
A/C.5/66/SR.30  األمــم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
  الدورة السادسة والستون

  
 الوثائق الرمسية

 
Distr.: General 
31 July 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

 بتوقيـع أحـد أعـضاء       مذيلةيف نسخة من احملضر وإرساهلا      تصويبات  الوينبغي إدراج   . هذا احملضر قابل للتصويب   
 ,Chief, Official Records Editing Section : إىل احملضرصدورغضون أسبوع واحد من تاريخ الوفد املعين يف 

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

 

 

12-27381 (A) 
*1227381* 

     اخلامسةاللجنة
   موجز للجلسة الثالثنيحمضر
  ٣٠/١٦، الساعة ٢٠١٢أبريل / نيسان٢  االثنني يف املقر، نيويورك، يوماملعقودة

  
  )الكامريون(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    تومو مونتـي     السيد   :الرئيس  
   السيد كلبايل: اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيةئيسر  

      
  احملتويات

  

  )تابع(وحدة التفتيش املشتركة : عمال من جدول األ١٤٠البند 
  )تابع (٢٠١٣-٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني :  من جدول األعمال١٣٤البند 

  ٢٠١٣‐٢٠١٢بامليزانية الربناجمية لفترة السنتني املتصلة اصة املواضيع اخل  
  )تابع(ملتحدة استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم ا:  من جدول األعمال١٣٢البند 

  التقدم احملرز حنو إنشاء نظام للمساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة  
  املسائل املؤجلة للنظر مستقبالً  

اســتكمال عمــل اللجنــة اخلامــسة يف اجلــزء األول مــن الــدورة الــسادسة والــستني املــستأنفة          
  للجمعية العامة
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  .٥٥/٢٠افُتتحت اجللسة الساعة   
وحــــدة التفتــــيش :  جــــدول األعمــــال مــــن١٤٠د ـــــــالبن

  )تابع (املشتركة
  وحدة التفتيش املشتركة: A/C.5/66/L.29مشروع القرار 

  .A/C.5/66/L.29اعُتمد مشروع القرار   - ١
امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة      :  من جـدول األعمـال     ١٣٤البند  

  )تابع (٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 
يـــة لفتـــرة امليزانيـــة الربناجمب املتـــصلةاصـــة اخل املواضـــيع  

 (A/C.5/66/L.31) ٢٠١٣‐٢٠١٢السنتني 

ــرار  ــيع :A/C.5/66/L.31مـــشروع القـ ــة اخل املواضـ  املتـــصلةاصـ
  ٢٠١٣‐٢٠١٢امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ب
ــسيدة البو  - ٢ ــتاالـ ــدمات   (نـ ــام خلـ ــل األمـــني العـ وكيـ

ــة  ــة الداخلي ــشروع    ): الرقاب ــن م ــث م ــرع الثال أشــارت إىل الف
ــة الــيت  القــرار، وقالــت إن أنــ  شطة مراجعــة احلــسابات الداخلي

يــضطلع هبــا مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة جتــري وفقــاً        
للمعايري الدولية ملعهد مراجعي احلـسابات الداخليـة املوضـوعة          

وقـد اعتمـدت    . ألجل املمارسة املهنية هلذا النوع من املراجعـة       
دوائــر مراجعــة احلــسابات الداخليــة يف األمــم املتحــدة تلــك       

، الـــيت تقتـــضي امـــتالك كيانـــات مراجعـــة احلـــسابات  املعـــايري
يلـزم مـن معرفـة أو مهـارة أو كفـاءات أخـرى أو احلـصول                  ما

على أي منها، مبا يف ذلك احلصول على املـشورة أو املـساعدة            
ومــن املعتــاد أن يــربم املكتــب . ألداء أي مهمــة كليــاً أو جزئيــاً

 عقـــوداً للحـــصول علـــى املهـــارات املتخصـــصة أو الكفـــاءات 
املــشورة ليكمــل مــا لديــه منــها، وســيحتاج إىل عمــل ذلــك  أو

ــشييد املقترحــة       ــة حلــسابات الت ــة املتعمق ــة التقني ألجــل املراجع
ألجل املخطط العام لتجديد مباين املقر، نتيجة لطبيعة مراجعـة      

  .احلسابات تلك
  .A/C.5/66/L.31اعُتمد مشروع القرار   - ٣

ءة األداء  اسـتعراض كفـا   :  من جـدول األعمـال     ١٣٢البند  
  )تابع (اإلداري واملايل لألمم املتحدة

ــة        ــشاء نظــام للمــساءلة يف األمان ــدم احملــرز حنــو إن التق
  (A/C.5/66/L.30) العامة لألمم املتحدة

التقدم احملرز حنو إنـشاء نظـام        :A/C.5/66/L.30 مشروع القرار 
  للمساءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة

عرض مشروع القرار باسـم    ): راجلزائ (ميهويبالسيد    - ٤
.  والـصني، وقـال إن الـنص منقـسم إىل فـرعني            ٧٧جمموعة الــ    

والفرع األول يتصل بالتقدم احملرز حنو إنشاء نظـام للمـساءلة،           
وكمـا يـدرك    . بينما يتصل الفرع الثاين مببـادرات إدارة التغـيري        

أعــضاء اللجنــة جيــداً مــن واقــع مــشاوراهتم غــري الرمسيــة، فقــد  
اشات املتعلقة باملـساءلة بـسالسة قبـل إصـدار تقريـر       جرت النق 

األمني العام املتعلق بإحراز تقدم حنو إنـشاء نظـام للمـساءلة يف             
 أن التقريـر غيَّـر      إالّ). A/66/692(األمانة العامة لألمـم املتحـدة       

الــصورة العامــة، إذ تــشوش اخلــط الفاصــل بــني اجملــاالت الــيت   
وكـان  .  يعىن هبا األمـني العـام      تعىن هبا اجلمعية العامة واجملاالت    

باإلمكــان حتاشــي الــصعوبات النامجــة لــو اقتــصر التقريــر علــى  
ــة  ــة العامـ ــة لألمانـ ــرار . مـــسائل اإلدارة الداخليـ ومـــشروع القـ

يعكس إميان الفريق باحلفاظ علـى امتيـازات الـدول األعـضاء،            
  .اليت تتمثل يف االجتماع اجلاري وحتدد اجتاه األمم املتحدة

قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة (التورِســالــسيد   - ٥
إن وفد بلده يود أن يقترح تعديالً شفوياً على مشروع القـرار           

A/C.5/66/L.30           ومبوجب هذا التعديل يستعاض مبـا يلـي عـن ،
  :الفرع الثاين املوجود

ــواالة تعزيــز    وإذ تؤكــد”     ــى م ــصميمها عل  ت
ــم امل ــا،    دور األمـ ــها وكفاءهتـ ــدرهتا وفعاليتـ ــدة وقـ تحـ

لتحـــّسن بـــذلك أداءهـــا، مـــن أجـــل بلـــوغ كامـــل       
إمكانات املنظمة، وفقاً ملقاصـد ميثـاق األمـم املتحـدة           
ومبادئه، ولالستجابة بشكل أفعل الحتياجات الـدول      
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ــدة الــيت    ــة القائمــة واجلدي األعــضاء والتحــديات العاملي
  تواجه األمم املتحدة يف القرن احلادي والعشرين،

عـام وأعمـال    مببادرة األمني ال   ترحب  - ١    
  فريق إدارة التغيري وخطة إدارة التغيري؛

ــسة  تؤكــد جمــدداً   - ٢     ــة اخلام  دور اللجن
  يف األمور املتعلقة باإلدارة وامليزانية؛

ــدداً  - ٣     ــد جمــ ــام تؤكــ  دور األمــــني العــ
  بوصفه املوظف اإلداري األول يف املنظمة؛

األمــني العــام علــى إشــراك     تــشجع  - ٤    
 رؤيته بشأن وجود أمانـة عامـة     اجلمعية العامة بقوة يف   

