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  اللجنة اخلامسة
 حمضر موجز للجلسة الثانية والثالثني

 15:00، الساعة 2016آذار/مارس  24 اخلميسملعقودة يف املقر، نيويورك، يوم ا
 

.   هباتاراي السيد الرئيس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (نيبال) .
 السيد رويس ماهليو رئيس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية:  

   
 احملتويات

 

ــد  ــات      114البن ــة وتعيين ــات ملــلء الجــواار يف األجوــزة ال رعي مــن جــدول األعمــال: تعيين
 )تابع( أخرى
 )تابع(تعيني أعضاء يف اللجنة االهلتجارية لجؤون اإلدارة وامليزانية  )أ(

 )تابع(من جدول األعمال: إدارة املوارد البجرية  139البند 
 )تابع( واإلداري للموظفني تعديالت على النظامني األساسي 
 )تابع(من جدول األعمال: وحدة الت تيش املجتركة  140البند 
 )تابع( 2017-2016من جدول األعمال: امليزانية الربناجمية املقترحة ل ترة السنتني  134البند 

 2017-2016نايجية لفترة الننتني املواضيع اخلاصة املتصلة بامليزانية الرب 
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 )تابع(من جدول األعمال: اهلتعراض ك اءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة  132البند 
 التقدم احملرز يف إنشاء نظام للمناءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة )تابع( 
 املنائل املرجأة للنظر فيها منتقباًل 

 السبعني املستأن ة للجمعية العامةاختتام أعمال اللجنة اخلامسة خالل اجلزء األول من الدورة 
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 .16:20افتتحت اجللنة الناعة  
من جدول األعمال: تعيينات ملـلء الجـواار يف    114البند 

 (تابع) األجوزة ال رعية وتعيينات أخرى
اإلدارة تعيني أعضاء يف اللجنة االهلتجارية لجـؤون   )أ(

 (A/70/101/Add.1) (تابع) وامليزانية
ــرئيس - 1 ــة  :ال ــا  إىل الوثيق  A/70/101/Add.1 وجــا االنتب

اليت أشارت إىل أن السيد مون )اململكة املتحـدة( اهلـتقال مـن    
ــؤون ا  ا ــارية لجـ ــة االهلتجـ ــن   للجنـ ــارا مـ ــة اعتبـ إلدارة وامليزانيـ

، وأن حكومة اململكة املتحـدة لربياانيـا   2016أيار/مايو  16
العظمى وأيرلندا الجمالية رشح  السيدة كارمـل بـاور، الـيت    
أيــدت ترشــيحوا جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى، 

وقـال إنـا    إلكمال اجلزء املتبقي من مدة عضـوية السـيد مـون.   
يعتــرب أن اللجنــة تــود التوصــية بتعــيني الســيدة بــاور يف اللجنــة  

ــدأ يف     ــوية تبـ ــرة عضـ ــارية ل تـ ــايو  16االهلتجـ  2016أيار/مـ
 .  2016كانون األول/ديسمرب  31وتنتوي يف 

   .وقد تقرر ذلك - 2
وقاااان إنااا  توصاااي بتعااايني النااايدة بااااور يف اللجناااة    - 3

وامليزانياااة لفتااارة عباااوية تبااادت    االستشاااارية لشاااؤون اإلدارة 
 كاااااانون األون/ 31وتنتاااااهي يف  2016تيار/ماااااايو  16 يف

 .  2016دينمرب 
 (تابع) من جدول األعمال: إدارة املوارد البجرية 139البند 

تعااااااديالت علااااااى النظااااااامني األساسااااااي واإلداري  
 ؛(A/C.5/70/L.28)( تابع) للموظفني
تعاااديالت علاااى النظاااامني    A/C.5/70/L.28 :مشااارول القااارار 

 األساسي واإلداري للموظفني
 .A/C.5/70/L.28 اعتمد مشرول القرار - 4

 وحـدة الت تـيش املجـتركة   من جدول األعمال:  140البند 
 (A/C.5/70/L.29( )تابع)

 وحدة التفتيش املشتركة A/C.5/70/L.29: مشرول القرار
 .A/C.5/70/L.29 اعتمد مشرول القرار - 5

