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العم ــل املقـ ــرتء ـ ــا دسيـ ــة كب ــرية ثلنسـ ــبة للمجمووـ ــة ،وخاصـ ــة ظـ ــام
اأتتح اجللسة الساوة .١٠:٠5
اإلشااا ب ب ا فرت يليتاااك ،شااوثف ا ااممااال الاالاوس ل ااا الرو ا املس ــاهللة خ األما ــة العام ــة ،والشـ ـراهل ،وحلرائ ــق املفاوض ــان احلكومي ــة
الدوليـ ــة بش ـ ـ ن االتف ـ ــا العـ ــاملإ مـ ــذ دج ـ ــل ا جـ ــرة ا منـ ــة واملنظم ـ ــة
للت األمس ااتحلب
والنظامية ،وبعثة األمم املتحدة للتصدي العاجل لفريوس ريبوال ،وبناهل
 - ١دشــادن الرويسااة ،ث ــم اللجنــة ،بــذكرى أيتــايل تشــوركني ،مرأ ــق جدي ــد لللي ــة الدولي ــة لتص ـرية األوم ــال املتبقي ــة للمحكمت ــني
املمثل الدائم لالحتاد الرو إ لدى األمم املتحدة.
اجلن ـ ـ ـ ــائيتني ،و ظ ـ ـ ـ ــام املنس ـ ـ ـ ــقني املقيم ـ ـ ـ ــني ،وتكنولوجي ـ ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ـ ــان
 - ٢وبنـ ــاهل ولـ ــس دوـ ــوة الرئيسـ ــة ،التـ ــزم دوضـ ــاهل اللجنـ ــة دقيقـ ــة واالتص ـ ــاالن ،ومع ـ ــايري حتدي ـ ــد درج ـ ــان الس ـ ــفر ثلط ـ ــائرة ،وو ـ ــدة
التفت ــيش املش ــرتكة ،والتـ ـ مني الص ــحإ بع ــد ا ته ــاهل اسدم ــة .وق ــال رن
صم .
 - 3السااايل زا اااليزو (االحت ــاد الرو ــإ) :دو ــر و ــذ تق ــدير اجملمووة تقدر اجلهود املبذولة خ روداد تقرير األمني العام وذ د شطة
الش ـراهل خ األما ــة العامــة لألمــم املتحــدة ( )A/71/681وتعطــإ دولويــة
لإلشادة بذكرى أيتايل ر .تشوركني.
وليا لتحسني الفرص املتا ة للبائعني مذ البلدان النامية.
،نظيس األعمال ()A/C.5/71/L.22
 - ٧وذك ــر دن اجملموو ــة ــتكفل دن ت ــؤدي املناقش ــة ال ــيت ريه ــا
 - 4الرويسااة :دو ـ اللجنــة رى النظــر خ ب ـرانم العمــل األويل
املؤق ـ املقــرتء للج ـزهل األول مــذ الــدورة احلاديــة والســبعني املســت فة،
الذي دُود ثالوتماد ولس مذكرة مذ األما ة العامة بش ن الة روداد
الواثئق (.)A/C.5/71/22
 - 5السا اايل ا ااي ييا بوثزا ااا (رك ـ ـوادور) :تكلـ ــم ث ـ ــم جممووـ ــة
الـ  ٧٧والصني ،أقال رن اجملمووة ملتزمـة ممعـان النظـر خ يـو بنـود
ج ــدول األوم ــال .وينبغ ــإ للوأ ــود دن تنطل ــق خ م ــداخال ا م ــذ روء
يتسىن التوصل رى حمصـلة مو ـدة حتقـق مصـلحة املنظمـة
تواأقية
والــدول األوضــاهل ولــس دأضــل وجــل .ولــيس خ صــا اللجنــة أتجيــل
اختاذ القراران بش ن املسائل املثرية للجـدل .ودضـا  ،معـرث وـذ قلـق
اجملمووـ ــة رااهل الـ ــة واثئـ ــق الـ ــدورة املسـ ــت فة ،دن الت ـ ـ خر خ رصـ ــدار
التقــارير املهمــة مثــل مشــكلة مزمنــة رغــم ردخــال حتســينان ملحو ــة.
وجيــب دن تصــدر التقــارير خ الوق ـ املنا ــب تميــو اللغــان الرمسيــة،
وأقا للنظام الداخلإ للجمعية العامة ،وذلك لتيسري مـداوالن اللجنـة
وضمان دن تلقس املواضيو ا امة االهتمام الواجب .وينبغـإ دال يكـون
التقــدم احملــرا خ الســنوان األخــرية ثوثــا ولــس ال ُقنــو ــا حتقــق ولكــذ
جيب دن يشجو يو املعنيني ولس حتقيق املزيد مذ التحسذ.
 - ٦الس ا اايل ع ا اال ه (تش ـ ــاد) :تكل ـ ــم ث ـ ــم جمموو ـ ــة ال ـ ــدول
األأريقيـ ــة ،أقـ ــال رن اجملمووـ ــة تر ـ ــب ثلـ ــروء القياديـ ــة الـ ــيت د هرهـ ــا
األمـ ــني العـ ــام ،الـ ــذي ينبغـ ــإ دن يسـ ــاود الـ ــدول األوضـ ــاهل خ تنفيـ ــذ
املبــادران األ ا ــية ال ــيت دقر ــا ا ي ــان الرئيس ــية لألم ــم املتح ــدة ودن
يكفــل اايدة شــفاأية األما ــة العامــة وكفاهل ــا و ثيلهــا ودن يطبــق مبــدد
التوايــو اجلغـراخ العــادل .ودضــا دن يــو املســائل الـواردة خ بـرانم
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اللجن ــة بش ـ ـ ن املس ــاهللة رى اايدة كف ــاهلة املنظم ــة .و ــتتعاون ال ــدول
األوضــاهل دائمــا مــو األما ــة العامــة رذا اتســم ثلفعاليــة والشــفاأية.