  حديثة تتمتع بالكفاءة وختضع للمساءلة؛
ــاعتراف األمــني العــام   حتــيط علمــاً   - ٥     ب

ــة    ــشاورات وثيقـ ــتلزمها مـ ــدة سـ ــيات عديـ ــأن توصـ بـ
  متعمقة وتوجيه من الدول األعضاء؛

إىل األمني العام أن يرجع إىل       تطلب  - ٦    
ستأنفة اجلــزء الثــاين مــن الــدورة الــسادسة والــستني املــ 

بتحليــل للتوصــيات الــيت تــدخل يف نطــاق اختــصاصه   
وللتوصيات اليت يلـزم أن تـستعرضها الـدول األعـضاء           

  “.وتوافق عليها متشياً مع أحكام هذا القرار
 قُـدم إلجـراء تـصويت مـسجل         لبـاً قال إن ط  : الرئيس  - ٦

ــات املتحــدة      ــل الوالي ــرح مــن ممث ــشفوي املقت ــديل ال ــى التع عل
  ).A/C.5/66/L.30(على مشروع القرار األمريكية إلدخاله 

تكلمـت باسـم االحتـاد      ): الدامنرك (السيدة روهرمان   - ٧
األورويب تعلــيالً للتــصويت قبــل التــصويت، فقالــت إن الــدول 
ــوة، وتزكـــي للـــدول    ــاد األورويب تؤيـــد بقـ األعـــضاء يف االحتـ
ــدة       ــات املتحـ ــن الواليـ ــرح مـ ــديل املقتـ ــة، التعـ ــضاء كافـ األعـ

لـك التعـديل تعبِّـر بتـوازن عـن مناقـشات            وصـيغة ذ  . األمريكية
اللجنة بشأن املسألة وتظهـر اجلهـد املتواصـل املبـذول مـن قبـل         

عدد من الدول األعضاء، بصرف النظر عن االنتمـاء اإلقليمـي     
والتعــديل . أو االنتمــاء جملموعــة، ســعياً إىل بلــوغ حــل تــوفيقي

 املقترح يعترف جبهـود األمـني العـام وبالـشواغل الـيت طرحتـها             
وفـضالً عـن ذلـك،      . بعض الدول األعضاء بصدد إدارة التغيري     

فإنــه حيمــي امتيــازات اجلمعيــة العامــة ويتــيح هلــا الفرصــة كــي   
تــدرس املقترحــات الــواردة يف خطــة إدارة التغــيري املقدمــة مــن  

  .األمني العام
تكلمـت تعلـيالً للتـصويت      ): النـرويج  (السيدة مسيث   - ٨

تؤيد بقـوة التعـديل املقتـرح       قبل التصويت، فقالت إن النرويج      
ــة    ــات املتحــدة األمريكي ــن الوالي ــا جــاء يف    . م ــو يعكــس م فه

مناقشات اللجنة، ويظهر بوضوح الرغبـة يف التوصـل إىل حـل            
تـــوفيقي ألجـــل بلـــوغ توافـــق يف اآلراء بـــشأن مـــسألة هامـــة، 

وهذا التعديل يربز   . وحيقق التوازن بني شواغل األطراف كافة     
ا يؤيد جهود األمني العـام الراميـة إىل         دور الدول األعضاء بينم   

  .تقوية املنظمة
بنــاًء علــى طلــب ممثــل اجلزائــر، الــذي تكلــم باســم          - ٩

 والصني، أُجري تصويت مسجل على التعـديل     ٧٧جمموعة الـ   
 A/C.5/66/L.30الــشفوي للفــرع الثــاين مــن مــشروع القــرار      
  .املقترح من ممثل الواليات املتحدة األمريكية

  :املؤيدون
ســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، أملانيــا،  إســبانيا، أســتراليا، إ  

يسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة،     أيرلندا،  أأندورا،  
بـاالو، بلجيكــا، بلغاريـا، البوســنة واهلرسـك، بولنــدا،    
تركيا، اجلبل األسود، اجلمهورية التـشيكية، مجهوريـة        
كوريـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،  

وريـــة مولـــدوفا، الـــدامنرك، رومانيـــا، ســـلوفاكيا، مجه
سلوفينيا، السويد، سويـسرا، فرنـسا، فنلنـدا، قـربص،          
كرواتيا، كنـدا، التفيـا، لكـسمربغ، ليتوانيـا، مالطـة،           

يرلنـدا الـشمالية،    أاململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى و      
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مونــــاكو، النــــرويج، النمــــسا، نيوزيلنــــدا، هنغاريــــا، 
ــات امل  ــدا، الواليــ ــان،  هولنــ ــة، اليابــ ــدة األمريكيــ تحــ

  .اليونان
  :املعارضون
ــا،     ــتني، األردن، إريتريـــ ــي، األرجنـــ ــاد الروســـ االحتـــ

ــدة،    ــة املتحـ ــارات العربيـ ــوادور، اإلمـ ــستان، إكـ أفغانـ
ــواي،    ــوال، أوروغـ ــسيا، أنغـ ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ أنتيغـ

، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أوزبكستان، أوغندا، إيران    
، الربازيـل، بربـادوس،     باراغواي، باكـستان، البحـرين    

ــا    ــسوانا، بوليفيـ ــنغالديش، بوتـ ــروين دار الـــسالم، بـ بـ
، بريو، بيالروس، تايلنـد،     ) متعددة القوميات  -دولة  (

ــونس،      ــو، تـ ــاغو، توغـ ــداد وتوبـ ــستان، ترينيـ تركمانـ
اجلزائــر، جــزر البــهاما، جــزر القمــر، جــزر ســليمان،   
اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهوريـة العربيـة الـسورية،        

ــة تنــ مجه ــشعبية   ـوري ــا ال ــة كوري زانيا املتحــدة، مجهوري
الدميقراطيــــة، مجهوريــــة الو الدميقراطيــــة الــــشعبية،    
جنــوب أفريقيــا، جنــوب الــسودان، جيبــويت، روانــدا، 
زامبيــا، زمبــابوي، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين،  
ســــري النكــــا، الــــسلفادور، ســــنغافورة، الــــسنغال، 

 غـابون،   شيلي، الصني، طاجيكستان، العراق، عمان،    
ــبني، فنــ     ــا، الفل ــاال، غيان ــادا، غواتيم ــا، غرين زويال ـغان

ــة ( ــة-مجهوريـــ ــر،  ) البوليفاريـــ ــام، قطـــ ــت نـــ ، فييـــ
كازاخــستان، كوبــا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا،      
ــا،    ــان، ليبي ــا، لبن ــا، الكونغــو، الكويــت، كيني كولومبي
ماليزيـــا، مـــصر، املغـــرب، ملـــديف، اململكـــة العربيـــة 

ار، ناميبيـــا، نيبـــال،  الـــسعودية، موريـــشيوس، ميامنـــ  
  .النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هندوراس

  :املمتنعون
  .أوكرانيا، بنما، صربيا، ليربيا، املكسيك  

ــاين ملــشروع   ُرفــض   - ١٠ ــى الفــرع الث ــرح عل ــديل املقت  التع
ــة  A/C.5/66/L.30 القــرار صــوتاً،  ٤٧مقابــل صــوتاً  ٨٨بأغلبي

  .عن التصويتأعضاء  مخسةامتناع مع 
طلـب  ): الواليات املتحدة األمريكيـة    (التورِسالسيد    - ١١

 املقترح من ممثـل اجلزائـر       A/C.5/66/L.30جتزئة مشروع القرار    
 والـصني، حبيـث جيـري النظـر يف الفـرع            ٧٧باسم جمموعـة الــ      

  .الثاين وحده
ــر (الـــسيد ميهـــويب  - ١٢ ـــ  )اجلزائـ ــة الـ  ٧٧، باســـم جمموعـ

