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    ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/63/648/Add.2( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[
  

  تعزيز إدارة الشؤون السياسية  - ٦٣/٢٦١
  ،إن اجلمعية العامة  
  ،٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢٣٦ إىل قرارها إذ تشري  
، تقريـر   ١لعـام عـن التقـديرات املنقحـة يف إطـار البـاب              تقريـر األمـني ا     يف   نظرت وقد  

 دال، ٢٨، الــشؤون الــسياسية، والبــاب   ٣الــسياسات والتوجيــه والتنــسيق عمومــا، والبــاب     
مـن  ، االقتطاعات اإللزامية من مرتبات املوظفني،       ٣٥ مكتب خدمات الدعم املركزية، والباب    

ــسنتني    ــرة ال ــة لفت ــة الربناجمي ــسياسية  املت ٢٠٠٩-٢٠٠٨امليزاني ــشؤون ال ــز إدارة ال  )١(علقــة بتعزي
وتقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة عــن مراجعــة الطريقــة الــيت تنتــهجها إدارة الــشؤون    

 ٢٠٠٨مـــارس / آذار٧ والرســـالة املؤرخـــة )٢(الـــسياسية يف إدارة البعثـــات الـــسياسية اخلاصـــة 
 )٣(كوبـا لـدى األمـم املتحـدة    لا واملوجهة إىل األمني العام من املمثلني الـدائمني ألنتيغـوا وبربـود        

ــة   ــالة املؤرخ ــارس / آذار١٢والرس ــودا     ٢٠٠٨م ــوا وبرب ــدائمني ألنتيغ ــثلني ال ــة إىل املم  املوجه
 وتقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة  )٤(مــن األمــني العــام  لــدى األمــم املتحــدةكوبــالو

  ،)٥(وامليزانية ذي الصلة
   الداخلي،ها نظاموإذ تعيد تأكيد  

_______________ 

)١( A/62/521و  Corr.1.  
)٢( A/61/357.  
)٣( A/C.5/62/24.  
)٤( A/C.5/62/25.  
)٥( A/62/7/Add.32.  ،ــهائي ــة العامــة :انظــر لالطــالع علــى الــنص الن ــة للجمعي ــائق الرمسي ــة  ، الوث ــدورة الثاني ال

  . ألف٧، امللحق رقم والستون
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ختطــيط الــربامج واجلوانــب الربناجميــة    األنظمــة والقواعــد الــيت حتكــم     إىل تــشريوإذ   
  ،)٧( والنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة)٦(التنفيذ وأساليب التقييمورصد للميزانية 
  املتحدة، الطابع احلكومي الدويل واملتعدد األطراف والدويل لألمم تؤكدوإذ   
ــد    ــد تأكي ــ وإذ تعي ــه  دور ال ــوم ب ــذي تق ــة    ال ــة الدولي ــا احلكومي ــة وهيئاهت ــة العام اجلمعي

التخطـيط والربجمـة وامليزنـة والرصـد     جمـاالت   كـل يف نطـاق واليتـه، يف         ،املعنيـة وهيئات اخلرباء   
  والتقييم،
يــشكالن  بــأن منــع نــشوب النـــزاعات املــسلحة وتــسوية املنازعــات ســلميا  وإذ تــسلم  

  حمور والية األمم املتحدة،
وتعـد   األمـم املتحـدة   من مهـام  بأن الدبلوماسية الوقائية مهمة أساسية  أيضاوإذ تسلم   

ــام   أساســية ألداء ــسياسية  دوره األمــني الع ــشؤون ال ــام األول مــسؤولةوأن إدارة ال عــن  يف املق
  العام، املساعي احلميدة لألمنيمهام االضطالع بالدبلوماسية الوقائية ودعم 

ألمني العام، مبـا يف ذلـك الوسـاطة         احلميدة ل اعي  مسلاملهم ل الدور  ب  كذلك سلموإذ ت   
  يف تسوية املنازعات،

  ؛)١( بتقرير األمني العامحتيط علما  - ١  
إدارة الشؤون السياسية فيما يتعلـق بالدبلوماسـية        تقوم به    نشاط   أي أن تؤكد  - ٢  
 النــــزاعات جيـــب االضـــطالع بـــه وفقـــا ملبـــادئ الـــسيادة والـــسالمة اإلقليميـــة وحـــل الوقائيـــة 