وقـال رن الـدروس املسـتفادة أيمـا يتعلـق ببعثـة األمـم املتحـدة للتصـدي
العاجـ ـل لف ــريوس ديب ــوال حتت ــاا رى ا ــتجابة كاأي ــة رذ جي ــب حتس ــني
التنســيق العــاملإ ،وآليــان الوقايــة ،وقــدران الســلطان احملليــة ،وددوان
االتص ــال .وجيـ ــب ول ــس اللجنـ ــة دن تنج ــز مهامهـ ــا خ الوق ـ ـ احملـ ــدد
وينبغ ــإ رجـ ـراهل املفاوض ــان س ــذ ي ــة كجـ ـزهل م ــذ العملي ــة احلكومي ــة
الدولية .وينبغـإ نـب االجتماوـان املواايـة ،ألن الوأـود الصـغرية ،ـا
خ ذل ــك معظ ــم دوض ــاهل اجملموو ــة ،ال ت ــتمكذ م ــذ ض ــور دكث ــر م ــذ
اجتمــا وا ــد خ كــل مــرة .وجيــب دن يتجنــب امليســرون املفاوضــان
املغلقة خ التشكيالن الصغرية.

 - ٨الساايل يلااوإير كإااري ير (الســلفادور) :تكلــم ث ــم اوــة
دول دمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـاري ،،أقـال رن بـرانم العمـل
املقرتء يتضمذ مسائل ذان دسيـة كبـرية للجماوـة ،ـا خ ذلـك ا اثر
املرتتبـ ــة خ امليزا يـ ــة ولـ ــس مشـ ــرو الق ـ ـرار املتعلـ ــق بطرائـ ــق املفاوضـ ــان
احلكوميـ ــة الدوليـ ــة بش ـ ـ ن االتفـ ــا العـ ــاملإ مـ ــذ دجـ ــل ا جـ ــرة ا منـ ــة
واملنظم ــة والنظامي ــة ( )A/71/L.58واملس ــاهللة والشـ ـراهل ومع ــايري حتدي ــد
درجــان الســفر ثلطــائرة .وينبغــإ للجنــة دن تنظــر خ ا اثر املرتتبــة خ
امليزا يـ ــة الربانجميـ ــة ولـ ــس مشـ ــرو الق ـ ـرار خ دقـ ــر وق ـ ـ ممكـ ــذ ،ألن
األوم ـ ــال التحض ـ ــريية ـ ــتبدد خ آذار/م ـ ــارس  .٢٠١٧وجي ـ ــب تعزي ـ ــز
املســاهللة لتحســني األداهل اإلداري واملــايل للمنظمــة .وقــال رن اجلماوــة
تر ــب بتقريــر و ــدة التفتــيش املشــرتكة لعــام  ٢٠١٦وب ـرانم العمــل
لعـ ــام  )A/71/34( ٢٠١٧وتك ـ ــرر أتكيـ ــد وج ـ ــو دن تظـ ــل الو ـ ــدة
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مس ــتقلة .وق ــد دثبت ـ ال ــدول األوض ــاهل خ اجل ـزهل الرئيس ــإ م ــذ ال ــدورة مساسان الدول األوضاهل .و ظرا ألن اللجنة ثت تواجـل مـرة دخـرى
احلاليــة د ــل مــو ت ـواأر اإلرادة السيا ــية أا ــل ـ دكثــر املهــام تعقيــدا مشـ ــكلة الت ـ ـ خري خ تقـ ــدة الواثئـ ــق ،ينبغـ ــإ لألما ـ ــة العامـ ــة واللجنـ ــة
اال تشــارية التنســيق أيمــا بينهمــا يــو يــتم تعمــيم الواثئــق خ دقــر
مكذ رجنااها خ الوق املنا ب.
 - ٩السا اايل ي با اارير (املراق ــب وـ ــذ االحت ــاد األورو ) :تكلـ ــم وق ممكذ.