من جدول األعمال: امليزانية الربناجمية املقترحـة   134البند 
 (تابع) 2017-2016ل ترة السنتني 

املواضاايع اخلاصاااة املتصااالة بامليزانياااة الربنايجياااة لفتااارة   
 (A/C.5/70/L.31) 2017-2016الننتني 
: املواضاايع اخلاصااة املتصاالة   (A/C.5/70/L.31) مشاارول القاارار 

 2017-2016بامليزانية الربنايجية لفترة الننتني 
 .A/C.5/70/L.31 اعتمد مشرول القرار - 6
)اجلمووريـة العربيـة السـورية(: قـال إن      السيد عوض - 7

حكومة بلد  تؤكد من جديد التزاموا املبدئي والاويـل األمـد   
ــاجني      ــع احملتـ ــز إىل  يـ ــانية دون يييـ ــاعدة اإلنسـ ــدمل املسـ بتقـ
واملتضررين، وفقـا لواجبااـا الدهلـتورية، وتواصـل تعاوعـا مـع       
األمــم املتحــدة بغيــة ك الــة امتثــال هــذ  املســاعدة للمبــاد         
التوجيوية للمساعدة اإلنسـانية يف حـاالت الاـوار  املبينـة يف     

، وال هلــيما الســيادة الو،نيــة،  46/182قــرار اجلمعيــة العامــة  
ــل      ــاعدة داخـ ــال املسـ ــى إيصـ ــراإ علـ ــة يف اإلشـ ودور الدولـ

 أراضيوا، واحلياد، والزناهة، وعدم التسييس.
ــول إن  أو - 8 ــاإ يقـ ــاعدات   ضـ ــال املسـ ــم إيصـ ــن املوـ مـ

اإلنســـانية مـــن داخـــل األراضـــي الســـورية. وب ضـــل جوـــود   
وتعاون احلكومة واآلالإ من متاـوعي ايفـالل األ ـر العـر      

ماليــني شــخس املســاعدة  4الســوري، يتلقــى شــوريا حــوايل  
على هذا النحو. وعلـى النقـيم مـن ذلـؤ، يؤكـد عـدد قليـل        

دين مــن املســاعدات عــرب احلــدود    جــدا مــن األفــراد املســت ي   
فعاليــة التـدابل الــيت ااـذاا األمــم املتحـدة لتن يــذ قــراري     عـدم 

http://undocs.org/ar/A/70/101/Add.1
http://undocs.org/ar/A/70/101/Add.1
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.28
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.28
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.28
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.29
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.29
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.29
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.31
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.31
http://undocs.org/ar/A/C.5/70/L.31
http://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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، (2014) 2191، و (2014) 2165جملـــــــــس األمـــــــــن 
. فنقـــال العبـــور املخصصـــة للمســـاعدة    (2015) 2258 و

تســتغلوا دول معروفــة للجميــع مــن أجــل إدخــال األهلــلحة       
واملســاعدات إىل اجلماعــات اإلرهابيــة املســلحة. وقــد أبلغــ    
ــة     ــاإلجراءات اإلداري ــيم لألمــم املتحــدة ب ــةا املنســقق املق احلكوم

هلــال قوافــل إنســانية مجــتركة إىل املنــا،ق اجلديــدة املتعلقــة ب ر
ال املستقرة. واخُتِصـرت هـذ  اإلجـراءات مـن تسـع مراحـل       

 إىل مرحلتني فقط.
بــالرام مــن انضــمام وفــد بلــد  إىل     تــابع قــائال إن  و - 9

الوفـد يـود أن يسـجل     اتوافق اآلراء بجأن مجروع القرار، ف ن
ــة الرصــد     ــة املخصصــة آللي ــوارد املالي ــى امل ــا عل ــة  حت ظات التابع

ــى       ــع، وعل ــرع الراب ــبني يف ال  ــى النحــو امل ــم املتحــدة، عل لألم
النحو املـبني بالت صـيل يف تقريـر األمـني العـام عـن هـذ  اآلليـة         

