل قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان       
 املتحـدة ملراقبــة فـض االشــتباك   وقــوة األمـم ) املـراقبني يف لبنـان  

، وتطالـب األمـني العـام بـأن يـستعرض           )فريق مراقيب اجلوالن  (
الترتيبات اإلدارية اخلاصة هبيئة مراقبـة اهلدنـة، وأن جيـسد هـذا             
ــسنتني      ــرة الـ ــة لفتـ ــة املقترحـ ــة الربناجميـ ــتعراض يف امليزانيـ االسـ

ومـــن املؤســـف أنـــه كـــان هنـــاك تـــأخري يف . ٢٠١١-٢٠١٠
اجعات احلسابات والتحقيقـات اخلاصـة بـالقوة،        العديد من مر  

ومن هذا املنطلق، تشدد اللجنة االستشارية على وجوب هتيئة         
 . قدرة رقابية كافية يف املنطقة
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وعرضت تقريـر اللجنـة االستـشارية عـن تقريـر األداء             - ٦٦
ــن      ــرة مــ ــدي للفتــ ــدة يف بورونــ ــم املتحــ ــة األمــ ــايل لعمليــ املــ

 ٢٠٠٧يونيــــــه /ان حزيــــــر٣٠ إىل ٢٠٠٦يوليــــــه /متــــــوز ١
)A/62/781/Add.2 (        فقالت إن اللجنة االستشارية توصـي بـأن

يقيد حلساب الدول األعضاء، بطريقـة حتـددها اجلمعيـة العامـة            
املبلــغ النقــدي الــصايف املتــوافر يف احلــساب اخلــاص للعمليــة يف 

.  دوالر٢٤ ٣٣٧ ٠٠٠، وهـــو ٢٠٠٧يونيـــه / حزيـــران٣٠
ن لـدى اللجنـة متـسع    وعلى أية حـال، ويف تطـور أخـري مل يكـ     

من الوقت للنظر فيه، يبـدو مـن البيـان املـايل املؤقـت للبعثـة يف                 
ــارس / آذار٣١ ــي  ٢٠٠٨مــ ــة تكفــ ــات النقديــ  أن االحتياطيــ

ويف . لتمكني الدول األعضاء من تلقي كامل أرصـدهتا الدائنـة         
حالة عدم موافقـة اللجنـة االستـشارية علـى مـا اقترحـه األمـني                

الغ بكاملـها إىل الـدول األعـضاء، فإنـه          العام من إعادة هذه املب    
 . سيجري إخطار اللجنة اخلامسة بذلك

وعرضت تقرير اللجنة االستـشارية بـشأن متويـل بعثـة            - ٦٧
ــرياليون   ــدة يف سـ ــم املتحـ فقالـــت إن ) A/62/781/Add.4(األمـ

ــا       ــة علم ــة العام ــأن حتــيط اجلمعي ــشارية توصــي ب ــة االست اللجن
صــفا إلجنــاز عمليــة تــصفية بتقريــر األمــني العــام الــذي يــورد و

أصـول البعثــة، حيــث جــرى اجلــزء األول مــن هــذه العمليــة يف  
، علـى النحـو املوصـوف يف التقريـر          ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠

 ). A/62/819(املرحلي لألمني العام 
اجلوانـــب اإلداريـــة  :  مـــن جـــدول األعمـــال  ١٤٠البنـــد 

 واملتعلقــة بامليزانيــة لتمويــل عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ   
 )تابع(السالم 
املركز املـايل املـستكمل لبعثـات حفـظ الـسالم املغلقـة              

 )A/62/757 (٢٠٠٧يونيه / حزيران٣٠يف 
ــظ       ــسابات حفـــ ــد حـــ ــن توحيـــ ــامل عـــ ــر شـــ تقريـــ

 )A/62/762( السالم

عـرض التقريـر املتعلـق      ): املراقب املايل  (السيد ساتش  - ٦٨
 بـــاملركز املـــايل املـــستكمل لبعثـــات حفـــظ الـــسالم املغلقـــة يف 