  واالستقالل السياسي للدول؛
 أن حتسني قدرة األمم املتحدة على منع نشوب النـزاعات وحلـها            أيضا تؤكد  - ٣  

  ؛وعواقبها ة املسلحاتف النـزاعيلااستثمار أفضل من حتمل تك
   بالدور اهلام الذي تؤديه املرأة يف جمال الدبلوماسية الوقائية؛سلمت  - ٤  
 متعـــددة األبعـــاد ة املـــسلحاتذريـــة للنــــزاع بـــأن األســـباب اجلسلم أيـــضاتـــ  - ٥  

  متكامل ملنع نشوب النـزاعات املسلحة؛ويستلزم اتباع هنج شامل  مما
ــسياسية  تالحــظ  - ٦   ــشؤون ال ــز إدارة ال ــا يف ذلــك  وترشــيدها  أن هــدف تعزي ، مب

دورها الداعم فيمـا يتـصل بالدبلوماسـية الوقائيـة وحـل النــزاعات، هـو حتـسني فعاليـة وكفـاءة                      
  رة يف الوفاء بواليتها؛اإلدا

_______________ 

)٦( ST/SGB/2000/8.  
)٧( ST/SGB/2003/7.  
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 أن اللجنــة اخلامــسة هــي اللجنــة الرئيــسية املختــصة التابعــة  تؤكــد مــن جديــد  - ٧  
  امليزانية؛مسائل ة وياإلدارباملسائل للجمعية العامة املعهود إليها باملسؤوليات املتعلقة 

للمـوارد والـسياسات   شـامل   دورهـا يف إجـراء حتليـل     أيـضا تؤكد مـن جديـد     - ٨  
املقـررة تنفيـذا تامـا     تنفيـذ مجيـع الـربامج واألنـشطة     هبدف كفالةاملوافقة عليها  واملالية  البشرية و 

  ؛الصدد يف هذا  املوضوعةتنفيذ السياساتكفالة ويتسم بالفعالية والكفاءة 
 وتؤكـد أن    ، دورها فيما يتعلق هبيكل األمانـة العامـة        تؤكد من جديد كذلك     - ٩  

شكل امليزانيـة الربناجميـة واخلطـة       وكذلك  كل اإلداري العام،    االقتراحات الداعية إىل تعديل اهلي    
  الربناجمية لفترة السنتني، مرهونة بإجراء استعراض هلا واملوافقة عليها مسبقا؛

ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٥/٢٣١ قرارهـــا تؤكـــد مـــن جديـــد  - ١٠  
 اإلجنـازات   إدراجاجميـة،   امليزانيـة الربن   تقـدمي ، عنـد    يكفـل ، وتطلب إىل األمـني العـام أن         ٢٠٠٠

بــرامج   الاملتوقعــة ومؤشــرات اإلجنــاز لقيــاس اإلجنــازات الــيت حتققــت يف تنفيــذ بــرامج املنظمــة 
  الدول األعضاء؛فرادى 

 أوجه التآزر والتكامل املمكنة بـني البعثـات         يبحث إىل األمني العام أن      تطلب  - ١١  
ة والتـداخل، مـع مراعـاة الطـابع         تفـادي االزدواجيـ   مـن أجـل     السياسية اخلاصة، حيثمـا أمكـن،       

  املستقل لكل والية تشريعية؛
األمـــني العـــام، عنـــد تعيينـــه ملمثليـــه ومبعوثيـــه  لـــدوراملـــستمرة  األمهيـــة تـــربز  - ١٢  
   أعلى معايري االستقامة والكفاءة والنـزاهة واالقتدار املهين؛ يف ضماناخلاصني،
ــشدد  - ١٣   ــى ت ــه     عل ــسم ب ــذي تت ــابع احلــساس ال ــات الط ــسياسية   والي ــات ال البعث

   من ميثاق األمم املتحدة؛٢ من املادة ٧اخلاصة، وتشري يف هذا الصدد إىل الفقرة 
 وتالحـظ   ، إىل أنه جيوز لألمني العـام أن يعـني ممـثلني ومبعـوثني خاصـني               تشري  - ١٤  

 امع الدول األعضاء املعنية حـول هـذ       بشكل مستمر   يف هذا الصدد اعتزام األمني العام التشاور        
  مر؛األ

