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 الدورة الستون
ــود   ١٢٦ و ١٢٤ و ١٢٢ و ١٢٠ و ١١٨و  ٤٦البنــــ

  من جدول األعمال١٢٩ و
التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنــسقان لنتــائج املــؤمترات  
الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف         

 وامليادين املتصلة مـااالقتصادي واالجتماعي يدانني امل
 تدابري ومقترحات: تحدة املاألممإصالح 

 متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
 استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
 حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة

  إدارة املوارد البشرية
ــران٥رســالة مؤرخــة    ــه / حزي  العــام مــن املمثــل   موجهــة إىل األمــني٢٠٠٦يوني

 الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة
االجتمـاع الـوزاري االسـتثنائي موعـة        ا صادرا عن    أن أحيل إليكم طيه بيان    أتشرف ب  

 .)انظر املرفق (٢٠٠٦مايو / أيار٢٩ والصني، املعقود يف بوتراجايا، ماليزيا، يف ٧٧ ـال
هـذه الرسـالة بوصـفها    لـو تكـرمتم بتعمـيم    أكون ممتنا   والصني،٧٧ـ  جمموعة ال باسم  و 

 ١٢٢ و ١٢٠ و ١١٨  و٤٦البنـود   وثيقة من وثائق الـدورة الـستني للجمعيـة العامـة يف إطـار     
 . من جدول األعمال١٢٩  و١٢٦  و١٢٤ و

 كومالو. دوميسان س )توقيع(
 السفري واملمثل الدائم جلمهورية
 جنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة

 ٧٧رئيس جمموعة الـ 
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 املوجهــة إىل األمــني العــام مــن ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٥مرفــق الرســالة املؤرخــة   
 املمثل الدائم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة

  
  والصني٧٧ ـموعة ال االجتماع الوزاري االستثنائي صادر عن بيان  
 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٩، )ماليزيا(بوتراجايا،   

  
 يف بوتراجايا، ماليزيـا، يف      ني والصني اتمع  ٧٧ ـموعة ال  وزراء خارجية بلدان جم    ،حنن 

 ؤمتر القمـة  الوثيقـة اخلتاميـة ملـ     تابعـة   املتعلقـة مب  ، وقد استعرضـنا التطـورات       ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢٩
 منظومـة األمـم     نطـاق كامـل   علـى    واإلصالح اإلداري    االتساق  يف جماالت  ٢٠٠٥عام  العاملي ل 

، ويف توفري موارد مالية ميكـن    املسندة إليها  الواليةواستعراض  ،   العامة األمانة املتحدة، وإصالح 
 :ما يليطرح ن التنبؤ ا لألمم املتحدة،

ا على زيادة تعزيز دور األمـم املتحـدة وقـدرا وفعاليتـها             نتصميمإننا نؤكد من جديد      - ١
الكاملـة، وفقـا   املنظمـة طاقاـا   تـستثمر  حتسني أدائهـا لكـي    ، وبالتايل يف ميدان التنميةوكفاءا

االسـتجابة علـى حنـو أكثـر فعاليـة الحتياجـات       مـن أجـل   ومبادئـه،   ملقاصد ميثاق األمم املتحدة
العامليـة املـستجدة الـيت تواجـه األمـم املتحـدة يف القـرن         لتحـديات  لال سـيما و، الدول األعضاء 

علــى ، و للتنميــةواتيــةبيئــة مإجيــاد  علــى ضــرورة ، يف هــذا الــصدد،ونــشدد ، والعــشريناحلــادي
ــق أهــدافها         ــى حتقي ــة عل ــدان النامي ــساعدة البل ــاملي مل ــصعيد الع ــى ال ــسياسية عل ــز اإلرادة ال تعزي

 مبـا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيـة          ،حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليهـا دوليـا        اإلمنائية، وعلى أن  
 األمــم الركيــزة األساســية جلــدول أعمــالهــي أن نــنجح يف جعــل التنميــة قتــضي منــا لأللفيــة، ي
 .املتحدة

اليت عقدا األمـم املتحـدة       اجتماعات القمة واملؤمترات الرئيسية    نتائج   أنعلى   ونؤكد - ٢
يتعلـق  مبـا يف ذلـك مـا       االلتزامـات،   شـهدت إعـالن     لتنميـة، و  اأرست األسس الضرورية لتعزيـز      