(A/70/726)     إذ يعتقد الوفد أن باإلمكان اهلتخدام تلـؤ املبـال
ــاد     ــن أجــل  ي ــى فــو أفضــل م ة نســبة املســاعدة  الضــخمة عل

اإلنســـانية الـــيت تقـــدموا الوكـــاالت الدوليـــة العاملـــة يف البلـــد 
بالتعاون مع احلكومة السورية. وقـد أثبـ  هـذا النـوا فعاليتـا      
يف احليلولـــة دون وقـــوع املســـاعدات اإلنســـانية يف األيـــدي     
اخلاأ، أي تنظيم الدولـة اإلهلـالمية يف العـراا والجـام وجبوـة      

 تباة هبما.النصرة واجلماعات املر
وقال إن وفد بلد  يود أن يسجل اعتراضا علـى عـدد    - 10

مــن اجلوانــب الــواردة يف تقريــر األمــني العــام عــن آليــة الرصــد 
بــدءا مــن األهــداإ املعلنــة   (A/70/726)التابعــة لألمــم املتحــدة 

ــن اآلليــ    ــة م ــار واإلجنــا ات املتوقع ــة  ة. وأش ــة اآللي إىل أن والي
تجـــمل إيصـــال املســـاعدة إىل داخـــل األراضـــي الســـورية،   ال

ــا  ــد        ــد م ــى حتدي ــادرة عل ــم املتحــدة اــل ق وأكــد أن األم
للمســـاعدة املقدمـــة عـــرب احلـــدود. ورأى ضـــرورة أال تجـــمل 
اآللية العمليات اإلنسانية داخل األراضـي السـورية، الـيت تن  ـذ     

سـق  مـن خـالل التعـاون والتنسـيق اجلـاريني بـني احلكومـة واملن       

املقيم التابع لألمم املتحدة. ولـذا، فمـن اـل املناهلـب اإلشـارة      
مـــن التقريــــر إىل ضـــمان وصـــول املســــاعدة     17يف ال قـــرة  

اإلنسانية إىل احملتاجني إليوـا يف  يـع أفـاء اجلمووريـة العربيـة      
الســورية مــن خــالل أقصــر الاــرا؛ و يــادة عــدد الجــاحنات   

عرب احلـدود، و يـادة حجـم    احملمَّلة باملساعدات اإلنسانية اليت ت
ــاء      ــع أفـ ــاجني يف  يـ ــل إىل احملتـ ــيت تصـ ــانية الـ ــة اإلنسـ املعونـ
اجلمووريــــة العربيــــة الســــورية. وباإلضــــافة إىل ذلــــؤ، فــــ ن 
ــواردة يف     ــانية، الـ ــات اإلنسـ ــة باالحتياجـ ــاءات املتعلقـ اإلحصـ

، واإلحصـــاءات املتعلقـــة بالعمليـــات عـــرب احلـــدود، 1ال قـــرة 
ــواردة يف ال قــرتني   ــي    10 و 9ال ــة، أو مــا ه ، ت تقــر إىل الدق

جمرد تقديرات مستقاة من خاة االهلتجابة اإلنسـانية للبلـد    إال
 .2016لعام 
، 2واعترض باهلم وفد بلد  علـى اإلشـارة يف ال قـرة     - 11
العقبات اليت حتول دون إيصال املساعدات يف املنا،ق الـيت   إىل

ــة     يف يصــعب الوصــول إليوــا، إذ إن تلــؤ اإلشــارة اــل مقبول
التقريـر، ألن واليـة آليــة الرصـد ال تجــمل إيصـال املســاعدات     

ــورية. و   ــي السـ ــتقرة يف األراضـ ــل املسـ ــا،ق اـ رأى أن إىل املنـ
، إىل العالقـات الوثيقـة بـني آليـة الرصـد      5اإلشارة، يف ال قـرة  

ية اــل دقيقــة، ألن آليــة الرصــد     واجلمووريــة العربيــة الســور  
وذكر أخلا أن وفد بلـد   تتعاون تعاونا فعاال مع احلكومة.  ال

الســـلاات ”يعتـــرض علـــى اهلـــتخدام األمـــم املتحـــدة عبـــارة  
، لوصــا اجلماعــات 17و  5وال هلــيما يف ال قــرتني  “احملليــة