املـسؤول اإلداري األول للمنظمـة،      بوصـفه    إىل دور األمـني العـام         أيـضا  تشري  - ١٥  
   من امليثاق؛٩٧وفقا ألحكام املادة 

 األمــني العــام ينبغــي أن الــسلطة مــن جانــب  علــى أن تفــويضالتأكيــد تكــرر  - ١٦  
ملنظمـة   أن املـسؤولية العامـة عـن إدارة ا         وإن كانـت تؤكـد    إدارة املنظمـة،    حـسن    يكون لتيـسري  

  تقع على كاهل األمني العام بوصفه املسؤول اإلداري األول؛



A/RES/63/261 

4 

خـضوع  علـى أمهيـة تعزيـز املـساءلة يف املنظمـة وضـمان                التأكيـد أيـضا    تكرر  - ١٧  
الفعاليـة والكفـاءة    منـها   لتحقيـق أمـور     الدول األعضاء   لقدر أكرب من املساءلة أمام      األمني العام   

  ال املوارد البشرية واملالية؛لواليات التشريعية واستعما يف تنفيذ
 املوجهة إىل األمني العام مـن       ٢٠٠٨مارس  / آذار ٧ إىل الرسالة املؤرخة     تشري  - ١٨  

 ١٢ والرســالة املؤرخــة  )٣( لــدى األمــم املتحــدة  كوبــا لاملمــثلني الــدائمني ألنتيغــوا وبربــودا و   
 لـدى األمـم املتحـدة      كوبـا ل املوجهة إىل املمثلني الدائمني ألنتيغوا وبربودا و       ٢٠٠٨مارس  /آذار

، )٣(جــاء فيهــا مــن قلــق شــديد يــساور بعــض الــدول األعــضاء  مــا وتؤكــد،)٤(مــن األمــني العــام
ــسياسية باحلالــة          ــضمن اإلملــام الكــايف داخــل إدارة الــشؤون ال ــني العــام أن ي ــب إىل األم وتطل

  لدقيق باملبادئ املكرسة يف امليثاق؛السياسية جلميع املناطق والتقيد ا
 إىل األمني العام، يف هذا الصدد، أن يضمن عنـد تقـدمي وثـائق امليزانيـة                 تطلب  - ١٩  

   املعلومات الوقائعية وحدها؛إىل األجزاء السردية استنادستقبل يف امل
 أمهية الـدور الـذي تقـوم بـه إدارة الـشؤون الـسياسية يف تـوفري اإلرشـاد           ؤكدت  - ٢٠  

تقـدم اإلدارة  ياسي املالئم يف سياق مشاركتها يف الصناديق االستئمانية لألمـم املتحـدة الـيت      الس
  ، وفقا للمبادئ املكرسة يف امليثاق وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة؛إليهااإلرشاد هذا 

 االستنتاجات والتوصيات الـواردة يف تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون              تؤيد  - ٢١  
  ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٥(اإلدارة وامليزانية

ــشري  - ٢٢   ــرة تـ ــا    ٨ إىل الفقـ ــن قرارهـ ــامس مـ ــزء اخلـ ــن اجلـ ــؤرخ ٦٢/٢٣٨ مـ  املـ
 ،)٢(، وحتيط علمـا بتقريـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة             ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول  ٢٢
   تنفيذه بالكامل؛كد أمهيةوتؤ

الــسياسات والفعاليــة يف اســتعمال واتــساق أمهيــة تكامــل اجلهــد  علــىشدد تــ  - ٢٣  
  املوارد؛

عاجل املسائل العامة اليت تعرقـل حـسن        ي إىل األمني العام أن      تكرر تأكيد طلبها    - ٢٤  
التغـيري اهليكلـي   يف هذا السياق أن وتؤكد ، وإجراءاته العملأساليب إدارة املنظمة، مبا يف ذلك  

  ؛ةاإلدارأساليب حتسني عن ليس بديال 
 إىل األمني العام أن حيدد، كلما أمكن، الوسائل الالزمة لتحقيق املزيـد        تطلب  - ٢٥  

ألمانـة  ل  التابعة كاتباملدارات و وغريها من اإل  من التكامل والتآزر بني إدارة الشؤون السياسية        
  يف منظومة األمم املتحدة؛املعنية   األخرىعلة اجلهات الفاوكذلكالعامة لألمم املتحدة 