ميــع التنفيــذ الكامــل جلحــىت أصــبح املطلــوب حاليــا هــو العمــل فقــط علــى  باملــسائل املنهجيــة، 
يف مجيـع اجتماعـات القمـة واملـؤمترات الرئيـسية الـيت عقـدا               جـرى التعهـد ـا       االلتزامات اليت   

 . وامليادين املتصلة ما،ني االقتصادي واالجتماعياناألمم املتحدة يف امليد
تطـوير  عتقد اعتقادا راسخا بضرورة تزويد األمم املتحـدة مبـا يلزمهـا مـن دعـم ل         نحنن  و - ٣

جيــب علــى األمــم  ، ولتحقيــق هــذه الغايــة .  يف جمــال التعــاون اإلمنــائي الــدويل اكامــل إمكاناــ
ونـشدد علـى أن التنفيـذ الكامـل         .  أولويتها القـصوى   احلق يف التنمية  جتعل من إقرار    املتحدة أن   

يف املؤمترات الرئيسية واجتماعات القمة الـيت عقـدا األمـم           مت التعهد ا    جلميع االلتزامات اليت    
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إدراجــه ني االقتــصادي واالجتمــاعي وامليــادين املتــصلة مــا جيــب أن يكــون  انيف امليــد املتحــدة
يف التنميـة،     احلـق   ذلـك  أعمال وأنشطة األمم املتحدة، مبا يف     وتعميمه بصورة منصفة يف صلب      

 وجيـب علـى     .يف جمـال الـسياسات    املـساءلة   إضافة إىل   ،  واملسؤولية البيئية واالجتماعية املشتركة   
 .اقرارا عهذه املبادئ املتفق عليها يف عملية صنملراعاة مم املتحدة أن تسعى األ منظومة

قمـة  جتـسد   شـرعية،   عاملية ومن   على أن األمم املتحدة، مبا تتمتع به من مشولية           نشددو - ٤
 .تنوعها وأ من شأنه أن يقوض تعدديتها يءشوينبغي أال نسمح بأي . التعددية

بشأن التنمية تنفيـذا كـامال، مبـا يف         الصادرة  يذ االلتزامات   ونعلق أمهية قصوى على تنف     - ٥
ــيت      ــصادي واالجتمــاعي ال ــز الــس االقت ــائج يف طرحــت ذلــك االلتزامــات بتعزي ــؤمترات انت مل

ني االقتـصادي واالجتمـاعي وامليــادين   انيف امليـد  واجتماعـات القمـة الـيت عقـدا األمـم املتحـدة      
طء التقـدم يف عمليـة      بإزاء  ويساورنا القلق   . ر القمة العاملي  مؤمتنتيجة  املتصلة ما، مبا يف ذلك      

 ٢٠٠٥ العـاملي لعـام      ةمؤمتر القمـ  نتيجة   الواردة يف    قرراتاملاملشاورات اليت بدأت بشأن تنفيذ      
التوصــل إىل مبــا يكفــل بــشأن التنميــة، ونــدعو البلــدان املتقدمــة النمــو إلبــداء إرادــا الــسياسية  

 .بعة التنمية وتعزيز الس االقتصادي واالجتماعياتفاقات موضوعية بشأن متا
 االتساق على مستوى املنظومة  

 املنظومــة إىل تعزيــز نطــاقنــشدد علــى ضــرورة أن ــدف عمليــة االتــساق علــى إننــا و - ٦
. التعــاون اإلمنــائي يف األمــم املتحــدة مبــا يف ذلــك والتنميــة دعــم اإلنــصاف تعدديــة األطــراف و

فـضال عـن زيـادة أكثـر        مـن أجـل التنميـة،       شـراكة عامليـة معـززة       ريـق   وينبغي حتقيق هذا عـن ط     
 .املساعدة املقدمة إىل البلدان الناميةفعالية يف 

 والرصـد ملتابعـة تنفيـذ       ساءلة آليـة فعالـة وشـاملة للمـ        نشاءونشدد على وجود حاجة إل     - ٧
تماعـات القمـة الـيت      البلدان املتقدمـة النمـو لاللتزامـات الـيت قطعتـها يف املـؤمترات الرئيـسية واج                