 والـسيد فارغـاس    ،)األرجنـتني  (والـسيد دي لوكـا    والصني،  
ــل( ــاتش )الربازي ــسيد كمربب ــا (، وال ــسيد مكــالي ، )كوب  وال
والـسيد  ،  )انيكـاراغو  (س ديـاز  يـ ، والسيد روزاال  )نيوزيلندا(

تكلمــوا بــشأن نقطــة نظــام، ): االحتــاد الروســي (بروخــوروف
وطلبـــوا إيـــضاحاً لإلجـــراء املـــتعني اتباعـــه يف احلالـــة الراهنـــة،  

ن مــواد النظـــام الـــداخلي  ســيما إيـــضاح املــادة املنطبقـــة مـــ   ال
للجمعيــة العامــة، ألن ذلــك ســيؤثر علــى كيفيــة تعــبري الــدول   

  .األعضاء يف التصويت عن آرائها
ــرئيس  - ١٣ ــادة  : ال ــال إن امل ــداخلي   ١٢٩ق ــام ال ــن النظ  م

للجمعيـة العامــة تــسمح بطــرح جـزء مــن اقتــراح مــا لتــصويت   
منفصل، وهـذا هـو مـا طُلـب إىل الـدول األعـضاء أن تـصوت                 

  .عليه
 علــى طلــب التجزئــة املتعلــق أُجــري تــصويت مــسجَّل  - ١٤

املقتـرح مـن     A/C.5/66/L.30بالفرع الثاين من مـشروع القـرار        
  .ممثل الواليات املتحدة األمريكية

  :املؤيدون
ســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، أملانيــا،  إســبانيا، أســتراليا، إ  

ــدورا،  ــدا، أأن ــاالو، بلجيكــا،   أيرلن ــا، ب ــسلندا، إيطالي ي
ــن بلغ ــا، البوســـ ــا،   اريـــ ــدا، تركيـــ ــك، بولنـــ ة واهلرســـ

األسـود، جـزر سـليمان، اجلمهوريـة التـشيكية،           اجلبل
ــة     ــسابقة، مجهوري ــدونيا اليوغوســالفية ال ــة مق مجهوري
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ــا، الــــدامنرك، رومانيــــا،      ــدوفا، مجهويــــة كوريــ مولــ
ــسا،     ــسرا، فرنـ ــسويد، سويـ ــلوفينيا، الـ ــلوفاكيا، سـ سـ

ربغ، فنلنــدا، قــربص، كرواتيــا، كنــدا، التفيــا، لكــسم 
ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا      

ــرويج،  أالعظمــــى و ــاكو، النــ ــدا الــــشمالية، مونــ يرلنــ
النمــــسا، نيوزيلنــــدا، هنغاريــــا، هولنــــدا، الواليــــات  

  .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
  :املعارضون
ــا،     ــتني، األردن، إريتريـــ ــي، األرجنـــ ــاد الروســـ االحتـــ

ــستان ــواأفغانـ ــدة،  ، إكـ ــة املتحـ ــارات العربيـ دور، اإلمـ
ــسيا،   ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ ــأنتيغـ ــواي، الوأنغـ ، أوروغـ

، ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (أوزبكستان، أوغندا، إيران    
ــسالم،    ــروين دار ال ــل، ب ــاراغواي، باكــستان، الربازي ب

، بوتـسوانا،  ) متعـددة القوميـات  -دولـة   (بنن، بوليفيا   
ترينيــــداد بــــريو، بــــيالروس، تايلنــــد، تركمانــــستان، 

ــونس،   ــو، تـ ــاغو، توغـ ــروتوبـ ــهاما،  اجلزائـ ــزر البـ ، جـ
ــزر ــة    جـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــر، اجلمهوريـ القمـ

العربيــة الــسورية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة 
كوريا الشعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة الو الدميقراطيـة         
الشعبية، جنوب أفريقيـا، جنـوب الـسودان، جيبـويت،          

، زمبـــابوي، ســـانت فنـــسنت وجـــزر روانـــدا، زامبيـــا
ــنغافورة،     ــسلفادور، سـ ــا، الـ ــري النكـ ــادين، سـ غرينـ
ــراق،    ــستان، العـ ــصني، طاجيكـ ــيلي، الـ ــسنغال، شـ الـ
عمـــان، غـــابون، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، 

، فييت نام،   ) البوليفارية -مجهورية  (زويال  ـالفلبني، فن 
قطــــــر، كازاخــــــستان، كوبــــــا، كــــــوت ديفــــــوار، 

لومبيــا، الكونغــو، الكويــت، كينيــا،  كوســتاريكا، كو
لبنان، ليربيا، ليبيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغـرب،        
ملـــــديف، اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، منغوليـــــا، 

موريشيوس، ميامنار، ناميبيا، نيبال، النيجـر، نيجرييـا،        
  .نيكاراغوا، اهلند، هندوراس

  :املمتنعون
  .أوكرانيا، بنما، صربيا، املكسيك  

ــن    ُرفـــض  - ١٥ ــاين مـ ــالفرع الثـ ــق بـ ــة املتعلـ ــب التجزئـ  طلـ
ــة    ــرار بأغلبي ــشروع  الق ــل  ٩١م ــع  ٤٨ صــوتاً مقاب  صــوتاً، م

  .*امتناع أربعة أعضاء عن التصويت
تكلم باسم أستراليا ونيوزيلنـدا     ): كندا (كالسيد شي   - ١٦

أيــضاً، وطلــب إجــراء تــصويت مــسجل علــى مــشروع القــرار  
  .ككل
تكلمـت باسـم االحتـاد      ): الدامنرك (السيدة روهرمان   - ١٧

األورويب تعلــيالً للتــصويت قبــل التــصويت، فقالــت إن الــدول 
األعضاء يف االحتاد األورويب تأسف لعدم وجـود توافـق بـشأن        

ل األعمال قيد املناقـشة، علـى الـرغم مـن مـشاركتها             بند جدو 
 أن إالّ. الفعالة ومرونتها الـشديدة سـعياً إىل مثـل هـذه النتيجـة           

ــرى أن      ــي تـ ــا، فهـ ــل موقفهـ ــن قبـ ــدول أوضـــحت مـ ــذه الـ هـ
االقتراحــات املقدمــة مــن فريــق إدارة التغــيري إىل األمــني العــام    

ــساءلة     ــام للمـ ــة نظـ ــسألة إقامـ ــشة مـ ــاق مناقـ ــن نطـ ــرج عـ . ختـ
جــــل النظــــر الــــداخلي مــــن جانــــب     قترحــــات هــــي أل فامل

العــام، الــذي يــستطيع الرجــوع إىل اجلمعيــة العامــة يف    األمــني
ومن املهم مواالة تعزيـز دور      . الوقت الذي يستنسبه بعد حبثها    

ولــذلك، . األمــم املتحــدة وقــدرهتا وفعاليتــها وكفاءهتــا وأدائهــا
حتـــــاد األورويب مببـــــادرة  ترحـــــب الـــــدول األعـــــضاء يف اال  

. العام، وأعمال فريق إدارة التغيري، وخطـة إدارة التغـيري          منياأل
وهذه الدول لديها ثقـة تامـة يف األمـني العـام بوصـفه املوظـف                

  .اإلداري األول للمنظمة

ــة  ســليمان أبلــغ وفــد جــزر  ،فيمــا بعــد *      ــه كــان ينــوي  اللجن أن
  .ضد طلب التجزئة املتعلق بالفرع الثاين من مشروع القرارالتصويت
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ــضمت     - ١٨ ــق آراء، ان ــة أخــرية للتوصــل إىل تواف ويف حماول
وفود الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل البلـدان األخـرى       

 ٧٧ها أفكارهــا كــي تتواصــل مــع جمموعــة الـــ      الــيت تــشارك 
والصني مرة أخرى القتراح صـيغة توفيقيـة تـدرج يف مـشروع             