ديض ــا ث ــم البل ــدان املرش ــحة لال ض ــمام رى االحت ــاد األورو  ،وه ــإ  - ١٢الس اايل اااإلولل من االيوليا (املكس ــيك) :ق ــال رن التق ــدم
دلبا ي ــا وصـ ـربيا و هوري ــة مق ــدو يا اليوغو ــالأية ــابقا وتركي ــا وبل ــد احملــرا خ ر شــاهل ظــام للمســاهللة ،و ويــل الت ـ مني الصــحإ بعــد ا تهــاهل
ومليــة حتقيــق اال ــتقرار واال تســا  :البو ــنة وا ر ــك وكــذا ث ــم اسدمـ ــة ،وا ـ ـرتاتيجية تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان واالتصـ ــاالن ،ومعـ ــايري
درميني ـ ــا و هوري ـ ــة مول ـ ــدوأا ،أق ـ ــال رن ال ـ ــدول األوض ـ ــاهل خ االحت ـ ــاد حتديــد درج ــان الســفر ثلط ــائرة دمــور تكتس ــإ دسيــة خاص ــة ثلنس ــبة
األورو تؤيـ ــد دوـ ــوة األمـ ــني العـ ــام رى اايدة كفـ ــاهلة األمـ ــم املتحـ ــدة .لوأ ــد  .ودض ــا د ــل جي ــب ول ــس األما ــة العام ــة تنوي ــو منشـ ـ الس ــلو
أالتبسيط والالمركزية واملرو ة واالمتثال والشـفاأية واملسـاهللة كلهـا دمـور واسدمان مذ دجل تشجيو البلدان النامية ولس املشاركة خ ومليـان
ضــرورية ،وينبغــإ ختصــيأل م ـوارد لأل شــطة الفنيــة إلكســا املنظم ــة الش ـراهل .وينبغــإ دن تكفــل اللجنــة القيــام ،خ الوق ـ املنا ــب ،بتــوأري
مزيــدا مــذ الفعاليــة .ولكــإ يكــون الشــمول مســة ومــل اللجنــة ،أــال بــد امل ـوارد الالام ــة إلج ـراهل املفاوض ــان احلكومي ــة الدولي ــة بش ـ ن االتف ــا
م ــذ رص ــدار الواثئ ــق خ ينه ــا تمي ــو اللغ ــان .وينبغ ــإ للمكت ــب دن العاملإ مذ دجل ا جـرة ا منـة واملنظمـة والنظاميـة .وينبغـإ ألصـحا
يب ــذل جه ــودا م ــو املس ــؤولني و ــذ ر ت ــاا الواثئ ــق وم ــو رئ ــيس اللجن ــة املصلحة ،مذ دجل ضمان دن تكـون العمليـة التحضـريية للمفاوضـان
اال تشارية لشؤون اإلدارة وامليزا ية لضمان وـدم ورقلـة دومـال اللجنـة شــاملة للجميــو ودن تبــدد خ آذار/مــارس  ،٢٠١٧ريــالهل دولويــة وليــا
اسامســة بســبب أتخــر الواثئــق .وينبغــإ للجنــة دن تــدير وقتهــا بشــكل للتحليــل ذي الصــلة وصــنو القـرار .وتتطلــب التحــداين الــيت يواجههــا
دأضــل يــو تتوصــل رى قـراران بتواأــق ا راهل خــالل ــاوان العمــل اجملتم ــو ال ــدويل اخت ــاذ الوأ ــود رجـ ـراهلان منس ــقة .وجي ــب ول ــس ال ــدول
األوضــاهل دن تســتادم يــو احملاأــل للحفــاأل ولــس تعدديــة األحل ـرا
العادية.
 - ١٠ومض ـ ــس يق ـ ــول رن اللجن ـ ــة مع ـ ــرو وليه ـ ــا بع ـ ـ املس ـ ـائل كو ـ ــيلة للتوص ـ ــل رى اتفاق ـ ــان وإل ه ـ ــار دة ـ ــا دأض ـ ــل حلريق ـ ــة حل ـ ــل
ا امة ،بعضها مؤجل مذ دوران ابقة .وجيب مساهللة كبار املديريذ املش ــاكل املش ــرتكة .كم ــا ينبغ ــإ دن تتص ــدى للتهدي ــد ال ــذي تش ــكلل
وـ ــذ رجنـ ــاا التكليفـ ــان وتقيـ ــيم املاـ ــاحلر وا ـ ــتادام امل ـ ـوارد .كمـ ــا دن القومية الضالة مجراهل مزيد مذ احلـواران واختـاذ قـراران دأضـل لصـا
ا ـرتاتيجية تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن مهمــة للغايــة لتحســني املنظمة.
أعاليــة املنظمــة .وينبغــإ دن تتســم قواوــد الش ـراهل ثلشــفاأية ودن يكــون
قــدور البــائعني احملتملــني دن يتناأسـوا ولــس تقــدة دأضــل قيمــة مقابــل
املـ ــال م ـ ــذ خـ ــالل د ـ ــدمت التكنولوجيـ ــا ،وذل ـ ــك شـ ــيا م ـ ــو مب ـ ــددي
اال ــتدامة واملس ــؤولية االجتماوي ــة للش ــركان .وجي ــب ختف ــي األث ــر
البي ــإ لألمــم املتحــدة .و ــتعمل الــدول األوضــاهل خ االحتــاد األورو
مـو الــدول األوضـاهل األخــرى لتعزيـز مســاسة و ـدة التفتــيش املشــرتكة.
وجيــب ولــس اللجنــة دن حتســم دمــر ويــل ظــام املنســقني املقيمــني ،وال
ـ ــيما خ ض ـ ـوهل ق ـ ـرار اجلمعيـ ــة العامـ ــة  ٢43/٧١بش ـ ـ ن اال ـ ــتعرا
الشامل الذي جيري كل دربـو ـنوان لسيا ـة األ شـطة التنفيذيـة الـيت
تضطلو هبا منظومة األمم املتحدة مذ دجل التنمية.