 بعثة من بعثـات     ١٥ فقال إن هناك     ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٣٠
حفــظ الــسالم العــشرين الــيت يــشملها هــذا التقريــر تعكــس        

وقـد  .  مليـون دوالر   ١٨٢فوائض نقديـة صـافية يبلـغ إمجاليهـا          
اقتـرح األمـني العـام يف تقريــره بـشأن توحيـد حـسابات حفــظ       

ــسالم  ــدول   ) A/62/726(الـ ــة إىل الـ ــوائض النقديـ ــذه الفـ رد هـ
 . ألعضاء، وذلك قبل توحيد احلساباتا

وأضاف قـائال إن بعثـات حفـظ الـسالم اخلمـس الـيت               - ٦٩
ــغ رصــيدها        ــر ال يبل ــها التقري ــيت مشل ــديا وال ــزا نق تعكــس عج

ــدي اإلمجــايل ســو   ــك    ٦ ىالنق ــدوالرات، وذل ــن ال ــني م  مالي
ويف حالــة املوافقــة .  مليــون دوالر٩٤مقابــل خــصوم إمجاليهــا 

سابات حفــظ الــسالم، ستــسدد يف  علــى التوحيــد املقتــرح حلــ 
هنايــة األمــر هــذه اخلــصوم الــيت فــات منــذ وقــت طويــل موعــد  
تـــسديدها والـــيت متثـــل إىل حـــد كـــبري مطالبـــات مـــن البلـــدان 

 . املسامهة بقوات
واســتطرد يقــول إن اإلجــراء الــذي جيــب اختــاذه مــن     - ٧٠

جانب اجلمعية العامـة، رهنـا باملوافقـة علـى مـا اقترحـه األمـني                
مــــن توحيــــد حــــسابات دعــــم الــــسالم اعتبــــارا مــــن  العــــام 

 وفقا لإلطار احملدد يف تقريـره، هـو اختـاذ           ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١
قـرار بــأن تــرد إىل الــدول األعـضاء االئتمانــات املتاحــة بتــاريخ   

 يف بعثــات حفــظ الــسالم املغلقــة،  ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣٠
 . مع الفوائض النقدية

ــر املتعلــق بتوحيــ   - ٧١ د حــسابات حفــظ  وخبــصوص التقري
ــة   )A/62/626(الـــسالم  ــة العامـ ، قـــال إنـــه يـــذكّر بـــأن اجلمعيـ

، إىل األمني العام أن يقدم تقريـرا        ٦١/٢٧٨طلبت، يف قرارها    
مـــستكمال وشـــامال عـــن توحيـــد حـــسابات حفـــظ الـــسالم،  
يتضمن حماكاة للخيارات املقترحـة، مـع مراعـاة اآلراء املعـرب            
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 طلبتـها الـدول األعـضاء       عنها واملسائل املثارة واملعلومات الـيت     
 . يف دورهتا احلادية والستني

وأضــاف قــائال إن مــسألة توحيــد حــسابات البعثــات    - ٧٢
  كـل علـى حـدة،      العاملة، وتوحيد حـسابات البعثـات املغلقـة،       

قــد ُنظــر فيهــا أيــضا ولكــن مل ُتحــدد فوائــد ُتــذكر يف هــذا         
  الكامـل  ومن مث، فإن األمانـة العامـة تـرى أن التوحيـد           . الصدد

جلميع عمليات حفـظ الـسالم هـو الـذي مـن شـأنه أن يفـضي                 
إىل أكــرب قــدر مــن النفــع، وذلــك باإلضــافة إىل ترشــيده لكافــة 

 . األعمال اإلدارية ذات الصلة
وقــال إن إمجــايل الرصــيد النقــدي يف مجيــع حــسابات   - ٧٣