 أمهيـــة وضـــوح التسلـــسل اإلداري واملـــساءلة بـــني البعثـــات الـــسياسية ؤكــد ت  - ٢٦  
  اخلاصة واملقر؛
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، يف هـذا الـصدد،      وعدم القيام  إنشاء شعبة الشرق األوسط وغرب آسيا        تقرر  - ٢٧  
  حلايل؛ضرورة استمرار الترتيب اوتؤكد تقسيمها إىل أقسام ووحدات، ب

ــة يف الــشرق األوســط    تــشري  - ٢٨    إىل مجيــع قــرارات األمــم املتحــدة املتعلقــة باحلال
   وتالحظ مسؤوليات شعبة الشرق األوسط وغرب آسيا يف هذا الصدد؛،قضية فلسطنيبو

  : أن تتكون شعبة آسيا واحمليط اهلادئ من قسمني على النحو التايلتقرر  - ٢٩  
ــشعبة آســيا وا   )أ(   ــدان آســيا الوســطى وجنــوب   (حملــيط اهلــادئ  القــسم األول ل بل

  ؛)آسيا، ومشال شرق آسيا
ــيا واحملـــيط اهلـــادئ     )ب(   ــيا  (القـــسم الثـــاين لـــشعبة آسـ بلـــدان جنـــوب شـــرق آسـ
  ؛)اهلادئ واحمليط

  : شعبة األمريكتني من أربعة أقسام على النحو التايلتتألف  أن تقرر أيضا  - ٣٠  
  أمريكا الشمالية؛  )أ(  
  طى؛أمريكا الوس  )ب(  
   الكارييب؛ البحرمنطقة  )ج(  
  أمريكا اجلنوبية؛  )د(  
إدارة الشؤون السياسية إيـالء االهتمـام الكـايف للحالـة           أن تواصل   أمهية   تؤكد  - ٣١  

يف هــــاييت دعمــــا إلدارة عمليــــات حفــــظ الــــسالم، إىل جانــــب إدارة الــــشؤون االقتــــصادية  
كيانــات األمــم وقــة البحــر الكــارييب واالجتماعيــة واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنط 

  ؛األخرى املعنية املتحدة
  ؛٥- الكارييب برتبة ف البحر أن تكون رئاسة قسم منطقةتقرر  - ٣٢  
ــة  تؤكـــد  - ٣٣   ــام الكـــايف   أن تواصـــل أمهيـ إدارة الـــشؤون الـــسياسية إيـــالء االهتمـ

  للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية؛
ــس  تقــرر  - ٣٤   ــدعم ال ــشاء شــعبة ل ــشراكات والوســاطة  عــدم إن  وعــدم ،ياسات وال

، ٢- إىل الرتبــة مــد١-املوافقــة علــى إعــادة تــصنيف وظيفــة مــدير لتلــك الــشعبة مــن الرتبــة مــد
وتطلب إىل األمني العام أن يعيـد تقـدمي اقتراحاتـه آخـذا يف االعتبـار علـى حنـو تـام واليـة إدارة                

  عليها اإلطار االستراتيجي؛نص الشؤون السياسية كما 
 تنظــر حــىت عــدم إنــشاء وحــدة لــدعم البعثــات الــسياسية اخلاصــة  رر أيــضاتقــ  - ٣٥  

تنظــيم وإدارة يف إدارة الــشؤون الــسياسية الطريقــة الــيت تنتــهجها اجلمعيــة العامــة يف تقريــر عــن 
  البعثات السياسية اخلاصة؛
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لكيانـات  احلـايل   الوجود امليـداين    وضع  ضرورة أن ينظر األمني العام يف        تؤكد  - ٣٦  
إنـشاء    كل منها، قبـل اقتـراح      واليةتحدة املشاركة يف تعزيز السلم واألمن، مع مراعاة         األمم امل 
  ؛إقليميةمكاتب 
ــشري  - ٣٧   ــرة تــ ــشؤون اإلدارة    ٢٣ إىل الفقــ ــشارية لــ ــة االستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ
ستقبل يستلزم موافقـة    يف امل  وتؤكد أن إنشاء أي مكتب إقليمي للشؤون السياسية          ،)٥(وامليزانية