 - ١3الساايلب فااوإيلل (الــوالاين املتحــدة األمريكيــة) :قال ـ رن
اللجنــة ينبغــإ دن تكفــل جنــاء مبــادران اإلصــالء الــيت دقر ــا الــدول
األوضـ ــاهل .كمـ ــا ينبغـ ــإ دن تواأـ ــق اللجنـ ــة ولـ ــس مـ ــا حتتـ ــاا رليـ ــل آليـ ــة
التحقيـ ــق املشـ ــرتكة بـ ــني منظم ـ ـة ظـ ــر األ ـ ــلحة الكيميائيـ ــة واألم ـ ــم
املتح ـ ــدة ،وأري ـ ــق اس ـ ـرباهل املنش ـ ـ وم ـ ــال بق ـ ـرار جمل ـ ــس األم ـ ــذ ١٨٧4
( )٢٠٠٩مذ موارد لكإ يقوم كل منهمـا بواليتـل .وينبغـإ دن تفضـإ
مناقشة اللجنة ول صندو الطوارئ رى حتسـني اال ضـباا املـايل خ
األمــم املتحــدة .ودضــاأ دن وأــد بلــدها يســعس رى ر ـراا مزيــد مــذ
التقــدم خ رصــالء تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن ،واملش ــرتاين،
واملساهللة ،ومعايري حتديد درجان السفر ثلطائرة.

 - ١١السيل يلو اوبنغ (الصني) :قـال رن اللجنـة جيـب دن تـدوم  - ١4وا تطردن قائلة دن ا تواهل التكالية يتوقـة ولـس الوصـول
تنفيذ والاين األمم املتحدة مو تعزيز الكفاهلة .وينبغإ لألما ـة العامـة رى املعلومــان بصــورة آ يــة ،ور بـ بتضــمني تقريــر األمــني العــام وــذ
دن تع ــزا اإلدارة الداخلي ــة وحت ــرتم ا ض ــباا امليزا ي ــة وحتس ــذ ا ــتادام الـ ــة تنفيـ ــذ ا ـ ـرتاتيجية تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان واالتصـ ــاالن لألمـ ــم
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بينهــا التالــإ وــذ الربجميــان املتقادمــة دو الزائــدة وــذ احلاجــة .وينبغــإ
تنقــيم توقعــان ميزا يــة اسمــس ــنوان املاصصــة ــذ التكنولوجيــا.
وا ــتطرد قـ ــائال رن التق ــدم احملـ ــرا خ ر ش ــاهل ظـ ــام للمس ــاهللة ينقصـ ــل
الكثــري و ظـرا ألسيـة هــذ املسـ لة ،ينبغــإ دن تناقشــها اللجنــة ــنواي.
و يــو رن تقريــر األمــني العــام وــذ ردارة الت ـ مني الصــحإ بعــد ا تهــاهل
اسدمــة ( )A/71/698ال يتض ــمذ دي دلي ــل ول ــس دن ال ــنه الرتاكم ــإ
دأض ــل م ــذ ظ ــام ال ــدأو دوال لول املعم ــول ب ــل الي ــا ،أثم ــة ض ــرورة
ملواص ــلة درا ــة ه ــذ املس ـ لة وم ــذ الس ــابق ألوا ــل اخت ــاذ دي قـ ـراران
بشـ ن هــذ املسـ لة خ الوقـ احلاضــر .وخ املناقشــان املتعلقــة بتقريــر
و ــدة التفت ــيش املش ــرتكة ( ،)A/71/34ق ــال رن وأ ــد بل ــد متمس ــك
وقفــل املبــدئإ املتمثــل خ دوــم األ شــطة وريــالهل اهتمــام كبــري لتقــارير
وتوصيان الو دة ،اليت ينبغإ دن تتلقس املوارد الالامة ألداهل واليتها.

املتحــدة ( )A/71/400توقعــان مليزا يــة اــس ــنوان تتضــمذ ف ـ
الس ــالم .ودردأـ ـ قائل ــة ر ــل ينبغ ــإ لألم ــني الع ــام تع ــديل اأرتاض ــان
التاط ـ ــيط بغيـ ـ ــة تنق ـ ــيم توقعـ ـ ــان التكـ ـ ــالية م ـ ــو املضـ ـ ــإ خ تنفيـ ـ ــذ
اال رتاتيجية .ورغم املصاوب املصادأة خ االمتثال لال رتاتيجية ولس
ط ــا األما ــة العام ــة ،أق ــد حتس ــذ التنس ــيق ب ــني مكت ــب تكنولوجي ــا
املعلومان واالتصاالن وردارة الدوم امليداين .وينبغإ لألمني العـام دن
يـ ــزود اللجنـ ــة ؤش ـ ـران للتقـ ــدم والفوائـ ــد ،ا ـ ــتنادا رى قيـ ــاس األداهل،
وينبغــإ دن يتضــمذ تقريــر املر لــإ املقبــل معلومــان مســتجدة مفصــلة
و ــذ تنفي ــذ ي ــو كي ــاانن األما ــة العام ــة لال ـرتاتيجية .وق ــد ق ــدم
و ـ ــدة التفت ـ ــيش املش ـ ــرتكة ،ال ـ ــيت تـ ــؤدي آليا ـ ــا لكش ـ ــة الغ ـ ــش دورا
د ا ــيا خ احلفــاأل ولــس املنظمــة ،توصــيان بش ـ ن الغــش ،ووجه ـ
اال تبـ ـ ــا رى التحـ ـ ــداين املتصـ ـ ــلة رـ ـ ــدمان الـ ـ ــدوم اإلداري ومراكـ ـ ــز
اسدمان.
 - ١٨الرئيســة :قالـ رةــا تعتــرب دن اللجنــة ترغــب خ املواأقــة ولــس
 - ١5السا اايل ك ا ااا ا (الي ــاثن) :ق ــال رن اللجنـ ــة معروض ــة وليهـ ــا ب ـ ـرانم العمـ ــل املقـ ــرتء ،ولـ ــس دن يكـ ــون مفهومـ ــا د ـ ــل ـ ــو يعـ ــدل
مس ــائل هام ــة مث ــل البعث ــان السيا ــية اساص ــة ،والتق ــديران املنقح ــة ســب االقتضــاهل لضــمان اال ــتغالل األمثــل للوق ـ املتــاء خ ض ـوهل
املتعلقــة يليــة الرصــد التابعــة لألمــم املتحــدة املعنيــة ثجلمهوريــة العربيــة ري العمل خ اجلزهل األول مذ الدورة املست فة.