خمتلـف  يف  ني االقتـصادي واالجتمـاعي وامليـادين املتـصلة مـا، و           انيف امليد  عقدا األمم املتحدة  
 .اهليئات احلكومية الدولية، لدعم االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية للبلدان النامية

ــة األو      - ٨ ــة الدولي ــشدد كــذلك علــى أن األمــم املتحــدة هــي املنظمــة واملنظوم ــيت ون ىل ال
 التنميـــة االقتـــصادية، والتنميـــة : وهـــيةالثالثـــبعناصـــرها التنميـــة املـــستدامة تـــصدى لقـــضية ت

ويف هذا الصدد ينبغـي تقويـة دورهـا حـىت تغطـي اجلوانـب املعياريـة،                  .االجتماعية ومحاية البيئة  
 العمــل املعيــاري أنمراعــاة الــسياسات واجلوانــب العمليــة للتنميــة، مــع  جوانــب والتحليليــة، و

 اءعـض أصنع قرارات حكومية دولية وهـو بـذلك موجـه لكامـل              لعمليةحمصلة  للمنظمة إمنا هو    
 .األمم املتحدة
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لتطـوير منظومـة األمـم      التنفيذيـة الراميـة     األساسية لألنشطة   اخلصائص  ونشدد على أن     - ٩
واحلياديــة شــىت مــن بينــها طــابع الــشمول والطوعيــة واملــنح،  املتحــدة جيــب أن تتمثــل يف أمــور 

لالحتياجــات اإلمنائيــة للبلــدان املتلقيــة االســتجابة وتعدديــة األطــراف، إضــافة إىل القــدرة علــى 
 .بطريقة مرنة

االسـتعراض الـشامل   ’’ نشدد على أن قرار اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة املعنـون        كما   - ١٠
ـا  أجـل التنميـة الـيت تـضطلع          الذي جيري كل ثـالث سـنوات لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة مـن              

، يــشكل إطــار الــسياسات العامــة املتفــق عليهــا علــى A/RES/59/250‘‘ منظومــة األمــم املتحــدة
ملنظومـة األمـم املتحـدة وأن عمليـة االتـساق علـى              التنفيذية املستوى احلكومي الدويل لألنشطة   

  ــة جيــب أن ت ــستوى احلكــومي     راعــى يف نطــاق املنظوم ــى امل ــة، عل هــذه االستعراضــات الدوري
 .الدويل
ــر إىل       - ١١ ــدد األطــراف يفتق ــائي املتع ــق إىل أن النظــام اإلمن ــع القل ــشري م ــسن ون اإلدارة ح

 املـضطلع   الواليـات واألدوار  بـني   تـساق   ال حتـسينات كـبرية يف ا      ضـفاء وهناك حاجة إل   .الشاملة
 فإننــا نؤيــد إجــراء حتليــل هليكــل تعدديــة األطــراف  ،ولــذا.  األطــراف، ويف املــساءلة ومتثيــلــا

ــه ــة االتــساق علــى نطــاق املنظومــة ال بــد أن تركــز علــى اــاالت الــيت تتطلــب      فعم .بأكمل لي
ــشاملة . مــستوى أفــضل مــن التنــسيق واالتــساق   ــة ال ــة ألنــشطة األمــم   وإعــادة اهليكل أو الفوري

  دائمـا   ال يفـضيان   املؤسسات أو دجمهـا   ، ذلك ألن هدم     يف ذاا  املتحدة ، جيب أال تكون هدفا     
ينبغــي أن تركــز البحــوث والدراســات الــيت جيريهــا اخلــرباء  ، بــل ة ضــمان الكفــاءة والفعاليــإىل

حتقيـق األهـداف    عـوق   اليت ت   على األسباب الرئيسية   ، املنظومة نطاقبشأن عملية االتساق على     
هــذه يف  ىلويـ وينبغــي أن  .اإلمنائيـة املتفـق عليهــا دوليـا، مبــا يف ذلـك األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة      

ال تكــون املطلــوب أداؤهــا حبيــث حــساسيات الــسياسية للواليــات العمليــة االعتبــار الواجــب لل
 .السياسيةهرب من االلتزامات العملية ذريعة للت