 ال املأذون هبا اليت تعمل معوا يف املنا،ق ال املستقرة.
) ووريـة إيـران اإلهلـالمية(: قـال إنـا       السيد يـزدا   - 12

امس مـن مجـروع القـرار، وحتديـدا     يود التعليق على اجلزء اخلـ 
اإلشــارات يف جزئــا الثــا  إىل دعــم تن يــذ قــرار جملــس األمــن  

فيما يتعلق بالربنـاما النـووي لبلـد . وراـم      (2015) 2231
أن وفد بلد  أظور مرونة يف االنضـمام إىل توافـق اآلراء بجـأن    

ار ككل، فال ينبغي ت سل هذ  اخلاوة باعتبارهـا  مجروع القر

http://undocs.org/ar/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ar/A/70/726
http://undocs.org/ar/A/70/726
http://undocs.org/ar/S/RES/2231(2015)
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امــة لألمــم املتحــدة لوظائ وـــا    موافقــة علــى بيــان األمانـــة الع   
ــلة  يتعلـــــق بالترتيبـــــات وا فيمـــــا إلجـــــراءات العمليـــــة املتصـــ
 القرار. بتن يذ
ورأى باهلـم وفـد بلـد  أن ال القـرار ذاتـا وال مـذكرة        - 13

املتصلة با، فـوض ب نجـاء أي    (S/2016/44)رئيس جملس األمن 
هياكل جديدة، ولذلؤ ينبغي أن ال ينجـأ أي منـوا. وقـال إن    
وفد بلد  يجعر بالقلق من أن موام التن يذ املسـندة إىل األمانـة   
العامة لألمم املتحدة رام كوعـا عمـل إداري حمـم، واـدإ     

ــا    ــ ن بي ــن، ف ــس األم ن ناــاا عمــل شــعبة  إىل دعــم عمــل جمل
شؤون جملس األمن يف إدارة الجؤون السياهلية التابعـة لألمانـة   
العامة فيما يتعلق بتن يذ القرار قد جتاو  واليتوا املقـررة. ومـن   
الواضح أن هذ  الوالية ال تأذن للجعبة باالضاالع مبوام فنيـة  
من قبيل بعثـات الرصـد أو بعثـات تقصـي احلقـائق. ولـذا فـ ن        

إىل  هلـوى يـؤدي  لـن   لس ر املقترح ال لزوم لا وأناالكثل من ا
تبديد املـوارد املاليـة. وعلـى هـذا فـ ن وفـد بلـد  يـود تسـجيل          
رابتا يف النأي بـالن س عـن توافـق اآلراء فيمـا يتصـل بـال قرة       
من مجروع القـرار الـيت اصـس مـوارد ألاـراض هـذا السـ ر        

 ال الضروري.
ومــة جديــدة وأضــاإ قــائال إن رصــد تن يــذ القــرار م  - 14

واـل مســبوقة لجــعبة شــؤون جملـس األمــن وللجمعيــة العامــة.   
وجيب أن تتخذ اجلمعيـة العامـة قـرارات بجـأن دعـم املـوظ ني       
الذي ال يزال عبء العمـل املكل ـني بـا اـل معـروإ. وجيـب       
ــة     ــاملوارد املاليـ ــرار بـ ــم تن يـــذ القـ ــل دعـ ــة أن تك ـ علـــى اللجنـ

ق  ذاتـا احلـاالت الـيت    والبجرية الال مة، وأن ينع أيضا يف الو
ال يوجد فيوـا عمـل كـاإ ملـوظ ي الـدعم املعنـيني. وقـال إن        
هلــبب كثــرة األهلــولة اجلوهريــة الــيت ،رحوــا وفــد بلــد  أثنــاء    
املجاورات ال الرمسية بجأن هذا املوضـوع هـو ت ضـيلا البـدء     

. عنـد الضـرورة   مبستوى منخ م من املوظ ني ومن مث تكيي ا
رصد أداء موظ ي الدعم، و ـ   وقال إن وفد بلد  هليواصل 