والفـشل الـذي منيـت بـه املفاوضـات يف هنايـة املطـاف               . القرار
والـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب        . ليس يف صاحل املنظمـة    

عـام،  مستمرة يف تأييد مبادرة إدارة التغيري املقدمة من األمـني ال     
واألهم مـن كـل ذلـك أهنـا مـستمرة يف تأييـد التعدديـة الفعالـة                  

ملنظمة بصورة أفعل عن طريق االبتكـار وإدارة        اوأداء واليات ا  
وهى ما تزال تشعر بالقلق الشديد إزاء أسـاليب عمـل           . التغيري

اللجنة، واملمانعـة يف احلـل التـوفيقي، ورغبـة فريـق مـن الـدول                
 العدديــة، ممــا يقــوض الــشراكة  األعــضاء يف اســتغالل األغلبيــة 

والــدول . فيمــا بــني الــدول األعــضاء مجيعــاً واســتدامة املنظمــة 
ــع    ــاد األورويب تتطلــ ــضاء يف االحتــ ــشة  األعــ ــراء مناقــ إىل إجــ

ملسألة أساليب العمـل تلـك يف املعتكـف الـذي ينظمـه              متعمقة
ــة يف    ــة العام ــيس اجلمعي ــسان١٤ و ١٣رئ ــل / ني ، ٢٠١٢أبري
د يف الـدورات املقبلـة، مـع مراعـاة     وحتث على مـضاعفة اجلهـو     

ينبغــــي أن يكــــون اهلــــدف املــــشترك املنــــشود للجميــــع،  مــــا
متتع املنظمة بالكفاءة حبيث تضطلع بوالياهتا على حنـو        وهو الأ

ولكــل هــذه األســباب املــشروحة تــواً، حتــث الــدول       . فعــال
ــدان   ــائر البلـ ــاد األورويب سـ ــضاء باالحتـ ــر  األعـ ــصرف النظـ ، بـ

ــن ــيت تن  ع ــة ال ــى    اجملموع ــي، عل ــا اإلقليم ــا أو انتمائه تمــي إليه
التــــــصويت ضــــــد مــــــشروع القــــــرار الــــــوارد يف الوثيقــــــة  

A/C.5/66/L.30.  
علــــى مــــشروع القــــرار  أُجــــري تــــصويت مــــسجَّل  - ١٩

A/C.55/66/L.30ككل .  
  

  :املؤيدون
ــستان،     ــا، أفغانـــ ــي، األردن، إريتريـــ ــاد الروســـ االحتـــ

بـودا،  إكوادور، اإلمارات العربية املتحدة، أنتيغـوا وبر      
إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا،      

، بـاراغواي، باكـستان،   ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  
الربازيــل، بربــادوس، بــروين دار الــسالم، بــنغالديش،   

، ) متعـددة القوميـات  -دولـة  (بنن، بوتسوانا، بوليفيـا     
بــــريو، بــــيالروس، تايلنــــد، تركمانــــستان، ترينيــــداد 

 تـونس، اجلزائـر، جـزر القمـر، جـزر           وتوباغو، توغو، 
سليمان، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة         
الــسورية، مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا  
ــة   ــة الو الدميقراطيـــ ــة، مجهوريـــ ــشعبية الدميقراطيـــ الـــ
الشعبية، جنوب أفريقيـا، جنـوب الـسودان، جيبـويت،          
زر روانـــدا، زامبيـــا، زمبـــابوي، ســـانت فنـــسنت وجـــ

ــنغافورة،     ــسلفادور، سـ ــا، الـ ــري النكـ ــادين، سـ غرينـ
ــراق،    ــستان، العـ ــصني، طاجيكـ ــيلي، الـ ــسنغال، شـ الـ
عمـــان، غـــابون، غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا، 

، فييت نام،   ) البوليفارية -مجهورية  (زويال  ـالفلبني، فن 
قطر، كازاخستان، كمبوديـا، كوبـا، كـوت ديفـوار،          

، الكويــت، كينيــا، كوســتاريكا، كولومبيــا، الكونغــو
لبنان، ليربيا، ليبيا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغـرب،        
ملـــــديف، اململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، منغوليـــــا، 
موريشيوس، ميامنار، ناميبيا، نيبال، النيجـر، نيجرييـا،        

  .نيكاراغوا، اهلند، هندوراس
  :املعارضون
 ســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، أملانيــا، إســبانيا، أســتراليا، إ  

ــدورا،  ــدا، أأن ــاالو، بلجيكــا،   أيرلن ــا، ب ــسلندا، إيطالي ي
ــن  ــا، البوســـ ــا،   بلغاريـــ ــدا، تركيـــ ــك، بولنـــ ة واهلرســـ

ــة   اجلبــــل ــة التــــشيكية، مجهوريــ ــود، اجلمهوريــ األســ
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كوريـــا، مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الـــسابقة،  
مجهوريـــة مولـــدوفا، الـــدامنرك، رومانيـــا، ســـلوفاكيا، 

، فنلنـدا، قـربص،     سلوفينيا، السويد، سويـسرا، فرنـسا     
كرواتيـــــا، كنـــــدا، التفيـــــا، لكـــــسمربغ، ليتوانيـــــا،  
ــا    ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ ــة، اململكــ ــشتاين، مالطــ ليختنــ

ــرويج،  أالعظمــــى و ــاكو، النــ ــدا الــــشمالية، مونــ يرلنــ
النمــــسا، نيوزيلنــــدا، هنغاريــــا، هولنــــدا، الواليــــات  

  .املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان
  :املمتنعون
ــابوا     ــا، بــ ــربيا،   أوكرانيــ ــا، صــ ــدة، بنمــ ــا اجلديــ غينيــ

  .املكسيك
بأغلبيـة  ككـل    A/C.5/66/L.30اعُتمد مـشروع القـرار        - ٢٠
أعــــــضاء  مخــــــسةامتنــــــاع مــــــع  ،٤٧ مقابــــــل  صــــــوتا٩٣ً
  .التصويت عن
قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة (التورِســالــسيد   - ٢١

إن اللجنــة ضــاعت منــها فرصــة لتعزيــز إطــار مــساءلة املنظمــة، 
ــها من ــر شــفافية، وإلكــساهبا     وجلعل ــأ وأكث ــة أحــدث وأكف ظم

. القدرة على حتقيق نتائج أفـضل بـإدارة املـوارد إدارة مـسؤولة            
ورغم وجود أرضية مشتركة بني الدول األعضاء فيمـا خيـتص           
بعــدد مــن اجلوانــب اهلامــة الــيت تنطــوي عليهــا املــساءلة اختــذ     
ام العديــد منــها إجــراًء مؤســفاً لعرقلــة تقــدم مبــادرة األمــني العــ

 - فعـالً  املبّين على النحو   -إلدارة التغيري قبل بدئها، رغم أهنا       
وهـذا ميكـن أن     . غري مدرجة أصالً على جدول أعمال الدورة      

يقوض السلطة اليت خوهلا امليثاق لألمني العام بوصـفه املوظـف        
اإلداري األول باملنظمــة، ممــا يــؤثر علــى شــاغلي هــذا املنــصب 

لواليات املتحدة األمريكيـة يؤيـد      ووفد ا . يف احلال واالستقبال  
بقــوة رؤيــة األمــني العــام ألمانــة عامــة حديثــة ملتزمــة متــسمة    
بالكفاءة؛ ويثين على روح الزمالة اليت دفعت األمـني العـام إىل            
إطــالع الــدول األعــضاء علــى خطتــه الداخليــة املــسماة خطــة   

إدارة التغيري، ويعـرب عـن تقـديره اللتـزام األمـني العـام بإقامـة                
ت مؤسسة على الثقـة املتبادلـة واملزيـد مـن املرونـة وعلـى               صال