الس ـ ــورية ،وا اثر املرتتب ـ ــة خ امليزا ي ـ ــة الربانجمي ـ ــة ول ـ ــس مش ـ ــرو القـ ـ ـرار  - ١٩وقد تقرر ذلك.
 ،A/71/L.58ولكـ ــذ جيـ ــب وليهـ ــا ،مـ ــو ذلـ ــك ،دن تنجـ ــز وملهـ ــا خ
غضـ ــون الوق ـ ـ املاصـ ــأل .ودض ـ ــا د ـ ــل ينبغـ ــإ تقـ ــدة الواثئ ـ ــق خ ال نااال  115ما اان جا االول األعم ااالء ،عيينا ااا ااااال الشا ااوا ر
ينهـ ــا ،وأقـ ــا للق ـ ـرار  ،٢4٧/٧٠ـ ـ تـ ــتمكذ اللجنـ ــة مـ ــذ رج ـ ـراهل األجهزب ال رعية و،عيينا أزرت (اتبو)
مناقشا ا سؤولية.
،عي ا ا أعضا ااا اللجنا ااة او تشا اااثية لش ا ا و
(أ)
اإل اثب واايزاإي ا ا ا ا ا ا ااة ()A/71/101/Rev.1/Add.1
 - ١٦الساايل زاااليزو (االحتــاد الرو ــإ) :قــال رن تقريــر األم ـني
(اتبو)
الع ـ ــام وـ ـ ــذ د شـ ـ ــطة الش ـ ـ ـراهل ( )A/71/681يسـ ـ ــتحق اهتمامـ ـ ــا كب ـ ـ ـريا.
ودضــا دن ق ـرار اجلمعيــة العامــة  ٢٧3/٦٩يتضــمذ تعليمــان بش ـ ن  – ٢٠الرويسة :وجه ا تبا اللجنة رى مذكرة مقدمة مـذ األمـني
حتليل د اليب خمتلفة للعطـاهلان خ جمـال املشـرتاين املتعلقـة رـدمان العـام ( )A/71/101/Rev.1/Add.1يبلـغ أيهـا اجلمعيـة العامـة ث ــتقالة
الط ـ ـريان ،وضـ ــرورة تقـ ــدة ريضـ ــا ان تتصـ ــل بتنفيـ ــذ د شـ ــطة الش ـ ـراهل السـ ـ ــيد وم ـ ـ ــيش (األردن) م ـ ـ ــذ اللجن ـ ـ ــة اال تش ـ ـ ــارية لش ـ ـ ــؤون اإلدارة
امل مو ة بي يا واملستدامة خ املنظمـة .وقـال رن وأـد قـد خلـأل رى د ـل وامليزا يــة ،اوتبــارا مــذ  ١٠شــباا/أرباير  .٢٠١٧وقال ـ رن كومــة
مل جي ـ ــر االض ـ ــطال ثمله ـ ــام ذان الص ـ ــلة ألن املعلوم ـ ــان مل تق ـ ــدم خ األردن رش ـ ــح الس ـ ــيد ياص ـ ــان ،ال ـ ــذي ظ ـ ــإ ترش ـ ــيحل بت يي ـ ــد
التقري ــر .ودو ــر وأ ــد بل ــد وـ ــذ القل ــق م ــذ التنفي ــذ اجل ــاري لـ ــبع
جممووــة دول آ ــيا واحملــيط ا ــادئ ،ملــلهل الشــاغر للمــدة املتبقيــة مــذ
املبــادران خ جمــال املشــرتاين دون وجــود معــايري واضــحة دو مؤشـران أرتة العضوية اليت تنتهإ خ  3١كا ون األول/ديسمرب .٢٠١٨
للفعالية االقتصادية دو ددلة ولس دةا تؤدي رى حتقيق وأوران.