الوفود األخرى على أن حتذو حـذو ، حرصـا علـى االهلـت ادة     
املثلـــى مـــن املـــوارد املتاحـــة. و ـــ  أيضـــا األمانـــة العامـــة        

ــى ــيت أوجــدها التحــول      عل ــدة ال ــع الظــروإ اجلدي ــا م التكي
األهلاهلـي يف عــا جملـس األمــن، مـع مراعــاة الربنـاما النــووي     

 السلمي لبلد .
)تركيـــا(: قالـــ  إعـــا تجـــعر بأعـــا   الســـيدة آشـــيؤ - 15

ــام        ــل النظ ــدموا ممث ــيت ق ــاءات ال ــى االدع ــرد عل مضــارة إىل ال
الســوري، وهــي ادعــاءات ال أهلــاس يفــا مــن الصــحة وأعــا        
قاــدتم  يف اــل املنتــدى املخصــس لــذلؤ، حيــ  إعــا ال يــ  

اخلامســـة. وقالـــ  إن وفـــد بلـــدها  بصـــلة إىل أعمـــال اللجنـــة
الدعـاءات، وأعربـ  عـن تالعوـا إىل مناقجـتوا      يقبل تلؤ ا ال

 يف وق  آخر أو يف مكان آخر.
)اجلموورية العربية السـورية(: قـال إنـا     السيد عوض - 16

ال ي وم ملاذا علق ممثل تركيا على كلمتا، واليت ما هي هلـوى  
بيان موقا اجلمووريـة العربيـة السـورية وش تجـر إىل أي بلـد      

ــم تجــر إال إىل اإلحصــ   ــدموا وكــاالت   آخــر. فل ــيت تق اءات ال
ــا      ــال إن ــوا يف تقاريرهــا. وق األمــم املتحــدة واكــن التحقــق من
يدرك ياما أن اللجنة اخلامسـة ليسـ  احمل ـل املناهلـب ملناقجـة      

 املسائل ال املتصلة بأعمايفا.
)تركيا(: قالـ  إن اجلميـع علـى علـم      السيدة آشيؤ - 17

الســـوري، ب حـــوى القـــرار، وبقنـــوات املســـاعدة إىل النظـــام  
وباهلتخدام األراضي التركية واألردنية. وقال  إن وفد بلـدها  

 ي وم ياما فحوى الكلمة اليت أاديل هبا.
مـن جـدول األعمـال: اهلـتعراض ك ـاءة األداء       132البند 

 (تابع) اإلداري واملايل لألمم املتحدة
التقااادم احملااارز يف إنشااااء نظاااام للمنااااءلة يف األماناااة   

 (A/C.5/70/L.30) ة )تابع(العامة لألمم املتحد
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التقادم احملارز يف إنشااء نظاام      A/C.5/70/L.30: مشرول القارار 
 للمناءلة يف األمانة العامة لألمم املتحدة

 .A/C.5/70/L.30 اعتمد مشرول القرار - 18
 املنائل املرجأة للنظر فيها منتقباًل 

املناائل املرجاأة للنظار     A/C.5/70/L.32:اعُتمد مشارول القارار  
 فيها منتقباًل

 .A/C.5/70/L.32 اعتمد مجروع القرار - 19
اختتـــام أعمـــال اللجنـــة اخلامســـة خـــالل اجلـــزء األول مـــن 

 الدورة السبعني املستأن ة للجمعية العامة
)تايلند(: تكلمـ  باهلـم جمموعـة     السيدة وايراتبانيا - 20
ـــ  ــة    77ال ــالتزام اللجن والصــني، فقالــ  إن اةموعــة ترحــب ب

العمــل، ممــا أدى إىل اختتــام املناقجــات بنجــاح بجــأن  بربنـاما 
البنود ايفامة، مبا يف ذلؤ وحدة الت تيش املجـتركة، واملسـاءلة،   
ويويــل اآلليــة الدوليــة لتصــريا األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني 
ــود أن       ــا ت ــد أع ــق بالتجــييد يف أروشــا. بي ــائيتني فيمــا يتعل اجلن