  .املساءلة، على النحو املبني يف تلك اخلطة
ــام       - ٢٢ ــق مــن أن األمــني الع ــات املتحــدة واث ــد الوالي ووف

سيتشاور، شأنه شأن أسـالفه، مـع الـدول األعـضاء إذا لزمـت        
موافقتها، ويالحظ أن اللجنة سـتتاح هلـا فرصـة كـبرية لتأكيـد              

لذلك، فهـو يعتـرض     . اهتا اخلاصة بشأن مبادرات معينة    صالحي
بقوة على مـشروع القـرار املقتـرح مـن اجلزائـر باسـم جمموعـة                

 والــصني، الــذي ينــتقص دومــاً مــن املــساءلة ويــضعف   ٧٧ الـــ
قدرة األمني العام على النـهوض باإلصـالحات اإلداريـة اهلامـة            
 مبحاولة تـأخري تنفيـذه مـا يقـرب مـن نـصف مجيـع التوصـيات                

املقدمة من فريقـه املـسمى فريـق إدارة التغـيري، ولـذلك صـّوت          
وهنـاك مثـاالن علـى جتـاوزات        . ضد مـشروع القـرار املـذكور      

ــرار ــية  . القـ ــث التوصـ ــدار   ٤٠إذ حتـ ــى إصـ ــام علـ ــني العـ  األمـ
توجيهـــات إىل كبـــار املـــديرين العـــاملني معـــه لكـــي يـــسافروا 

أقـل  بالدرجة السياحية مىت كان زمن الرحلـة يف قـارة واحـدة             
 فإهنــا حتثــه، عــن طريــق  ٢٨التوصــية  أمــا. مــن ســت ســاعات 

نائـــب األمـــني العـــام، علـــى مداومـــة حـــسن إطـــالع اهليئـــات  
التــشريعية والــشركاء اآلخــرين لــدى اختتــام أعمــال الفــريقني   

ــتعادة التكــــاليف وبتكــــاليف الــــدعم  العــــاملني املعنــــيني  باســ
ويفتـــرض أن اللجنـــة اخلامـــسة واحـــدة مـــن هـــذه  . الربنـــاجمي

واعتـراض وفـده لـيس موضـوعياً        . يئات التشريعية املقـصودة   اهل
ــراح طــرح  . فحــسب بــل هــو إجرائــي أيــضاً   ففــي أعقــاب اقت

مشروع القـرار للتـصويت اضـطر وفـده إىل تقـدمي تعـديل ألن               
بعض الدول األعضاء مل تسع إىل أكرب قدر ممكن مـن االتفـاق          
 على املسألة، خارجة بـذلك علـى املبـدأ املـستقر القائـل بـصنع              

القرار استناداً إىل توافق اآلراء يف اللجنة اخلامسة بإدراج تلـك           
الــدول أحكامــاً يعارضــها عــدد معتــرب مــن الوفــود معارضــة        

أي تعريــف لتوافــق اآلراء، الــذي   وهــذا ال يطــابق  . واضــحة
  .مبدأ تستند إليه مشروعية صنع القرار يف اللجنة هو
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قـدر وفـده    قال إنه بينما ي   ): اليابان (السيد أوكوتشي   - ٢٣
جهود الـدول األعـضاء والـرئيس الراميـة إىل تـأمني توافـق آراء               

وبعـد أن   . بشأن مشروع القرار املعتمد تـواً فقـد صـوَّت ضـده           
ــدول األعــضاء      ــق جمموعــة مــن ال ــد إىل دواعــي قل أنــصت الوف
انضم إىل الوفود األخرى مقترحاً الصيغة اليت مبقتـضاها تطلـب           

 أن يقــدم إىل اللجنــة يف اجلــزء اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام
الثاين من الدورة السادسة والستني املـستأنفة حتلـيالً للتوصـيات          

وممــا يــدعو إىل القلــق أن . الــواردة يف تقريــر فريــق إدارة التغــيري
. مشروع القرار طُرح للتصويت رغم املرونة اليت أبدهتا اليابـان         

ىل توافـــق وأشـــار إىل التوجيـــه املتعلـــق بـــصنع القـــرار اســـتناداً إ
، مث أعرب عـن  ٤١/٢١٣اآلراء، الوارد يف قرار اجلمعية العامة       

ــدورة     أملــه يف ظهــور هنــج أكثــر إجيابيــة يف اجلــزء الثــاين مــن ال
ــستأنفة ــادرة    . امل ــان ملب ــد الياب وأخــرياً، كــرر اإلعــراب عــن تأيي

  .األمني العام لتنفيذ التدابري الواردة يف تقرير فريق إدارة التغيري
قــال إن ): مجهوريــة كوريــا ( داي جونــغويــوالـسيد    - ٢٤

وفد بلده يعرب عن تقديره البالغ ملا قدمه الـرئيس مـن توجيـه              
وما بذله من جهود توفيقية يف األيام األخرية مـن اجلـزء األول             
مــن الــدورة الــسادسة والــستني املــستأنفة، ال ســيما يف شــكل   

خطــط النــصوص االستــشرافية املتوازنــة املتعلقــة باملــساءلة، وامل 
العام لتجديد مبـاين املقـر، ومكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة               

وألن هــذه املــسائل تــؤثر علــى . املقترحــة قبــل اجللــسة اجلاريــة
كفــاءة إدارة األمانــة العامــة، فمــن املفهــوم أن وفــود الــدول       
األعضاء قد اشتغلت سـاعات طويلـة وغـريت اجلـدول الـزمين             

 املعلقــة ســابقاً ورغــم اآلمــال. املوضــوع لكــي تكمــل نقاشــاهتا
علـــى قـــرب التوصـــل إىل اتفـــاق فـــإن مـــن دواعـــي اإلحبـــاط  
ــة إىل اللجــوء للتــصويت علــى مــشروع القــرار     اضــطرار اللجن

وقـد رأى   . املتعلق باملساءلة بدالً مـن اختـاذ قـرار بتوافـق اآلراء           
الوفـــد اليابـــاين نفـــسه مـــضطراً إىل التـــصويت ضـــد مـــشروع  

واملـساءلة مالزمـان للمرونـة      القرار، اعتقاداً منه بأن املـسؤولية       
  .وحسن التقدير

تكلــم باســم أســتراليا   ): نيوزيلنــدا (الــسيد مكــالي   - ٢٥
وكندا أيضاً، فقال إن الوفود الثالثة تضم أصواهتا إىل أصوات          

وحــسبما . وفــود أخــرى لإلعــراب عــن خيبــة أملــها الــشديدة  
أظهــرت اجلهــود الــيت بــذهلا الــرئيس يف فتــرة اإلعــداد للجلــسة  

، فــإن توافقــاً لــآلراء كــان يف متنــاول األيــدي وكانــت اجلاريــة
أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا مــستعدة لتقبــل االقتــراح املنطــوي   

ومن املؤسـف   . على توافق اآلراء، حىت ولو مل يلب احتياجاهتا       
وقــد . أن وفــوداً أخــرى مل تكــن مــستعدة لعمــل الــشيء نفــسه

شة اللجنـة ملـسألة     بيَّنت الوفـود الثالثـة منـذ البدايـة األوىل ملناقـ           
املــساءلة أهنــا تعتــرب تقريــر فريــق إدارة التغــيري وثيقــة داخليــة        
لألمانـة العامــة لألمــم املتحــدة ورأت بالتــايل أن إدراج الــصيغة  
ــد جــدول       ــشأن بن ــرار ب ــر يف مــشروع ق ــذلك التقري ــصلة ب املت

ولــيس مــن اختــصاصات . األعمــال املعــين غــري مناســب بــاملرة 
ــدير ا  ــة اخلامــسة أن ت ــة العامــة إدارة تفــصيلية أو أن  اللجن ألمان