 - ٢١ودُوصإ ثلتزكية بتعيني السيد ياصـان (األردن) خ اللجنـة
 - ١٧واتبــو قــائال ر ــل ينبغــإ مواصــلة تنفيــذ ا ـرتاتيجية تكنولوجيــا اال تشارية لشؤون اإلدارة وامليزا ية لفرتة وضوية تبدد مذ اتريـ تعيـني
املعلوم ــان واالتص ــاالن ،اش ــيا م ــو ق ـراران اجلمعي ــة العام ــة املتعلق ــة اجلمعية العامة لل وتنتهإ خ  3١كا ون األول /ديسمرب .٢٠١٨
هبـ ـ ـ ــذ املس ـ ـ ـ ـ لة .وينبغـ ـ ـ ــإ دن تك ـ ـ ـ ــون ظـ ـ ـ ــم تكنولوجي ـ ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ـ ــان
واالتصاالن دقل ُّزؤا ودقل تكلفة ،وينبغـإ اايدة كفاهل ـا ،بسـبل مـذ
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ال ن ا اال  140م ا اان ج ا االول األعم ا ااالء و ا االب الت ت ا اايرت ااش ا اارفة
( A/70/34و  A/71/34/Corr.1و )A/71/779

 - ٢4ودضـ ــا دن ب ـ ـرانم ومـ ــل الو ـ ــدة لعـ ــام  ٢٠١٧يتض ـ ــمذ
اس درا ان جديدة ولس طا املنظومة تركز ،خ لة دمور ،ولس
تعزي ــز النزاه ــة واملس ــاهللة ودو ــم تنفي ــذ خط ــة و ــام  .٢٠3٠ويتض ــمذ
ب ـ ـ ـرانم العم ـ ـ ــل ديض ـ ـ ــا ا تعراض ـ ـ ــا لسيا ـ ـ ــان اي ـ ـ ــة املبلغ ـ ـ ــني و ـ ـ ــذ
املاالف ــان ،وا تعراض ــني ول ــس ط ـا املنظوم ــة ج ــرى تر يلهم ــا م ــذ
وـ ــام  ٢٠١٦يتعلقـ ــان ثال تعراضـ ــان الـ ــيت تقودهـ ــا اجلهـ ــان املا ـ ــة
وبسيا ــان الســفر ،ولــس الت ـوايل .و اشــيا مــو الــنه األأقــإ للتعــاون
ال ـ ــذي حلالب ـ ـ ب ـ ــل خط ـ ــة و ـ ــام  ،٢٠3٠تس ـ ــتفيد و ـ ــدة التفت ـ ــيش
املشرتكة مذ املـزااي النسـبية الـيت يتيحهـا ا ـتقال ا واملنظـور الـذي تتبعـل
ولس طا املنظومة ،وذلـك خ تنفيـذ مشـاريو معقـدة ووضـو بـرانم
ومـ ـ ــل يعـ ـ ــائ التحـ ـ ــداين القائمـ ـ ــة وتنفيـ ـ ــذ رج ـ ـ ـراهلان ومـ ـ ــل تؤكِّـ ـ ــد
اشرتاحلان اجلودة خ كل مر لة مذ مرا ل دورة اإلبالغ.

ترتيب ـ ـ ــان ردارة املع ـ ـ ــار خ املنظوم ـ ـ ــة .واض ـ ـ ــطلع الو ـ ـ ــدة ديض ـ ـ ــا
بتقييمان مستقلة ولس طا املنظومة جلوا ب األ شطة التنفيذيـة مـذ
دجل التنمية ،اليت ا توجب االخنراا خ دشكال جديـدة مـذ التعـاون
مو حلائفة وا عة مذ دصحا املصـلحة ،وهـو دمـر نم َّكنـ مـذ القيـام
بل ترتيبان التمويل املبتكرة .ودور وذ األمل خ دن تسرتشد اللجنـة
ثلتقريـ ــر الـ ــذي صـ ــدر مـ ــؤخرا بش ـ ـ ن خـ ــدمان الـ ــدوم اإلداري ودور
مراكز اسدمان لـدى ظرهـا خ تنفيـذ ـوذا وـاملإ لتقـدة اسـدمان.
وكمـا يتجلـس خ لســلة مـذ الر ــائل اإلداريـة ،دجــرن و ـدة التفتــيش
املشــرتكة ـوارا مــو املنظمــان املشــاركة وجملــس الرؤ ــاهل التنفيــذيني خ
منظوم ــة األم ــم املتح ــدة املع ـ ـ ثلتنس ــيق ،رك ـ ـز ول ــس و ــدد كب ــري م ــذ
التوص ــيان ال ــيت ق ــدمتها الو ــدة ،أض ــال و ــذ الت ــدابري ال ــيت مك ــذ دن
تتا ـ ــذها املنظم ـ ــان املش ـ ــاركة م ـ ــذ دج ـ ــل اايدة مع ـ ــدل قب ـ ــول تل ـ ــك
التوصيان وتنفيذها.

 - ٢٦ودضــا د ــل ولــس الــرغم مــذ دن اجلمعيــة العامــة ددبـ ولــس
دوــم ومــل و ــدة التفتــيش املشــرتكة بقــوة ،أقــد خنف ـ خ الســنوان
األخرية ريالؤها ظرا خاصا لتقـارير الو ـدة .ولـذلك ،أقـد دوـر وـذ
دملل خ دن تطلب اجلمعية رجراهل ا ـتعرا ـذا الوضـو ،ووـذ تر يبـل
بنظر اللجنة خ تقريريذ مذ تقارير الو دة خ الدورة احلالية.

 - ٢٢الساايل فر اار (رئــيس و ــدة التفتــيش املشــرتكة) :قــال ،لـدى
ورض ــل تقري ــر و ــدة التفت ــيش املش ــرتكة لع ــام  ٢٠١٦وبـ ـرانم العم ــل
لعـ ـ ــام  ،)A/71/34( ٢٠١٧رن الو ـ ـ ــدة تسـ ـ ــعس رى اال ـ ـ ــتفادة مـ ـ ــذ
منظوره ـ ــا الفري ـ ــد ول ـ ــس ط ـ ــا املنظوم ـ ــة لتحقي ـ ــق النت ـ ــائ ال ـ ــيت تل ـ ــ،
ا تياجان حلائفة وا عة مذ املنظمان املشـاركة ،األمـر الـذي يتطلـب
دن حتــاأ ولــس تنــو اأظتهــا مــذ اال تعراضــان .وكمــا يتجلــس خ
األوم ــال املنج ــزة خ و ــام  ٢٠١٦واملت ــوخس رجنااه ــا خ و ــام ،٢٠١٧
تركز الو دة ولـس تعزيـز اإلحلـار املتعلـق بتشـجيو النزاهـة خ مؤ سـان
منظومة األمم املتحدة وولس حتقيـق مزيـد مـذ التـواان خ وـبهل وملهـا
بـ ــني تركيزهـ ــا ولـ ــس املسـ ــائل املتصـ ــلة ثإلدارة وتركيزهـ ــا ولـ ــس املسـ ــائل
الربانجمي ـ ــة ،وخصوص ـ ــا خ دو ـ ــم األه ـ ــدا اإل ائي ـ ــة وخط ـ ــة التنميـ ـ ــة  - ٢5ومضس يقول رن جيب بذل اجلهـود حلـل املسـ لة العالقـة منـذ
املســتدامة لعــام  ،٢٠3٠مــو احلفــاأل ولــس القــدرة الكاأيــة ولــس رجـراهل دمـ ــد بعيـ ــد املتصـ ــلة بتمويـ ــل تعهـ ــد املوقـ ــو الشـ ــبكإ لو ـ ــدة التفتـ ــيش
املشرتكة و ظامها الشبكإ لتتبو قبول التوصيان وتنفيذها ،وهو ويل
ا تعراضان مفصلة لفرادى املنظمان.