 املنظومة الظـروف الوطنيـة،      نطاقونشدد على ضرورة أن تراعي عملية االتساق على          - ١٢
ل أن يكفـ  وجيـب   . علـى الـصعيد الـوطين     تكفل احتـرام امللكيـة واالسـتراتيجيات والـسيادة          أن  و
يف جانب الـسياسات، لـتمكني االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة مـن              حيز أوسع   لبلدان النامية   ل

عمـل األمـم املتحـدة يف جمـال التنميـة      حبيث يـصبح   . متاما على الصعيد الوطين     مملوكة كونأن ت 
مـع  تعامـل   وينبغـي ال  . مع األهداف اإلمنائية الوطنية اململوكة وطنيا ومكمال هلـا        بالكامل  متسقا  

الـسياسة العامـة واإلطـار املؤسـسي لألمـم املتحـدة وأن تراعـي فيـه                  مفهوم االتساق من منظـور    
الناالستراتيجيات اإلمنائية الوطنيةحتقيق حاليا يف  ج املختلفة املتبعةه. 
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.  التنميــةإزاء كلــي وشــامل جتبــاع ــاونؤكــد علــى أمهيــة أن تواصــل األمــم املتحــدة   - ١٣
تمويـل   مثـل التجـارة، وال  تجمـاال إىل  املنظومة نطاقملية االتساق على  ع تطرقينبغي أن ت   كما

إىل أن ينحـصر     عملية االتساق على نطاق املنظومة    ال تؤدي   وبالتايل  . االقتصاد الكلي وسياسة  
 . قضايا معزولةضمندور األمم املتحدة 

ــى أن    - ١٤ ــا نؤكــد عل ــم املت    إنن ــوم األم ــة أن تق ــية املطلوب ــن اإلصــالحات األساس حــدة، م
بوصفها أوسع املنظمات العاملية متثيال للشعوب، حبشد أعلـى قـدر مـن االلتـزام الـسياسي، وأن                
ــون وودز، ومنظمــة التجــارة       ــة ملؤســسات بريت ــسياسة العام ــوفر توجيهــات وإرشــادات يف ال ت
العاملية، واملنظمات واملؤسسات األخرى ذات الصلة، اليت هلا تأثري علـى التنميـة يف العديـد مـن               

أما مفتـاح تعزيـز احلكـم الرشـيد علـى الـصعيد العـاملي فهـو التعـبري الفعـال واملـشاركة                       . لدانالب
الناجعــة مــن جانــب الــدول الناميــة يف عمليــات اختــاذ القــرار علــى الــصعيد الــدويل، ال ســيما     

 ملـشروعية وصـالحية وفعاليـة النظـام املـايل           امؤسسات بريتون وودز، وذلك أمر حمـوري تعزيـز        
 .سسات املالية الدوليةالدويل واملؤ

ونشدد على أن عملية االتساق املنـشودة علـى نطـاق املنظومـة ينبغـي أن تعـزز الرقابـة                     - ١٥
والتنــسيق علــى الــصعيد احلكــومي الــدويل، مبــا يف ذلــك مــا يــتم عــن طريــق تعزيــز دور الــس  

 .االقتصادي واالجتماعي يف هذا الصدد
اجـة إلدخاهلـا علـى املنظومـة احلاليـة، سـواء            ونؤكد على أن أي تغيريات قـد تـدعو احل          - ١٦

على صعيد البلدان أو علـى مـستوى املقـر، جيـب أن ال تـؤدي إىل أعبـاء ماليـة إضـافية للبلـدان                         
ــة     ــة غــري عملي ــة غــري ضــرورية، أو إىل هياكــل إداري ــة، أو إىل تكــاليف إداري وينبغــي أن . النامي

ريـة، وأن ال يطبـق النـهج املتمثـل يف أن     تعطل مثل هذه التغيريات خطط وأنشطة التنمية اجلا    ال
بل إن التنوع، وتباين مستويات التنمية، واالختالفات الثقافيـة،         . املقاس الواحد يناسب اجلميع   