ــسان    ــة نيـ ــسالم يف هنايـ ــظ الـ ــل /حفـ ــغ  ٢٠٠٨أبريـ ــان يبلـ  كـ
اء بكافـة االحتياجـات، مبـا يف        باليني دوالر، مما يكفي للوفـ      ٣

ــدات اململوكــة       ــوات واملع ــن الق ــك ســداد تكــاليف كــل م ذل
ــسامهة بقــوات   ــدان امل ومــع هــذا، وحيــث إن  . للوحــدات للبل

األموال النقدية موزعة على حـسابات منفـصلة حلفـظ الـسالم            
ــدان املــسامهة      ــسداد للبل ــإن ال ــة علــى حــدة، ف تتعلــق بكــل بعث

النقـــدي املتـــوافر يف كـــل بقـــوات قـــد يقيـــده مـــستوى املبلـــغ  
ومـن جـراء هـذا، فـإن عمليـة الـسداد للبلـدان              . حساب منفرد 

املــسامهة بقــوات تتــأخر بــضعة أشــهر يف غالبيــة بعثــات حفــظ  
ــسالم ــم املتحــدة     . ال ــة األم ــل بعث ــات، مــن قبي ويف بعــض البعث

لالســتفتاء يف الــصحراء الغربيــة وقــوة األمــم املتحــدة حلفــظ       
ــسدد امل  ــربص، مل ت ــسالم يف ق ــا مــن جــراء    ال ــرر دفعه ــالغ املق ب

 . نقص األرصدة النقدية يف هذه البعثات
وأضـــــاف قـــــائال إن األرصـــــدة النقديـــــة، يف حالـــــة  - ٧٤

توحيـــدها، ســـُتجمع معـــا وإن التـــسديدات للبلـــدان املـــسامهة 
بقوات ستصبح أفضل سواء من حيث التوقيـت أو مـن حيـث             

كـاة أن  وقـد تـبني مـن إحـدى عمليـات احملا       . القابلية للتنبـؤ هبـا    
توحيــــد احلــــسابات ســــيؤدي، يف حالــــة تنفيــــذه، إىل زيــــادة 

ومــن شــأن . ٢٠٠٧ يف املائــة يف عــام ٢٠التــسديدات بنــسبة 

ــسدد، الـــذي يـــصل     ــغ غـــري املـ ــيح رد املبلـ ــد أن يتـ  إىلالتوحيـ
 مليـــون دوالر واملــــستحق للبلـــدان املــــسامهة بقــــوات   ٦٨,٢

عسكرية وبـأفراد مـن الـشرطة، فيمـا يتـصل بالبعثـات اخلمـس               
املغلقــة، فــضال عــن تــسديد اخلــصوم املتعلقــة بالبعثــات املغلقــة  
ذات العجز النقدي، وهي خصوم فـات موعـد تـسديدها منـذ             

 . أمد طويل
األنصبة املقـررة سـوف تـصدر أربـع         ومضى يقول إن     - ٧٥

ــة       ــرات املالي ــن الفت ــرة م ــاء كــل فت ــرات أثن ــك اســتجابة  وم ذل
رة بني األنـصبة    لشاغل املتعلق بضرورة االحتفاظ برابطة مباش     ل

املقررة لعمليات حفظ الـسالم وفتـرات الواليـة املعتمـدة لكـل             
 .جملس األمنبعثة من جانب من 
توحيد حسابات حفـظ الـسالم مـن       وأردف يقول إن     - ٧٦

 يف الوقــت املناسـب للبلــدان  الـسداد شـأنه باإلضـافة إىل تيــسري   
ــدول   أن يبــسِّ،املــسامهة بقــوات ــة لــدى ال ط العمليــات اإلداري

عــضاء واألمانــة العامــة علــى الــسواء؛ وأن يــسهل التخطــيط األ
ــات حفــظ       ــل عملي ــصل بتموي ــا يت ــدول األعــضاء فيم ــايل لل امل
السالم يف املستقبل؛ وأن ييـسر مـن اسـتعراض متويـل عمليـات              