منـذ البدايـة بجـأن    تؤكد من جديد الجاال الذي أعرب  عنا 
ــأخر يف      ــدورة، وال هلــيما الت ــائق ال ــى وث صــعوبة احلصــول عل
ــاكل     ــذ  املجـ ــا. وهـ ــدم ك ايتـ ــي وعـ ــوى اإلعالمـ ــدمل احملتـ تقـ
املتكررة تـؤثر هلـلبا علـى عمـل اللجنـة، الـيت كانـ  هلـتكرس         
وقتــا أ،ــول إلجــراء املناقجــات املوضــوعية لــو وردت الوثــائق  

تعلق أمهية كبلة علـى  يف الوق  املناهلب. وقال  إن اةموعة 
ــة       ــة التنميـ ــذ خاـ ــة لتن يـ ــديرات املنقحـ ــق بالتقـ ــر املتعلـ التقريـ

وخاة عمـل أديـس أبابـا، وتعـرت عـن       2030املستدامة لعام 
عميــق أهلــ وا للتــأخر يف إصــدار ، األمــر الــذي ش يــتح للجنــة  
ــدمل توصــيااا ذات      ــ  قصــل جــدا لتق االهلتجــارية هلــوى وق

املبكـر يفـذ  السياهلـات يجـكل     الصلة. وبـالنظر إىل أن التن يـذ   
أولوية، فتتوقع اةموعة أن تناَقش هذ  املسـألة يف اجلـزء الثـا     
من الـدورة السـبعني املسـتأن ة. كمـا تعـرت عـن أهلـ وا لعـدم         

إكمــال النظــر يف ترتيبــات العمــل وشــرول اخلدمــة يف اللجنــة   
ــة   االهلتجـــارية، وهـــي مســـألة  ــة واللجنـ كرهلـــ  يفـــا اةموعـ

 كبلا. جودا
) ووريــة تزنانيــا املتحــدة(: حتــد   الســيد كيســوكا - 21

ــام املناقجــات     ــة، فرحــب باختت ــدول األفريقي باهلــم جمموعــة ال
بنجاح بجأن عدد من البنود، مبـا فيوـا تلـؤ املتصـلة بالبعثـات      
السياهلية اخلاصة، وعلى وجا التحديد بعثة بورونـدي، حيـ    
ينبغــي أن تن  ـــذ الواليـــة الـــيت توفرهـــا املنظمـــة باريقـــة فعالـــة  

بيد أنـا أعـرت عـن شـعور اةموعـة ايبـة األمـل إ اء         وك ؤة.
عدم إكمال مناقجة بنـود ترتيبـات العمـل وشـرول اخلدمـة يف      
اللجنة االهلتجارية، وصعوبة احلصول علـى مقترحـات األمـني    

وخاـة عمـل أديـس أبابـا      2030العام بجأن تن يذ خاة عـام  
وجـا  وتتالع اةموعة إىل النظر يف هذ  املسائل الرئيسية علـى  

 السرعة، ويف املسائل األخرى اليت كان قد أرجئ النظر فيوا.
)املراقب عن االحتاد األورو (: قـال   السيد دي بريتر - 22

إنا بالرام من عـدم جتـاو  اللجنـة مـدة اجللسـة املخصصـة يفـا،        
ف نا جيب على  يع األ،راإ املعنيـة أن تتقاهلـم املسـؤولية عـن     
حتسني أهلاليب عمـل اللجنـة. وهـذا ينابـق بوجـا خـا  علـى        
التــأخر يف إصــدار الوثــائق، وهــي مجــكلة متكــررة جيــب حلــوا 

لدول األعضاء واملكتب واللجنـة االهلتجـارية واألمانـة    من قبل ا
العامــة، بالعمــل معــا. وأعــرت عــن أهلــا الــدول األعضــاء يف    
ــدار      ــأخر يف إصـ ــن أن التـ ــا  مـ ــكل خـ ــاد األورو  بجـ االحتـ
الوثائق املالوبة جعل اللجنة مـرة أخـرى اـل قـادرة علـى إعـاء       