ــى         ــة عل ــيريات تنفيذي ــضي إضــفاء تغ ــة، تقت ــة ودون اإلقليمي ــضال عــن اخلــصوصيات اإلقليمي ف
 ضـوء مراعـاة األولويـات    الصعيد القطري تـبىن علـى أسـاس تنـاول كـل حالـة علـى حـدة، ويف                 

 .واالستراتيجيات الوطنية، ويف ظل موافقة احلكومة املعنية
ونــشدد علــى أن منظومــة األمــم املتحــدة، ســواء علــى مــستوى املقــر أو علــى صــعيد      - ١٧

البلدان، ينبغي أن تتحمل املـسؤولية الكاملـة أمـام الـدول األعـضاء فيمـا خيـتص بـأداء األنـشطة             
وجيـب مواصـلة دعـم الـدور الرقـايب للـدول األعـضاء              .  صدر ا تكليف أو بكفاءة اإلدارة      اليت

إدارات صــناديق وبــرامج األمــم جمــالس علــى األنــشطة الــيت صــدرت ــا تكليفــات إىل خمتلــف  
 .املتحدة
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ونشدد أيضا علـى أن هـدف بلـوغ االتـساق علـى نطـاق املنظومـة جيـب أن ال يكـون                        - ١٨
بـل جيـب أن يعـاد توجيـه التخفيـضات يف النفقـات اإلداريـة لـصاحل                  . فممارسة خلفـض التكـالي    

الربامج اخلاصة بكـل بلـد، مـع املواءمـة بـني مبـدأ اسـترداد التكلفـة وبـني االحتفـاظ بالعائـدات                        
 .وإنفاقها على برامج التنمية

ــاءة        - ١٩ ــؤ وبالكف ــة التنب ــز خبــصائص إمكاني ــة جيــب أن تتمي ــوارد املالي ــى أن امل ونؤكــد عل
وخالل العقود الثالثة املاضية، متيـزت صـناديق وبـرامج ووكـاالت األمـم              . رونة واالستدامة وامل

بعامـة، بعـدم إمكانيـة والتنبـؤ وقـصور الكفايـة وعـدم املرونـة                املتحدة علـى املـستوى القطـري،        
وعلى األمم املتحدة أن تتفـادى      . وغياب االستدامة، مما أعاق قدرا على تنفيذ الربامج بنجاح        

ــة إىل أنــشطة أخــرى يــتحكم فيهــا املــاحنون وال تتماشــى مــع      حتويــل  املــوارد مــن أنــشطة إمنائي
وحنن نشدد على أن املوارد األساسية، حبكـم طبيعتـها غـري املـشروطة،      . أولويات البلدان النامية  

جيب أن تستمر كأساس وطيد لألنشطة التنفيذية، كمـا ينبغـي عـدم حتويـل تلـك املـوارد بعيـدا                   
ويتطلـب األمـر إعطـاء      . مية األساسـية إىل األولويـات الـيت يـتحكم فيهـا املـاحنون             عن قضايا التن  

 .األولوية للتحدي املتمثل يف الفجوة بني التكليفات اإلمنائية واملوارد
كمــا نؤكــد مــن جديــد بــأن لنظــام املنــسق املقــيم، ضــمن إطــار امللكيــة الوطنيــة، دورا   - ٢٠

والكــفء ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى الــصعيد      رئيــسيا يــضطلع بــه يف إطــار األداء الفعــال     
القطري، ويشمل ذلك صياغة التقييم القطري املشترك وإطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة                 
اإلمنائية، كما أنه أداة رئيسية للتنسيق الكفء والفعال لألنشطة التنفيذية من أجـل التنميـة الـيت                 

 .تضطلع ا منظومة األمم املتحدة
بـصفته  ) األونكتـاد (كيـد الـدور اهلـام ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة               ونكرر تأ  - ٢١

جهة تنـسيقية ضـمن إطـار األمـم املتحـدة للمعاجلـة املتكاملـة ملـسائل التجـارة التنميـة واملـسائل                       
كمـا نلـزم أنفـسنا،      . املترابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيـا واالسـتثمار والتنميـة املـستدامة           

 تمع الدويل للعمل حنو دعم األونكتاد لتعزيـز مـسامهته يف ركـائزه الرئيـسية الـثالث،                 وندعو ا
وهي بناء توافق اآلراء، وإجراء البحوث وحتليل السياسات، واملساعدة التقنية، وبـصفة خاصـة              