بل اجلمعية العامة، مـع زيـادة التركيـز علـى           حفظ السالم من قِ   
تــصدره  ااهلامــة؛ وأن حيــد ممــ  واملــسائل التنفيذيــة  االجتاهــات 

ــة العامــة علــى حنــو منفــصل مــن قــرارات وتقــارير     أداء اجلمعي
وبيانات ماليـة؛ وأن يرشـد عـبء العمـل الـذي تتحملـه دائـرة                
االشتراكات وشـعبة احلـسابات وشـعبة متويـل عمليـات حفـظ             
ــاليف     ــن تكـ ــل مـ ــة؛ وأن يقلـ ــشؤون اإلداريـ ــسالم وإدارة الـ الـ

 .والطبعالتحريرية التحرير والترمجة 
رئيسة اللجنة االستـشارية لـشؤون       (ة مكلورغ السيد - ٧٧

ــة ــت ): اإلدارة وامليزانيـ ــة   عرضـ ــصلة للجنـ ــرين ذوي الـ التقريـ
قالـــت إن األرصـــدة ف، )A/62/818 و A/62/816(االستـــشارية 

الدائنة املتاحة يف بعثـات حفـظ الـسالم املغلقـة سـوف تـرد إىل        
 الدول األعضاء، مع مراعاة أن األمر يرجع إىل اجلمعيـة العامـة         
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ومـن رأي   . التـصرف يف هـذه األرصـدة      يف  فيما يتـصل بالبـت      
األرصـدة الدائنـة ال تتوقـف       اللجنة االستشارية أن إعـادة هـذه        

ــراح   ــول االقت ــداعي إىل علــى قب ــات  ال ــد حــسابات عملي توحي
ــسالم  ــة يف     . حفــظ ال ــديون القائم ــشكلة ال ــصل مب ــا يت ــا فيم أم

ــة إىل   ــة حاجـ ــإن مثـ ــز النقـــدي، فـ ــة ذات العجـ  البعثـــات املغلقـ
توحيــد حــسابات  اقتــراح مقترحــات جديــدة، باإلضــافة إىل   

 .حفظ السالم
تقريــر األمــني العــام بــشأن توحيــد وأضــافت قائلــة إن  - ٧٨

 إعـادة تقـدمي     هو أساسـا  ،  A/62/726)(حسابات حفظ السالم    
القتراح الوارد يف تقريـر األمـني العـام املفـصل عـن االسـتثمار               ل

 ومثــة مــواد جديــدة قــد .A/60/846/Add.3)(يف األمــم املتحــدة 
عـن  معلومـات مـستكملة   تتـضمن  قدمت يف مرفقات التقريـر،      

، ٢٠٠٧يتـصل بعـام      حماكاته فيمـا  جرت  نتائج التوحيد الذي    
ــسالم     ــوفرة يف بعثــات حفــظ ال ــة املت وجــدوال لألرصــدة الدائن

ــة    ــراد األرصــدة النقدي ــران٣٠حــىت املغلقــة مــع إي ــه / حزي يوني
 املتعلقـــة بعمليـــات حفـــظ ، ومنوذجـــا للبيانـــات املاليـــة٢٠٠٧

 .السالم، وموجزا لتقرير األداء املوحد املقترح
املالحظــات والتوصـــيات الـــيت  ووجهــت االنتبـــاه إىل   - ٧٩

 ٤٣قدمتها اللجنة االستـشارية، بـصيغتها الـواردة يف الفقـرات      
 بشأن االستثمار يف األمم املتحـدة لتـصبح         ها من تقرير  ٤٨إىل  

قالــت إن ، و)A/60/870(ي منظمــة أقــوى علــى الــصعيد العــامل  
لـك  من رأي اللجنة االستشارية أن الدول األعضاء هي الـيت مت          