. حتكــم مــسبقاً علــى آراء األمــني العــام أو أن حتــد مــن ســلطته 
وهذه الوفود تعرب عن ثقتها املطلقة باألمني العام وبتـصميمه           
علـــى إجنـــاز جـــدول أعمالـــه اإلصـــالحي بـــدعم مـــن الـــدول   
األعضاء، مع التمـاس املوافقـة مـن اجلمعيـة العامـة عنـدما تلـزم            

ولــيس مــن املالئــم .  هــذا القبيــل أو تكــون مناســبةموافقــة مــن
إصدار تعليمات إليـه بعـدم اختـاذ إجـراء بـشأن مـسائل تـدخل                
ــم       ــاق األم ــه مبوجــب ميث ــسلطة املمنوحــة ل جبــالء يف نطــاق ال

وليس من املالئم التشكيك يف سلطته أو حتـدي الثقـة       . املتحدة
بشخصه، يف الوقـت الـراهن، أو يف املكـان الـراهن، أو بـصدد               

وال تـزال الوفـود الثالثـة مـصممة علـى إحـراز             . املسألة الراهنة 
تقدم يف أعمال اللجنة األساسـية وعلـى العمـل بـصورة إجيابيـة              
مع مجيع الوفـود لتحقيـق هـذه الغايـة، بـصورة إجيابيـة وحبـسن                

وهى ال تزال ملتزمة بتأييد خطة األمـني العـام اإلصـالحية       . نية
للمــــساءلة وأكثــــر   وجبعــــل األمــــم املتحــــدة أكثــــر قابليــــة      

  .وكفاءة شفافية
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قـال إن وفـده يأسـف لعـدم         ): سويسرا (برالسيد غري   - ٢٦
توصل النقاشات املكثفة بشأن مشروع القرار املعتمـد تـواً إىل           

فالتوصــل إىل القــرارات بالتــصويت يتعــارض مــع  . توافــق آراء
وكان من املتعني أال يفـرض بالتـصويت       . روح اللجنة اخلامسة  

ألة على هذه الدرجة من األمهية ملـستقبل إدارة         قرار متعلق مبس  
وسويـسرا تؤيـد تأييـداً تامـاً اجلهـود اهلادفـة إىل             . األمم املتحدة 

إنــشاء نظــام للمــساءلة، وتعتقــد أن مــن الواجــب مــنح األمــني  
العــام هامــشاً كافيــاً للمبــادرة إذا أريــد لــه أن يعــد مقترحــات   

فـــل قـــوة إصـــالحية قويـــة ليقـــدمها إىل الـــدول األعـــضاء وليك
وواضـــح أن القـــرار املعتمـــد   . هااملنظمـــة وكفاءهتـــا وحداثتـــ  

  .مرض من هذه الزاوية، ولذلك صّوتت سويسرا ضده غري
ــة  ): النــرويج ( مسيــثةالــسيد  - ٢٧ قالــت إن أعمــال اللجن

. اخلامسة جيب أن هتتدي بتوافق اآلراء باعتبـاره مـسألة مبدئيـة           
 إىل التـصويت    واستاء وفد النرويج اسـتياًء شـديداً مـن اللجـوء          

ــه      ــه اعتــرب توافــق اآلراء هــدفاً ل ــد النقــاش، ألن علــى املــسألة قي
فقــد كــان توافــق اآلراء يف  . وأبــدى قــدراً عظيمــاً مــن املرونــة 

ــة، ولكــن التــصويت فُــرض عليهــا    ــاول أيــدي اللجن وقــد . متن
رفض تعديل قـدم بـروح توفيقيـة، ووجـد وفـد النـرويج نفـسه             

  .ع املتولد يف هناية األمرعاجزاً عن التصويت تأييداً للمشرو
قــال إن نتيجــة عمليــات ): كوبــا (الــسيد كامرببــاتش  - ٢٨

. التصويت اليت جرت بشأن املسائل قيد النظر كانت واضـحة         
فعلــى الــرغم مــن تكــرار تأكيــدات عــدد مــن الوفــود، تــدخل    
مقترحات فريق إدارة التغيري دخوالً فعلياً يف نطاق بند جـدول    

دها األمانة العامـة عنـدما تتجاهـل        األعمال، وهذه حقيقة تؤك   
الواليــات اإلداريــة الواضــحة القائمــة علــى النتــائج الــواردة يف   

 بــشأن القــضايا الــشاملة لعــدة  ٦٤/٢٦٩قــرار اجلمعيــة العامــة 
ومقترحـات إدارة التغـيري يف جوهرهـا رؤيـة أحاديـة            . قطاعات

وقد سـارع عـدد مـن       . للطريقة اليت ينبغي أن تعمل هبا املنظمة      
د إىل تأييد هذه االقتراحات، ولكن أحداً مل يطلـب رأي           الوفو
 والــصني تــستحق ٧٧ورغــم االدعــاء بــأن جمموعــة الـــ  . وفــده

اللوم لعدم رغبتها يف التوصل إىل حل توفيقي فقد طُرحـت يف        
غضون حنو مخسة أسابيع من النقاش أشكال بديلة مـن الـصيغ            

اريــة هــي والنتيجــة املتوصــل إليهــا يف اجللــسة اجل. الــيت ال تعــد
جمــرد انعكــاس للحقيقــة القائلــة بأنــه خالفــاً لالدعــاء الــوارد يف 

 ال حتظى   ٢٠١٢مارس  / آذار ١٤مذكرة األمني العام املؤرخة     
وكـان األفـضل    . مقترحات إدارة التغـيري بتأييـد واسـع النطـاق         

كثرياً أن يتقيد األمني العام بدوره وواليتـه وأن تكـون العمليـة         
ر فريــق إدارة التغــيري عــن الــدول وحجــب تقريــ. أكثــر شــفافية

ــات امليزا  ــاء نقاشـ ــضاء أثنـ ــرب   األعـ ــشرها عـ ــأة بنـ ــة مث املفاجـ نيـ
إعالمــي رئيــسي بالواليــات املتحــدة ميــثالن معــاً عمليــة    منفــذ

  .تنقصها الشفافية
ــيري،     - ٢٩ ــق إدارة التغـ ــر فريـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ والتوصـ
تعراض فيهــا التوصــيات الــيت يفتــرض أهنــا متثــل إحيــاًء الســ   مبــا

الواليــات وإصــالح األمانــة العامــة والــيت تــؤثر علــى دور جلنــة  
وإنــه . الربنــامج والتنــسيق، هــي ببــساطة توصــيات غــري مقبولــة

ملما يصدم املـشاعر أن نـرى الوفـود الـيت دعـت يف املاضـي إىل          
التـــصويت علـــى مقترحـــات امليزانيـــة الربناجميـــة تـــذكر حاليـــاً  

 املــشاعر أيــضاً أن يعمــد وممــا يــصدم. احلاجــة إىل توافــق اآلراء
اآلخــرون، عنــدما يستنــسبون، إىل اســتخدام الوثــائق الداخليــة  

وحنــن . ملــساندة آرائهــم بــشأن تــسيري عمليــات حفــظ الــسالم 
. نرحب باإلكثار من اإلخـالص واإلقـالل مـن ازدواج املعـايري           

ونأمــل أن يعــود األمــني العــام واملــسؤولون العــاملون معــه إىل    
ذوا  بـه ميثـاق األمـم املتحـدة، وأن ينفِّـ           وضع احلياد الذي يـأمر    

وأعرب أخرياًًً عن قلقـه بـشأن      . القرار بالشكل الذي اعُتمد به    
  .طريقة تشغيل آلة التصويت يف مثل هذا الوقت احلساس

قـال إنـه يـود أن       ): نيكـاراغوا  (س دياز يالسيد روزال   - ٣٠
. يهنئ وكيلة األمني العام اجلديدة، رئيسة مكتب األمني العـام         

أضــاف قــائالً إن املناقــشة والــصعوبات الــيت اكتنفــت اجللــسة و
ولألمانـة  . اجلارية تبني أهنا ستواجه يف املستقبل حتديات كربى       