املهـام اجلديـدة    ونكرر أيضا تأكيد احلاجـة لتنفيـذ        . عن طريق زيادة املوارد األساسية لألونكتاد     
صــدر ــا تكليــف مــن األونكتــاد احلــادي عــشر يف جمــاالت احليــز الــسياسي، ومــسؤولية    الــيت 

الشركات، وميادين تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديدة والناشئة، وإعادة تنـشيط آليتـه           
 .احلكومية الدولية

إننا نشدد علـى الـدور اهلـام للجـان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة لكـي تواصـل مـسامهتها،                       - ٢٢
ضمن الواليـة املوكلـة لكـل منـها، يف اسـتعراض التقـدم احملـرز لتنفيـذ ومتابعـة نتـائج املـؤمترات                        



A/60/879  
 

06-37848 7 
 

ومؤمترات القمة الرئيسية لألمم املتحدة يف االني االقتصادي واالجتماعي، وااالت املرتبطـة            
ة للجـان   ويف هذا الصدد نشدد على احلاجة لتدبري املوارد الالزمـ         . ما، على املستوى اإلقليمي   

اإلقليمية، وبصفة خاصة عـن طريـق امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، لتمكينـها مـن االضـطالع                
 .بوالياا بطريقة فعالة

 إصالح األمانة العامة واإلدارة  
إننا نؤكد مساندتنا القويـة لألمـم املتحـدة وجلميـع اجلهـود اجلماعيـة الراميـة إىل تعزيـز                    - ٢٣

امل لوالياا، ولضمان اإلجناز الفعال جلميع براجمها، وبـصفة خاصـة يف            قدرا على التنفيذ الك   
وحنن نعتقد اعتقادا راسخا بأن شـرعية واسـتمرارية أي          . ميدان التنمية االجتماعية واالقتصادية   

تدابري لإلصالح، إمنا تتوقف يف النهاية على الدعم الواسع من جانب الدول األعضاء يف األمـم                
م قــي جانــب مــوظفي األمــم املتحــدة، الــذين يكرســون أنفــسهم خلدمــة  املتحــدة، وكــذلك مــن

ونؤكــد بــأن التــدابري اخلاصــة باإلصــالح األمــم املتحــدة جيــب أن تــستجيب   . ومبــادئ املنظمــة
. للطابع احلكـومي املـشترك واملتعـدد األطـراف والـدويل الفريـد الـذي تتـسم بـه األمـم املتحـدة                      

االسـتثمار يف  ” املعنـون  ٦٠/٢٦٠رار اجلمعيـة العامـة   وندعو األمني العام لكي ينفذ بالكامل قـ     
، ونـشدد علـى أن املقترحـات الـيت          “من أجل منظمة أقوى على الصعيد العاملي      : األمم املتحدة 

 .مل توافق عليها اجلمعية العامة جيب أن ال يعاد تقدميها
لى النحـو   ونؤكد على وجوب احترام مبدأ املساواة يف السيادة بني الدول األعضاء، ع            - ٢٤

الوارد يف ميثاق األمم املتحدة، وهـو مـا ينبغـي مراعاتـه علـى مـدار عمليـة اإلصـالح بكاملـها،                       
وأي . بــصرف النظــر عــن املــسامهات الــيت تقــدمها فــرادى الــدول األعــضاء مليزانيــات املنظمــة   

يئاـا  حماولة لتغيري ترتيبات اإلدارة اليت متـارس عـن طريـق اجلمعيـة العامـة، وجلاـا الرئيـسية وه                   
الفرعية وهيئات خربائهـا، أو السـتبعاد بعـض الـدول األعـضاء مـن اإلسـهام يف عمليـات صـنع                      

وحنن ندعم األحكام الواردة يف قـرار اجلمعيـة   . القرار باملنظمة، تتعارض مع روح ونص امليثاق   
، الــذي يعــزز دور الــدول األعــضاء يف النظــر يف األمــور املتعلقــة بامليزانيــة        ٦٠/٢٦٠العامــة 