 . حسابات حفظ السالمالبت يف توحيد، أو عدم توحيد
حتـــدث باســـم االحتـــاد   ): ســـلوفينيا(الـــسيد بـــالج   - ٨٠

تركيــا ومجهوريــة لالنــضمام إليــه األورويب، والبلـدان املرشــحة  
ــسابقة   ــالفية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة  مقـ ــدان عمليـ ــا، وبلـ وكرواتيـ

ــل     ــنة واهلرســـك واجلبـ ــا والبوسـ ــساب ألبانيـ ــتقرار واالنتـ االسـ
األسود وصربيا، باإلضافة إىل أرمينيا وليختنشتاين وأوكرانيـا،        
فقــال إن االحتــاد األورويب يوافــق اللجنــة االستــشارية علــى أن  

يبّينـــان لألمــم املتحــدة   النظــامني األساســي واإلداري املـــاليني   
الرصيد املتبقـي مـن أيـة اعتمـادات للـدول           ب رد   وجوصراحة  

ــرة بعــد انقــضاء األعــضاء  ــة  .  شــهرا١٢فت وقــد كــادت اللجن
اخلامــسة أن تتوصــل إىل اتفــاق بــشأن هــذه القــضية يف الــدورة 
احلادية والستني، ومع ذلك، فـإن مثـة صـلة تعـسفية بـني إعـادة        

ــام   ــة والقي ــات    األرصــدة الدائن ــن البعث ــة م ــسديدات الالزم بالت
ــد حالـــت دون   امل ــدي قـ ــز النقـ ــة ذات العجـ ــام غلقـ ــة قيـ اللجنـ

ويـرى االحتـاد األورويب، مـن جانبـه، أن هـذه      . اخلامسة بذلك 
 .ضرورة هلا الصلة ال

ــائال إن  و - ٨١ ــاف قــ ــاألموال   أضــ ــستمر بــ ــاظ املــ االحتفــ
واخلــصوم غــري املــسددة يف بعثــات حفــظ الــسالم املغلقــة مــن    

د األورويب حيـث مجيـع      حتاومن مث، فإن اال   . األمور غري املقبولة  
 دفع اشتراكاهتا غـري املـسددة بالكامـل ويف الوقـت            الدول على 

وهـو سيـسعى جاهـدا لتهيئـة حـل          . املناسب ودون أية شـروط    
  مـن بعثـات حفـظ الـسالم املغلقـة إىل           األرصـدة  يسمح بإعـادة  

 .الدول األعضاء، اليت تستحق هذه األرصدة دون جدال
بتوحيـــد يرحـــب ويب االحتـــاد األورأردف يقـــول إن و - ٨٢

حــسابات حفــظ الــسالم، فمــن شــأن هــذا التوحيــد أن يعطــي  
لألمني العام مزيدا من املرونة فيما يتصل باسـتخدام املـوارد يف       
عمليات حفـظ الـسالم، وأن ييـسر القيـام يف الوقـت املناسـب               

 .بقوات للدول املسامهةبتسديد املبالغ املستحقة 
د حـسابات   وحيـ قـال إن ت   ): سويـسرا  (السيد غـوربر   - ٨٣

ــضي إىل   ــوف يفـ ــسالم سـ ــظ الـ ــق  حفـ ــق مكاســـب تتعلـ  حتقيـ
املرتبطـــة بتـــدابري  املعتـــادة ل التكـــاليف بالكفـــاءة، دون حتمُّـــ 

ومن واجب الدول األعضاء أن متـضي قـدما بـشأن           . اإلصالح
ــام   ــه األمـــني العـ ــا اقترحـ ــددها   , مـ ــيت حـ ــباب الـ وذلـــك لألسـ