ــد  ــع ال ــشريعية       مجي ــات الت ــا اهليئ ــيت تقره ــصلة ال ــة ذات ال ــشمولة بالوالي ــة امل ــضاء املعني ول األع
  املختصة؛
ــشجع  - ٣٨   ــا بانتظــام       ت ــدول األعــضاء علم ــى مواصــلة إحاطــة ال ــام عل  األمــني الع

باملــسائل املتعلقــة بعمــل إدارة الــشؤون الــسياسية ومواصــلة ضــمان التفاعــل املالئــم بــني اإلدارة 
   للمنظمة؛واهليئات الرئيسية

 إىل األمني العام أن يعهد إىل مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة بـإجراء          تطلب  - ٣٩  
البعثــات الــسياسية اخلاصــة،  للطريقــة الــيت تنتــهجها إدارة الــشؤون الــسياسية يف إدارة  مراجعــة 

إىل  عــن هــذه املراجعــة  اتقريــروأن يقــدم كمتابعــة لتقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة،   
   العامة لتنظر فيه يف اجلزء الرئيسي من دورهتا الرابعة والستني؛اجلمعية

يف إىل اجلمعيــة العامــة  إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا شــامال  أيــضاتطلــب  - ٤٠  
دورهتا اخلامـسة والـستني عـن فعاليـة وكفـاءة اهليكـل اجلديـد يف تنفيـذ الواليـات وعـن اإلجنـاز                        

لــييت اإلدارة والتنظــيم واملكاســب الناجتــة عــن زيــادة      الربنــاجمي والتحــسينات احلاصــلة يف عم  
  الكفاءة؛
  . إنشاء الوظائف الواردة يف مرفق هذا القرارتقرر  - ٤١  

  ٧٤اجللسة العامة 
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٤
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  املرفق
      ٢٠٠٩-٢٠٠٨  الوظائف اليت ستنشأ يف إطار امليزانية الربناجمية لفترة السنتني:إدارة الشؤون السياسية

  الرتبة  عدد الوظائف    الوحدة التنظيمية

  جديدة  مكتب األمم املتحدة لالتصال
  إعادة تصنيف

٣  
  

  ر م ١  و٣- ف١  و٥- ف١
  ٢- إىل مد١-واحدة من مد

ــصنيف   مكتب وكيل األمني العام  إعــادة ت
    نقل

  ٤- إىل ف٣-واحدة من ف
   من شعبة األمريكتني٢-مدواحدة 

  ٤- ف١  ١  جديدة  )أفريقيا (مكتب مساعد األمني العام
  )ر أ(خ ع  ٢  و٢- ف١  و٣- ف٢  و٤- ف٣  ٨  جديدة  الشعبة األوىل ألفريقيا
  )أ ر (خ ع  و٢- ف٤  و٣- ف١  ٦  جديدة  الشعبة الثانية ألفريقيا

  ٢- ف١  و٣- ف٢  و)العراق (٤- ف١  و٥- ف١  ٥  جديدة  شعبة الشرق األوسط وغرب آسيا
  ٢- ف١  و٣- ف٣  ٤  ديدةج   شعبة آسيا واحمليط اهلادئ

  جديدة  شعبة األمريكتني
  نقل

  ٢- ف٢  و٥- ف١  ٣
   إىل مكتب وكيل األمني العام٢-مدواحدة 

  جديدة  شعبة أوروبا
  إعادة تصنيف

  )قربص (٤- ف١  ١
  ٢- إىل مد١-واحدة من مد

  )أ ر (خ ع ١ و٢- ف٢  و٣- ف٣  و٤- ف١  ٧  جديدة  وحدة دعم الوساطة
  ةجديد  ةشعبة املساعدة االنتخابي

  إعادة تصنيف
  )أ ر (خ ع ٤  و٤- ف٣  و٥- ف١  ٨

  ٣- إىل ف٢-واحدة من ف
  ٢- ف٢  ٢  جديدة  شعبة شؤون جملس األمن

  ةجديد  املكتب التنفيذي
  إعادة تصنيف

  ٤- ف١  ١
  ١- إىل مد٥-واحدة من ف

- ف ١٢  و ٤- ف ١٢  و ٥- ف ٣  و ١- مـد  ١ -  و ٢- مد ٢  ٤٩    اجملموع  
  ر م ١و  )أ ر ( خ ع٨  و٢- ف١٢  و٣

  .؛ ر م، الرتبة احمللية)الرتب األخرى(، اخلدمة العامة )ر أ( خ ع :االختصارات