 - ٢3وا ــتطرد قــائال رن الو ــدة دصــدرن  ١٠تقــارير ولــس طــا مل ختصأل لل دي موارد مذ امليزا يـة .أا عـدام املرو ـة خ ميزا يـة الو ـدة
املنظومــة وتقريـرا وا ــدا يغطــإ منظمــة وا ــدة ،ــا خ ذلــك تقريــر وــذ جيعــل ا ــتيعا ـ التكــالية الضـ يلة ســبيا غــري املتعلقــة ثملــو فني
ال ــدوم ال ــذي تقدم ــل منظوم ــة األم ــم املتح ــدة لل ــدول اجلزري ــة الص ــغرية دم ـ ـرا مس ــتحيال .وينبغ ــإ للجمعي ــة العام ــة دن حت ــل ه ــذ املس ـ ـ لة لن
الناميــة وتقريــر وــذ منــو الغــش وكشــفل والتصــدي لــل ،يتضــمذ رحلــارا تطلــب رى األمــني العــام دن يــوأر اســدمان ذان الصــلة ،دو دن يــدرا
حم ــددا ق ــابال للتنفي ــذ لتعزي ــز النزاه ــة واملس ــاهللة خ مؤ س ــان منظوم ــة اال تياجــان ذان الصــلة خ امليزا يــة الربانجميــة املقرت ــة لفــرتة الســنتني
األمـم املتحـدة وا ـتعرا لو يفـة مراجعـة احلسـاثن ودرا ـة بشـ ن .٢٠١٩-٢٠١٨
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 - ٢٧السيل هريما (جملـس الرؤ ـاهل التنفيـذيني خ منظومـة األمـم
املتحدة املع ثلتنسيق) :قال ،لدى ورضل مذكرة األمني العام بشـ ن
تقريــر و ــدة التفتــيش املشــرتكة لعــام  ،)A/71/779( ٢٠١٦رن جملــس
الرؤ ــاهل التنفي ــذيني ال ي ـ ـزال ريص ــا ول ــس مس ــاودة الو ــدة خ دداهل
مهامه ــا احليوي ــة .ووأق ــا للنظ ــام األ ا ــإ لو ــدة التفت ــيش املش ــرتكة،
تــؤدي دما ــة جملــس الرؤ ــاهل التنفيــذيني دورا رئيســيا خ ميــو ور الــة
تعليقان األمني العام ومؤ سان منظومة األمم املتحدة بشـ ن تقـارير
الو ـ ــدة الـ ــيت تغطـ ــإ املنظومـ ــة ككـ ــل ،وهـ ــإ ملتزمـ ــة بكفالـ ــة رصـ ــدار
مــذكران األمــني العــام ذان الصــلة خ ينهــا .وبســبب شـراكة جملــس
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الرؤ ــاهل التنفيــذيني الوثيقــة مــو دما ــة و ــدة التفتــيش املشــرتكة ،يتلقــس
اجمللس تقارير الو دة بعد أرتة وجيزة مذ شـرها ،كمـا دن اجلهـود الـيت
تب ـ ــذ ا دما ـ ــة اجملل ـ ــس لتسـ ـ ـريو اال ـ ــتجابة لطلب ـ ــان التعليق ـ ــان م ـ ــذ
املنظمــان املشــاركة تســهم اليــا خ اايدة أعاليــة العمليــة التحضــريية.
وثن ومل دما ة اجمللس بشكل وثيق مو مفتشإ الو دة دثناهل روـداد
مشــاريو التقــارير دمـرا م لوأــا بصــورة متزايــدة هبــد كفالــة التوصــل رى
تائ دكثر مشوال سد اتفاقا وا و النطا .
 - ٢٨وا رت ـل قـائال رن الرتكيــز املتزايـد للو ـدة ولــس املسـائل الــيت
تغطــإ املنظوم ــة كك ــل ق ــد ددى رى تعــاون دوث ــق ب ــني جمل ــس الرؤ ــاهل
التنفيذيني وو دة التفتيش املشرتكة ،وهو دمـر تسـهم أيـل دما ـة اجمللـس
ســب مــا تســمم بــل قــدرا ا احملــدودة .وثإلضــاأة رى ذلــك ،يطلــب
اجمللــس ،كــل وــام ،اقرتا ــان مــذ الوكــاالن بش ـ ن املشــاريو املتــوخس
ردراجهــا خ بـرانم ومــل الو ــدة ومواضــيو مقرت ــة لكــإ ينظــر أيهــا.