 .املايل املراقب
ــائال إن   - ٨٤ ــدم يف الوأضــاف ق ــسة  التق ــة اخلام كــثريا لجن
اإلداريـة، واالسـتمرار يف     املـسائل   اإلفراط يف تسييس    يعوقه   ما
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وعلــى . إحالــة البنــود مــن دورة مــا إىل دورة أخــرى تاليــة هلــا  
ضوء املزايا التنظيمية واإلدارية ملـا اقترحـه األمـني العـام، جيـب              
علــى اللجنــة أال تــسمح لالعتبــارات الــسياسية بــأن متنعهــا مــن 

 . بسرعةءات اختاذ إجرا
قـال إن مثـة مبـدأين أساسـيني         ): اليابان(السيد يامادا    - ٨٥

جــديرين باملراعــاة لــدى معاجلــة قــضية بعثــات حفــظ الــسالم    
وأوهلمـــا أن دفـــع االشـــتراكات املقـــررة ميثـــل التزامـــا . املغلقـــة

احلـرة  مبوجب ميثاق األمم املتحـدة؛ وثانيهمـا أن االعتمـادات           
ــدول األعــ  ــرد إىل ال للنظــامني األساســي  ضاء وفقــا ينبغــي أن ت

ووفد اليابان متفق بالتايل مـع      . لألمم املتحدة واإلداري املاليني   
ــشارية  ــة االست ــدول  يف اللجن ــة إىل ال أن إعــادة األرصــدة الدائن

ــد     ــق بتوحيـ ــراح املتعلـ ــول االقتـ ــى قبـ ــضاء ال تتوقـــف علـ األعـ
أن األرصــدة يف حــسابات عمليــات حفــظ الــسالم، وكــذلك  

يف عمليـات حفـظ الـسالم املغلقـة الـيت تتـضمن             الدائنة املتاحـة    
وهـو يوجـه    . فوائض نقديـة جيـب أن تـرد إىل الـدول األعـضاء            

 ٥٧/٣٢٣قــرار اجلمعيــة العامــة إىل , ، يف هــذا الــصدداالنتبــاه
 . اليت جتب إعادهتاالذي حيدد موعد ومبلغ األرصدة 

ــائال إن  و - ٨٦ ــات   أضــاف ق ــديون يف البعث ــشكلة ال حــل م
كفالــة قيــام الــدول األعــضاء  هــو جــز النقــدي املغلقــة ذات الع

 .بسداد أنصبتها املقررة بالكامل ويف املوعد املناسب
قــال إن وفــد اليابــان غــري  ): اليابــان (الــسيد موكــاي - ٨٧

توحيــد حــسابات حفــظ  االقتــراح الــداعي إىل مــستعد لقبــول 
ومثــة شــكوك جــادة لــدى اليابــان بــشأن فعاليــة هــذا    . الــسالم
ر بـالقلق ألن توحيـد احلـسابات هـذا قـد            ، وهـي تـشع    االقتراح

 .ملتأخراهتا على سداد بعض الدول األعضاءسلبا يؤثر 
ــة   - ٨٨ ــائال إن عملي ــد وأضــاف ق ــد  التوحي ــئن كانــت ق ول

ــافع فيمــا يتــصل بالــسداد يف الوقــت املناســب    تــأيت  بــبعض املن
أفراد مـن الـشرطة، ينبغـي       بـ للبلدان املسامهة بقوات عسكرية و    

لتـأخر الـسداد لتلـك      اسـي بدرجـة أكـرب       األسالتصدي للسبب   
 .البلدان، وهو عدم دفع االشتراكات املقررة

إن قــرار جملــس األمـــن الــذي ينــشئ   اســتطرد يقــولو - ٨٩
األنـــصبة املقـــررة حتـــدد واليـــة بعثـــة يـــسمح بإصـــدار رســـائل 

فقـا  و ، وذلك لــدول األعضاء من أجل هذه البعثة     موجهة إىل ا  
حتديــد األنـصبة املقـــررة الـيت تنفـرد      للترتيبات املتعلقة بامليزنة و   
وعـدم   .الـيت ال جيـوز احليـاد عنـها        وهبــا بعثات حفظ الـسالم،      