ليا مناقجتوا لعدد من املسائل، وال هليما ترتيـب تقاهلـم التكـا   
املقترحــة لنظــام املنســقني املقــيمني. وقــد ،ــال النظــر كــثلا يف    
هذ  املسألة. وباإلضافة إىل ذلؤ، ف ن تأجيـل مناقجـة ترتيبـات    
أماكن العمل املرنة يوـدد باإلضـرار برفـا  املـوظ ني وإنتاجيتـوم      
ــب خــدمات       ــة مكت ــى ميزاني ــبء عل ــادة الع ــؤدي إىل  ي ــد ي وق

 يا اإلجيار.الدعم املركزية بسبب ارت اع تكال
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بــأن عــبء عملــوا يف اجلــزء  ورأى أن تعتــرإ اللجنــة - 23
ــل تار يــا،        ــة ثقي ــة العام ــدورة املســتأن ة للجمعي ــن ال ــا  م الث
ــا املتصــلة       ــى املســائل احملــددة  مني ــز عل ــايل التركي ــي بالت وينبغ

ــات  ــل وإدارة عمليـ ــات    بتمويـ ــذ الواليـ ــالم وتن يـ ــل السـ ح ـ
ــة     ذات ــؤ النا ـ ــؤ تلـ ــا يف ذلـ ــلة، مبـ ــتعراض  الصـ ــن االهلـ عـ

ــرار     ــات ح ــل الســالم وق ــع جوانــب عملي االهلــتراتيجي جلمي
بجــأن تعزيــز منظومــة األمــم املتحــدة.    70/6اجلمعيــة العامــة 

إذا كـان برنـاما العمـل مـثقال كـثلا،      اختتم كلمتا قائال إنـا  و
اقجـــات بـــدون فلـــيس مـــن اةـــدي وال مـــن املثمـــر إجـــراء من

احلصـــول علـــى دعـــم أمانـــة اللجنـــة اخلامســـة أو خـــدمات       
 املؤيرات املناهلبة أثناء هلاعات العمل العادية.

)الواليات املتحدة األمريكية(:  السيدة نورمان شاليا - 24
يرحـب باختتـام مناقجـات اللجنـة ضـمن       اقال  إن وفد بلـده 

الوقـــ  املخصـــس، مـــع التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء بجـــأن  
القضــايا الرئيســية. وتجــمل هــذ  القضــايا املســاءلة، مــع إدراك 
الــدول األعضــاء ألمهيــة  ايــة املــبلغني عــن املخال ــات مــن        
االنتقــام، ومنــع االحتيــال علــى املنظمــة، واالهلــتمرار يف ااــاذ  

، بارا منـوا  نيإجراءات ملكافحة االهلتغالل واالنتواك اجلنسي
ـــ  ــاءات املوثوقـ ــذا التحقيــــق املناهلــــب يف االدعــ ة حبــــدو  هــ

االهلــتغالل، وحماهلــبة املســؤولني عــن ذلــؤ. وهــذ  املســائل       
ــن أجــل       ــق، م ــتراتيجي للمراف تجــمل أيضــا االهلــتعراض االهل
ــة     ــني ال عاليـ ــربى، وحتسـ ــييد الكـ ــاريع التجـ ــني إدارة مجـ حتسـ
التجغيلية للبعثات السياهلـية اخلاصـة، باعتمـاد مـوارد إضـافية،      

نـدي. ويف مـا يتعلـق    وال هليما لصاحل اجلوود املبذولـة يف بورو 
بترتيبــات التمويــل والــدعم للبعثــات السياهلــية اخلاصــة، الــذي  
أرجــئ النظـــر فيوــا إىل اجلـــزء الرئيســـي مــن الـــدورة احلاديـــة    
والســبعون، قالــ  إن وفــد بلــدها يتالــع إىل التوصــل إىل حــل 

 مقبول من األ،راإ يف األشور التالية.