العامــة دور هــام تؤديــه يف بنــاء الثقــة فيمــا بينــها وبــني الــدول   
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ويف . األعــضاء وفيمــا بــني الــدول األعــضاء يف اجلمعيــة العامــة 
ــسا    ــدورة ال ــاء اجلــزء األول مــن ال ــستأنفة،  أثن ــستني امل دسة وال

ـــ   مل  والــصني جهــداً للتوصــل إىل توافــق  ٧٧تــدخر جمموعــة ال
ــاداً  . آراء ــاداً إىل اإلرادة الـــسياسية، وافتقـ وقـــد واجهـــت افتقـ

للمرونــة، وغطرســة يف صــورة بيانــات متكــررة تــدعو أعــضاء  
اجملموعة إىل تعديل موقفهم حبيث يتالءم مـع موقـف اآلخـرين            

ــا  ــشاركني يف املفاوضـ ــق آراء املـ ــل إىل توافـ ــل التوصـ . ت ألجـ
واجملموعة تعتقد أن املرونة جيب أن تأيت من اجلـانبني، ولكنـها            
وجــدت افتقــاراً إىل إدراك مغــزى هــذا املبــدأ أثنــاء مــشاورات  

  .اللجنة اخلامسة
ــدول       - ٣١ ــس الـ ــل نفـ ــذي جعـ ــسبب الـ ــن الـ ــساءل عـ وتـ

األعــضاء املتمــسكة حاليــاً بــأن إدارة التغــيري ليــست جــزءاً مــن  
دول أعمال اللجنة تؤيد تقرير فريق إدارة التغـيري يف اجللـسة            ج

ــدورة      ــساهتا يف ال ــى أوىل جل ــة، وه ــشرين للجن ــسادسة والع ال
ومن الواضح أن التأييد الواسـع النطـاق الـذي أعلـن        . املستأنفة

عنه األمني العام عند عرض تقريره على الدول األعـضاء لـيس            
 القلـق الـشديد،     وكانـت نتيجـة ذلـك هـي       . موجوداً يف الواقـع   

ويــستلزم التغلــب . وســوء التفــاهم، واالنقــسام، وانعــدام الثقــة 
على هذه املشكالت تعلم كيفية إنـصات كـل طـرف للطـرف        
اآلخر بدالً من تكرار التأكيدات واحلجـج الـيت مل تـؤد إال إىل              

وأعـرب عـن أملـه      . إفشال األعمال بدالً مـن تـشجيع االتفـاق        
. نية مـن التجربـة القريبـة العهـد        يف أن تتعلم مجيع األطراف املع     

وقال إن من املستحيل أن ُتفرض على اجلمعيـة العامـة تغـريات             
جوهرية يف العملية احلكومية الدولية أو العمليات الـيت تـشكل           

وجيـب علـى األمانـة      . جزءاً ال يتجـزأ مـن صـالحياهتا احلـصرية         
العامــة أن تــضاعف جهودهــا ملعاجلــة حالــة عــدم الثقــة الــيت        

ام لآلليـــة احلكوميـــة الدوليـــة،  تبـــدي الفهـــم التـــنـــشأت، وأن
ما مل تفعله يف ختام اجلزء الرئيـسي مـن الـدورة الـسادسة       وهو

عندما اقترحت بعض الوفود صيغة مسيـسة حذفتـها         . والستني
وممـا يـثري الدهـشة      . اللجنة اخلامسة من مشروع القرار املعتمـد      

 العـام   أن الصيغة املسيـسة عـادت إىل الظهـور يف تقريـر األمـني             
ومثـل هـذه األحـداث مـشكوك يف أمرهـا           . بشأن إدارة التغـيري   

 فيمـــا بـــني الـــدول األعـــضاء  وال تـــشجع علـــى الثقـــة، ســـواء 
  .بني الدول األعضاء واألمانة العامة فيما أو
ــسية مــن جلــان       - ٣٢ ــة رئي ــسة، بوصــفها جلن ــة اخلام واللجن

اجلمعيــة العامــة، تتخــذ قــرارات تتمتــع مبــشروعية صــادرة عــن  
وعمليــة صــنع هــذه القــرارات حيكمهــا .  األمــم املتحــدةميثــاق

امليثاق ذاته، ومبـدأ املـساواة يف الـسيادة بـني الـدول الـذي هـو              
مبــدأ تأسيــسي مــن مبــادئ األمــم املتحــدة، والنظــام الــداخلي    

ولــيس مــن املفيــد بــأي حــال إلقــاء املــواعظ   . للجمعيــة العامــة
ا الــدول بــشأن منــافع املبــادئ الدميقراطيــة، الــيت تــدافع عنــه      

ــذه املبــادئ يف        ــن ه ــي ع ــا جيــري التخل ــاً، بينم ــضاء مجيع األع
ومـن  . ومثل هذه املعايري املزدوجة غـري مقبولـة       . اجلمعية العامة 

املثري للدهشة أن الوفود الـيت ارتفعـت أصـواهتا بقـوة داعيـة إىل           
ــن        ــة م ــرة الثاني ــول الفق ــة يف قب ــت غــري راغب ــق اآلراء كان تواف

روع القــرار، الــيت تــشري إىل قــرار  ديباجــة الفــرع الثــاين مــن فــ 
 وتؤكد جمدداً احلاجة إىل الـسعي إىل        ٤١/٢١٣اجلمعية العامة   

والتحـدي  . االتفاق على أوسع نطاق ممكن يف اللجنة اخلامسة       
القــائم أمــام هــذه اللجنــة هــو اســتعادة روح احلــوار وتفهــم        

وأعـرب عـن أملـه يف أن متـد األمانـة            . شواغل األطـراف كافـة    
  .للمساعدة على حتقيق هذه املهمةالعامة يدها 

 ٧٧تكلم باسم جمموعـة الــ       ): اجلزائر (السيد ميهويب   - ٣٣
ــة،     ــالح املنظمــ ــة بإصــ ــة ملتزمــ ــال إن اجملموعــ ــصني، فقــ والــ

وقد مضى العمل مـع شـركاءها سـعياً         . وباملساءلة، وبالشفافية 
لالتفاق علـى صـيغة الفـرع األول مـن مـشروع القـرار الـوارد                

وأي ادعـاء بـأن اجملموعـة       .  بسالسة A/C.5/66/L.30يف الوثيقة   
وفيمـا خيـتص    . تعارض املـساءلة هـو ادعـاء ال أسـاس لـه بـاملرة             

ــا  ــسري املفاوضــــ ــركاءها  بــــ ــة أن شــــ ــدت اجملموعــــ ت، وجــــ
 اولو اسـتجابو  .  منذ اللحظة األوىل لالقتراحات    مستجيبني غري

 دون ابــشكل مــشجع لكــان مبقــدور اللجنــة أن تتخــذ قراراهتــ  
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موعــة تقتــرح صــيغاً بديلــة حــىت اللحظــة وظلــت اجمل. تــصويت
ولـذلك، فـإن أي     . األخرية وفوجئـت بـأن اقتراحاهتـا مرفوضـة        

ادعاء بأن اجملموعة تعارض صنع القرار بتوافق اآلراء هو أيـضاً           
  .ال أساس له من الصحة

 (A/C.5/66/L.32) مستقبالً املؤجلة للنظراملسائل   

  ة للنظر مستقبالًاملسائل املؤجل: A/C.5/66/L.32 مشروع املقرر
  .A/C.5/66/L.32 املقرراعُتمد مشروع   - ٣٤

اجلزء األول من الـدورة      عمل اللجنة اخلامسة يف      استكمال
  لجمعية العامةالسادسة والستني املستأنفة ل

قــال ): الواليــات املتحــدة األمريكيــة (الالــسيد تورســ  - ٣٥
ــة شــاقة وعــدم التوصــل إىل اتفــاق      ــه بعــد مفاوضــات مطول إن