 .إلدارة، عرب اللجنة الرئيسية املنبثقة عن اجلمعية العامةوا
وحنن نؤيد بقوة الدور الرقايب الذي تقوم به اجلمعية العامة، وهيئاا احلكومية الدوليـة               - ٢٥

ونؤكـد مـن   . واملتخصصة ذات الصلة، يف جماالت التخطيط والربجمة وامليزنـة والرصـد والتقيـيم          
صـالح تغـيري الطـابع احلكـومي املـشترك واملتعـدد األطـراف              جديد أنـه ال يقـصد مـن جهـود اإل          

والدويل للمنظمة، ولكن ينبغي لتلك اجلهـود أن تعـزز قـدرة الـدول األعـضاء علـى القيـام ـذا          
ونؤكــد علــى حــق مجيــع أعــضاء األمــم املتحــدة يف إبــداء   . الــدور يف جمــاالت املراقبــة والرصــد 

 .مور املتعلقة مبيزانيتهاآرائهم بشأن إدارة املنظمة، مبا يف ذلك األ
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ــشفافية        - ٢٦ ــساءلة وال ــايري امل ــع مع ــة أرف ــة العام ــيب األمان ــة ضــمان أن تل ــى أمهي ونؤكــد عل
ــسلوك األخالقــي  ــام علــى أن يقــوم، علــى ســبيل      . والرتاهــة وال ــا حنــث األمــني الع ــه، فإنن وعلي

للجمعيــة األولويــة، بتعريــف مفهــوم املــساءلة باملنظمــة، وأن ينــشئ آليــات واضــحة للمــساءلة    
 .العامة، وأن يقترح معايري لتطبيق املساءلة وأدوات لتنفيذها تنفيذا صارما

ونرحب باإلصالح اإلداري الذي اعتمدته، حىت اآلن، اجلمعية العامة، مؤكـدين علـى          - ٢٧
أن اإلصالح يف جمـاالت إدارة املـوارد البـشرية، وإقامـة العـدل، واملـشتريات، جيـب أن يعكـس                     

 :ويف هذا اخلصوص، فإننا. منظمةالطابع الدويل لل
نــدعم نظامــا للعدالــة الداخليــة يكــون أكثــر إنــصافا وشــفافية يتحمــل فيــه           ‘١’ 

. املوظفون املسؤولية عن أخطائهم، بصرف النظر عن جنـسيتهم أو أقدميتـهم           
ونشدد على أنه جيب اختاذ تدابري تصحيحية ملنـع ومعاجلـة أي حـاالت لـسوء                

  مع ضمان اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة؛اإلدارة أو الغش أو الفساد،
ــر      ‘٢’  ــة وصــول دوائ ــدابري ملموســة لــضمان إمكاني نؤكــد علــى احلاجــة الختــاذ ت

األعمال التجارية للدول النامية بدرجة أكرب إىل السوق فيما يتعلق مبـشتريات            
 األمم املتحدة؛

ن الناميـة يف األمانـة      نشدد على احلاجة إلنشاء آلية واضحة لزيادة متثيـل البلـدا           ‘٣’ 
العامة، وبصفة خاصة عند املستويات العليا من وظـائف األمانـة العامـة حيـث          
أنه، من الناحية العمليـة، ظـل يـشغل تلـك املناصـب علـى الـدوام رعايـا عـدد                      

 .قليل من البلدان
 استعراض الوالية  

راض الوالية، الذي يقـصد     إننا نقدر اجلهود اليت يبذهلا األمني العام لتيسري ممارسة استع          - ٢٨
برنــامج عمــل املنظمــة ومتكينــها مــن االضــطالع بوالياــا القائمــة        “ تقويــة وحتــديث ”منــه 

ونشدد على أن االستعراض ملرة واحدة يقتصر علـى الواليـات           . واملستجدة بطريقة أكثر فعالية   
ز عمرهــا الناشــئة عــن مقــررات أصــدرا مــن قبــل األجهــزة الرئيــسية بــاألمم املتحــدة، ويتجــاو 

وال تقـع ضـمن نطـاق هـذه املمارسـة الواليـات الـيت        . مخس سنوات ومل تجدد منذ ذلك احلني      
. يتجـــاوز عمرهـــا مخـــس ســـنوات، ولكـــن أُعيـــد تأكيـــدها خـــالل اخلمـــس ســـنوات املاضـــية 