صلة مباشرة بني األنـصبة املقـررة لعمليـات حفـظ           اإلبقاء على   
السالم وفترة الوالية املعتمدة لكل بعثة مـن قبـل جملـس األمـن               
مــن شــأنه أن جيعــل مــن الــصعب علــى بعــض البلــدان، ومنــها   

وقد يفـضي قطـع الـصلة       . ابان، أن تربر دفع األنصبة املقررة     الي
 تقـويض  ة حلفظ السالم وفتـرات الواليـة إىل     بني األنصبة املقرر  

 .األمن مبداوالت جملسإىل املساس نظم امليزنة و
مـا مـن سـبب يـدعو إىل تنـاول كـل             أردف قائال إن    و - ٩٠

يزانيـة  املبابا من أبـواب  بعثة من بعثات حفظ السالم باعتبارها    
تتفــق و. امليزانيــة العاديــةعلــى غــرار اإلمجاليــة حلفــظ الــسالم،  

أن نطـاق ونوعيـة املعلومـات       يف  اللجنة االستـشارية    مع  اليابان  
اليت تقدم بشأن متويل عمليات حفظ الـسالم، ينبغـي أن يظـال             

لزيـادات املـستمرة يف     ل المساءلة وتربير ا ل وتعزيز. دون انتقاص 
أكثــر تقــدمي معلومــات  حاجــة إىل مثــةميزانيــة حفــظ الــسالم، 

، إىل جانــب تــوفري حتلــيالت ملــا خيــص كــل بعثــة مــن   تفــصيال
 .املوارداحتياجات من حيث البعثات من 

قالـت إن   ): غواتيمـاال  ( ريكـاري  - السيدة سـامايوا   - ٩١
أنـه ينبغـي أن     يف  وفد غواتيمـاال متفـق مـع اللجنـة االستـشارية            

ــدول األعــضاء األرصــدة الدائ   ــرد إىل ال ــة املتاحــة يف بعثــات  ت ن
ومـع هـذا، فـإن      . حفظ الـسالم املغلقـة ذات الفـوائض النقديـة         

تـزال عليـه متـأخرات     عددا من الدول اليت تطالـب بالـسداد ال    
وقــد يكــون مــن . فيمــا يتــصل بــبعض عمليــات حفــظ الــسالم 
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يف هـذه املـسألة يف سـياق بنـد جـدول األعمـال       النظر املناسب  
 .املتحدة  لألمماملتعلق بتحسني احلالة املالية

ــة إن  و - ٩٢ ــافت قائلـ ــة    أضـ ــسالم املغلقـ ــظ الـ ــات حفـ بعثـ
وتوحيد حسابات حفظ السالم يـشكالن قـضيتني منفـصلتني،          

 . وينبغي تناوهلما على هذا النحو يف مشاورات غري رمسية
ســـداد املبـــالغ  غواتيمـــاال تؤيـــد  مـــضت تقـــول إن  و - ٩٣

 الوقـت   للبلدان املـسامهة بقـوات، بـشكل كامـل ويف         املستحقة  
الوضــع قــد تغــري منــذ تقــدمي االقتــراح املتعلــق إال أن . املناســب

، زاد فعـــدد بعثـــات حفـــظ الـــسالم قـــد  :بتوحيـــد احلـــسابات
إذا ومـن املـشكوك فيـه مـا         . أن الديون استمرت يف النمو     كما

كان توحيـد حـسابات حفـظ الـسالم مـن شـأنه أن يفـضي يف                 
الـدول  مـن   األمـوال   احلـصول علـى     واقع األمر إىل التمكن من      

ــب    ــت املناسـ ــدفع يف الوقـ ــم بالـ ــيت مل تقـ ــيكون . الـ ــد وسـ وفـ
ــا  غواتيمـــاال  ــا لـــو تلقـــى ردا خطيـ علـــى هـــذه النقطـــة يف  ممتنـ

 .مشاورات غري رمسية
 .٠٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  

 
 