بنود هامة يف جدول أعمال اللجنة اخلامـسة خـاب أمـل            بشأن  
وفــده إزاء النتيجــة العامــة للجــزء األول مــن الــدورة الــسادسة  

ــستأنفة  ــستني امل ــل الوحــدة     . وال ــشجع بفع ــد ت ــد ق إال أن الوف
الباديــة يف اللجنــة، املعــرب عنــها يف مــشروع القــرار الــوارد يف 

ــة  ــا   A/C.55/66/L.32الوثيقـ ــاوز التكـ ــاالت جتـ ــشأن حـ ليف  بـ
املقلقة فيما خيتص باملخطط العام لتجديد مبـاين املقـر الـيت زاد             

نــة العامــة، إىل ثالثــة أمثالــه    حجمهــا، وفقــاً ملــا ذكرتــه األما   
 مليـون دوالر،  ٢٦٥ فبلـغ  ٢٠١١ديـسمرب  /كـانون األول   منذ
وجيــب اختــاذ إجــراء لتحديــد    . تــشمل التكــاليف املرتبطــة   ال

ريخ حــدوثها كيفيــة حــدوث جتــاوزات التكــاليف هــذه وتــا     
ــه     وكيــف ميكــن أن خيفــف آثارهــا األمــني العــام، الــذي منحت
اجلمعية العامـة الـسلطة لاللتـزام مبجـرد مبلـغ إضـايف حمـدود يف           
الــسنة اجلاريــة، وهويــة َمــن طُلــب منــه البحــث عــن خيــارات    
ــاء يف حــدود        ــع البق ــات م ــذه االلتزام ــل ه ــل مث إضــافية لتموي

تحدة األمريكيـة يتطلـع إىل      ووفد الواليات امل  . امليزانية املعتمدة 
ــشييد اخلاصــة       ــة حلــسابات الت ــة اخلارجي ــة التقني ــائج املراجع نت
ــوة أوىل لتحديــد       ــر كخط ــاين املق ــد مب ــام لتجدي ــاملخطط الع ب
املــسؤولية وإنعــاش اإلنفــاق، ويــدعو األمــني العــام إىل الــسعي   

ــب      ــة طلــ ــراض إمكانيــ ــرد افتــ ــورات ال إىل جمــ ــق وفــ لتحقيــ
ــررة إضــافية الســ   ــشروعاشــتراكات مق ــضي . تكمال امل إذ يقت

ــة أشــد  ــة   . األمــر رقاب وتأييــد وفــد الواليــات املتحــدة األمريكي
للمخطط العام لتجديد مباين املقر مشروط بتحسن االنـضباط         

ــشهوداً    ــسناً م ــة حت ــضباط امليزاني ــدعو إىل  . اإلداري وان ــو ي وه
شأن التقـدم احملـرز     ار إحاطات على فترات زمنيـة أقـصر بـ         إصد

 .ة للمشروعوالتفاصيل املالي

ورغم توصـل اللجنـة اخلامـسة أيـضاً إىل اتفـاق بـشأن                - ٣٦
بضع قضايا هامة، منها سلطة األمـني العـام التقديريـة احملـدودة             
فيمــا يتعلــق بامليزانيــة، فإهنــا مل تــنجح يف التوصــل إىل اتفــاق       
بــشأن عــدد مــن املــسائل األخــرى وأرجــأت النظــر يف بعــض    

ري تكبد مـصروفات الـسفر      وفيما خيتص مبعاي  . املسائل األخرى 
جواً، فإنـه علـى الـرغم مـن معرفـة الـدول األعـضاء بـأن مبلغـاً                   

 مليــون ٧٤ مليــون دوالر مــن الـــ ٥٤ قــدره -مــثرياً للدهــشة 
 قــد ُخــصص لــدفع تكــاليف  -دوالر املخصــصة للــسفر جــواً  

ــد      ــف، فق ــورك وجني ــسفر بدرجــة رجــال األعمــال إىل نيوي ال
ثـل جبـالء أمـراً منطقيـاً،        عجزت عن االتفاق حىت على تغـيري مي       

أال وهــو اقتــضاء ســفر متــدريب املنظمــة الــداخليني بالدرجــة       
ــسياحية علــى الطــائرات  ــشأن   . ال وهــذا أمــر مــثري لالنزعــاج ب

قــــدرة اللجنــــة اخلامــــسة علــــى الوفــــاء مبــــسؤولياهتا الرقابيــــة 
وبصدد احتمـال حتـسني مـستويات شـفافية املنظمـة           . األساسية

ــارير م   ــساءلتها بإتاحــة تق ــصادرة عــن   وم ــة احلــسابات ال راجع
مكتب خدمات الرقابة الداخلية للجمهور، فإن مقاومة بعـض         
الــدول األعــضاء ملثــل هــذا التــدبري تــدعو إىل الــسخرية عنــدما   

فمــن حـــق  . يعلــن كـــثريون التــزامهم مببـــادئ انفتــاح احلكـــم   
املواطنني أن يكونـوا شـهوداً يعرفـون مـا إذا كانـت اإليـرادات               

ــرائبهم  ــن ضـ ــدة عـ ــة أم ال ُتاملتولـ ــق حبكمـ ــا . نفـ ــساءل عمـ وتـ
كان مبقدور أي عضو باللجنة أن يفكر جدياً يف أن يقـول             إذا

 - علـى خـالف اللجنـة        -لصحفي أو باحث من بلده هو إنه        
ويف الــدورة الثانيــة علــى . ال حيــق لــه قــراءة مثــل هــذه التقــارير
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. تتخذ اجلمعيـة العامـة إجـراًء بـشأن ذلـك االقتـراح           التوايل، مل 
ختاذ إجراء هو مـصدر خليبـة األمـل، ال لوفـد الواليـات       وعدم ا 

وحـث مجيـع الـدول األعـضاء        . املتحدة األمريكية بل للمنظمة   
اليت تعلن مساندهتا للـشفافية علـى إعـالن مواقفهـا بـشأن هـذا               

  .اإلصالح البسيط الذي تأخر تنفيذه كثرياً
شكر الرئيس وأعضاء املكتب    ): إريتريا (ستاالسيد دِ   - ٣٧

 املشاورات غري الرمسية ومـوظفي األمانـة العامـة علـى          ومنسقي
مـــا قـــدموه مـــن مـــساعدات أثنـــاء اجلـــزء األول مـــن الـــدورة   

واســتدرك قــائالً إن وفــده يــود، للــسنة الثالثــة علــى  . املــستأنفة
التوايل، أن يكرر اإلعـراب عـن قلقـه إزاء الـصعوبات العديـدة              

 باألمهيـة   اليت تواجه اللجنة اخلامسة، ومنـها صـعوبتان تتـسمان         
والثانيـة هـي    . أوالمهـا هـي التـأخر يف تقـدمي الوثـائق          . الشديدة

انعدام اإلرادة السياسية الالزمة للعمل على التوصل إىل توافـق          
وقــال إنــه يــود أن يفــصل هــذا األمــر يف املعتكــف الــذي . آراء

أبريــل / نيــسان١٤ و ١٣ينظمــه رئــيس اجلمعيــة العامــة يــومي 
 اللجنــة ال ميكــن أن تــنجح  ، ولكنــه يــود أن يؤكــد أن ٢٠١٢

وأقل مـا ميكـن أن يـسفر عنـه هـذا            . إذا عمل أعضاءها معاً    إال
ســـتغناء عـــن ســـاعات طـــوال مـــن  النـــهج مـــن نتـــائج هـــو اال 

  .املرهق التفاوض
أعلن أن اللجنة اخلامسة قد أكملـت عملـها         : الرئيس  - ٣٨

يف اجلـــزء األول مـــن الـــدورة الـــسادسة والـــستني املـــستأنفة      
  .للجمعية العامة

  .٣٥/٢٢ُرفعت اجللسة الساعة   
  
  