 .ينبغي أن حيترم االستعراض بالكامل الواليات احلساسة من الناحية السياسية كما
 أولويات للمنظمة، على حنو ما تعبر عنه القرارات التـشريعية،          إننا نؤكد على أن رسم     - ٢٩

ونــشدد علــى أن هــذه املمارســة ينبغــي أن ال تغــري مــن . يظــل مــن صــالحيات الــدول األعــضاء
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الطــابع احلكــومي الــدويل لعمليــات اختــاذ القــرار والرقابــة والرصــد، أو تعيــد تعريــف أدوار          
ونؤكد أيـضا علـى   .  حسبما هي حمددة يف امليثاق     ومسؤوليات األجهزة املختلفة باألمم املتحدة    

أن هذه املمارسة ال يقصد منها تقليص تكاليف املنظمة أو ختفيض مستويات امليزانية أو متويـل                
ونوافق على أنه ينبغي إعـادة توجيـه أي وفـورات قـد             . أنشطة أكثر من خالل املوارد املوجودة     

 .ملتحدة يف جمال التنميةتنشأ نتيجة هذه املمارسة لصاحل أنشطة األمم ا
كما نؤكد على أمهية معاجلة موضـوع تنفيـذ الواليـات وتقيـيم أسـباب قـصور التنفيـذ                 - ٣٠

ونعتقد أيضا بأنه ينبغي على الدول األعضاء أن تكون مـستعدة لزيـادة املـوارد               . أو عدم التنفيذ  
 التنفيــذ الكامــل وارداملاليــة والبــشرية الــيت مت ختصيــصها للــربامج إذا أعــاق عــدم تــوافر تلــك املــ 

ويف هذا اخلصوص، نؤكـد جمـددا التزامنـا بـضمان أن تتلقـى الواليـات،                . للواليات أو األنشطة  
ويـب جبميـع الـدول األعـضاء أن تـربهن      . وبصفة خاصة تلك املتعلقة بالتنمية، املوارد الكافيـة  

افـة الـربامج واألنـشطة      عمليا على التزامها حنو املنظمة بإبداء استعدادها تـوفري مـوارد كافيـة لك             
 .اليت صدرت ا تكليفات، وبصفة خاصة تلك املتعلقة بالتنمية

 تدبري موارد مالية ميكن التنبؤ ا لألمم املتحدة  
إننا نشدد على أنه ينبغـي أن يتلقـى األمـني العـام املـوارد الكافيـة، واملمكـن التنبـؤ ـا،                   - ٣١

ة لألمــم املتحــدة، بنــاء علــى التكليــف الــصادر مــن  لالضــطالع بفعاليــة باملهــام املختلفــة املوكلــ 
ونأسف للتدبري االستثنائي وغري املسبوق املتمثل يف تقييد نفقـات املنظمـة مـن            . الدول األعضاء 

خالل تقييد اإلذن لألمني العام بالصرف على نفقات تقتصر على مخسني يف املائـة مـن امليزانيـة          
تدبري الذي فُرض على املنظمة قـد أثَّـر سـلبا علـى             ونؤكد على أن هذا ال    . ٢٠٠٦املعتمدة لعام   
ونشدد على أن هذا القيد على نفقات املنظمة جدير بأن يرفع تلقائيـا بنـاء علـى                 . تنفيذ براجمها 

ونــدعو مجيــع الــدول األعــضاء إىل أن تتــصرف وفقــا  . طلــب األمــني العــام يف الوقــت املناســب
 .لذلك
ونعتقـد  . الستقرار املايل لألمم املتحـدة للخطـر     وحنن نتفق على أنه جيب عدم تعريض ا        - ٣٢

بأن اجلهـود الـيت تبـذل السـتخدام حجـم املـسامهات املاليـة للـضغط بغـرض اعتمـاد مقترحـات                       
معينة، هي جهود تؤدي إىل عكس النتيجة املنشودة، وختالف التزامات الدول األعـضاء بتـوفري               

 .دفع، حسبما ينص عليه امليثاقاملوارد الالزمة للمنظمة، طبقا ملبدأ املقدرة على ال
 