أن اجلــــزء األول مــــن الــــدورة   واهلــــتدرك  تقــــول - 25
يف بعــم نواحيـــا، ليبـــا ل مـــال،  الســبعني املســـتأن ة كـــان،  

هلــيما مــع إخ ــاا اللجنــة يف املوافقــة علــى املــوارد الال مــة    ال
لترتيبات أماكن العمل املرنـة. وهـذا مـا أدى إىل جتاهـل آفـاا      
ــة يف      ــل ال رصـ ــل، وتأجيـ ــل الاويـ ــب يف األجـ ــق مكاهلـ حتقيـ

بـ  أن  اهلتخدم األماكن بجكل فعال من حي  التكل ة اليت ث
يف املائـــة، وجعـــل  50متوهلـــط معـــدل إشـــغايفا اليـــومي دون 

املنظمـــة مرانـــة للجيـــار التجـــاري املرت ـــع التكل ـــة ألمـــاكن   
املوظ ني الذين ال اكن اهلتيعاهبم يف اةمع الرئيسي. واألهلـوأ  
ــا      ــا أوقـــا اجلوـــد يف منتصـــا الاريـــق، تاركـ مـــن ذلـــؤ أنـ

تـب مؤقتـة   املوظ ني الذين بدون مكان عمل يسـتخدمون مكا 
و ا،رون ب قد اخلربات الال مة إلجنا  املجروع. وأظور هـذا  
ال جـل أنــا راـم حتســن ممارهلـات العمــل يف اللجنـة اخلامســة،     
فـــ ن مواضـــع االهتمـــام األخـــرى ال تـــزال حتـــول دون ااـــاذ   
ــدء     ــق هلــوى بضــعة أهلــابيع علــى ب قــرارات هلــليمة. وإذ ش يب

ــدورة الســبعني املســتأن ة،     ــن ال ــا  م ــد   اجلــزء الث ــ  إن وف قال
بلــدها يجــجع علــى التعــاون لك الــة النظــر الصــحيح والكامــل 
للمسائل ايفامة املتصـلة حب ـل السـالم املعروضـة علـى اللجنـة،       

 بارا منوا إصدار الوثائق يف حينوا.
)املكســـيؤ(: قـــال إن  الســـيد هلـــاندوفال مينـــديوليا - 26

وفـد بلـد  يرحــب بـاجلوود الــيت يبـذيفا اجلميــع لـدعم وتوجيــا      
مــل اللجنــة اخلامســة، وحتســني بيوــة العمــل والتجــجيع علــى   ع

إبداء مزيد من الثقة. واهلتدرك كالما بـالتعبل عـن القلـق مـن     
أن الدول األعضاء ش تتمكن مـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء    
بجأن عدد من املسائل ايفامة املتعلقـة بربنـاما عمـل اللجنـة يف     

إرجـاء النظـر يف   ون ة. اجلزء األول مـن الـدورة السـبعني املسـتأ    
بب اهلـــتمرار اهلــتقاات املواقـــا،  عــدد مــن البنـــود قــد يســ    

يعــوا الســعي إىل ترشــيد اإلدارة املاليــة والتنظــيم اإلداري   ممــا
 .أن يساعد على ذلؤيراب با اجلميع بدال من  ذيال
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من املخيب ل مال بصـ ة خاصـة   أضاإ بالقول إن و - 27
ر بجأن إصالح الترتيبـات  أن اللجنة ش تا بالتزاموا باااذ قرا

الال مة لتمويل البعثات السياهلية اخلاصة ودعموـا. وأشـار إىل   
أن الترتيبـــات احلاليـــة يفـــذ  البعثـــات فيمـــا يتعلـــق بـــاإلدارة       
وامليزانيــة، اـــل مناهلـــبة وتـــؤثر هلــلبا  علـــى امليزانيـــة العاديـــة،   
واملساءلة، واإلدارة، والج افية. وقال إن وفـد بلـد  يتالـع إىل    

ة أوجــا القصــور هــذ ، وبالتــايل االهلــتجابة وإن بصــورة معاجلـ 
ــة    ــة العامــــة واللجنــ متــــأخر للنــــداءات املتكــــررة مــــن األمانــ

ــابات. و  ــي احلسـ ــس مراجعـ ــارية وجملـ ــا  االهلتجـ ــتم كلمتـ اختـ
ــو     باإلشــارة ــع املســتوى املع ــق املســتقل الرفي إىل توصــية ال ري

 بعمليات السالم بأن ُتعتمد اإلصالحات على ال ور.
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