ووالوة ولـس ذلـك ،شـارك األمـني العـام مـرة دخـرى ،خ وـام ،٢٠١٦
بص ـ ـ ــفة ا تش ـ ـ ــارية ،خ اختي ـ ـ ــار املفتش ـ ـ ــني مل ـ ـ ــلهل الشـ ـ ـ ـواغر املوج ـ ـ ــودة
خ الو دة.

 - 3٢ومض ـ قائل ــة رن التق ــارير ال ــيت تغط ــإ املنظوم ــة كك ــل ال ــيت
دجنز ـا و ــدة التفتــيش املشــرتكة خ وـام  ٢٠١٦تــوأر توصــيان ومليــة
لتعزيز أعالية املنظمـان املشـاركِّة خ الوأـاهل بوالاي ـا .وخ هـذا الصـدد،
أ ـ ــان اجملموو ـ ــة تتطل ـ ــو رى النظ ـ ــر خ ا ـ ــتعرا م ـ ــدى قب ـ ــول وتنفي ـ ــذ
املنظمان املشاركة لتوصيان الو دة ،بغية حتسني كفـاهلة وملهـا ودثـر
ولــس منظومــة األمــم املتحــدة .ووقــب تعيــني األمــني التنفيــذي اجلديــد
للو دة خ وام  ،٢٠١٧ـتنظر اجملمووـة ديضـا خ كيفيـة توايـو مـوارد
الو ــدة واحلاجــة رى تعزيــز اس ـربان املتا ــة اليــا خ األما ــة لتمكــني
الو دة مذ االضطال بواليتها.

 - 33ودضـ ــاأ دن املمار ـ ــان املثلـ ــس املنتهجـ ــة خ متابعـ ــة تنفيـ ــذ
توص ـ ـ ــيان الو ـ ـ ــدة خ بعـ ـ ـ ـ املنظم ـ ـ ــان ،ومنه ـ ـ ــا االحت ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــدويل
لالتصــاالن ،ينبغــإ حماكا ــا وتباد ــا ،بغيــة حتقيــق تــائ حمــددة ترمــإ
رى حتسـ ــني دداهل الكي ـ ــاانن املش ـ ــاركة .و تسـ ــعس اجملموو ـ ــة ديض ـ ــا رى
احلصـول ولـس مزيـد مــذ املعلومـان وـذ د ــبا اخنفـا معـدل تنفيــذ
التوص ــيان ال ـواردة خ تق ــارير الو ــدة و ــذ أـ ـرادى املنظم ــان ،وكيفي ــة
وك ـ ــس ه ـ ــذا اال ـ ــا  .وتر ـ ــب اجملموو ـ ــة بتن ـ ــو املش ـ ــاريو املتوخ ـ ــاة
 - ٢٩ودضـ ـ ــا دن احل ـ ـ ـوار اجلـ ـ ــاري بـ ـ ــني دما ـ ـ ــة جملـ ـ ــس الرؤ ـ ـ ــاهل وــام  ،٢٠١٧خاصــة مــا يتعلــق منهــا رطــة وــام  ٢٠3٠وتتطلــو رى
التنفيــذيني وو ــدة التفتــيش املشــرتكة ددى رى حتســني التعــاون املتبــادل توصيان الو دة خ هذا الصدد.
بش ـ ــكل كب ـ ــري ،ـ ــعيا رى جع ـ ــل منظوم ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة دكث ـ ــر ق ـ ــوة  - 34ودك ــدن ول ــس ض ــرورة وج ــود ظ ــام ش ــبكإ موث ــو و س ــذ
و ا كا .و يواصل األمني العام تعزيز والقة العمل الوثيقة للمجلـس األداهل لتتبو التوصيان يكون ُم َّزودا علومان دقيقة وحمدَّثة وـذ الـة
مو و دة التفتيش املشرتكة ،وال يما خ ضوهل التدابري املتاذة لتعزيـز تنفيذها .ودوربـ ث ـم اجملمووـة وـذ األ ـة لضـتلة التقـدم احملـرا خ
تركيز الو دة ولس املنظومة ككل ورصد ومتابعة تنفيذ التوصـيان الـيت هــذا الصــدد ،وقال ـ رن اجملمووــة ــو تستكشــة خيــاران بش ـ ن
تــوأري ويــل مســتدام ومكــذ التنبــؤ لتشــغيل النظــام وتعهــد ث ــتادام
تغطإ املنظومة ككل.
 - 3٠الس ا اايلب برييا ا ارا ا ااو،ومايوث (ركـ ـ ـوادور) :تكلَّمـ ـ ـ ث ـ ــم اســربة الداخليــة ،شــيا مــو الطلبــان الـواردة خ الفقـرتني  ١٠٧و ١3
جمموو ــة ال ـ ـ  ٧٧والص ــني ،وقالـ ـ رن و ــدة التفت ــيش املش ــرتكة تق ــوم م ـ ــذ ق ـ ـراري اجلمعي ـ ــة العام ـ ــة  ٢4٧/٧٠و ،٢5٧/٧٠ول ـ ــس التـ ـ ـوايل.
بــدور رئيســإ خ دوــم جهــود الــدول األوضــاهل الراميــة رى تعزيــز كفــاهلة و َّوه ـ ـ رى دن اجملمووـ ــة رذ حتـ ــيط ولمـ ــا ثالخنفـ ــا املبلَّـ ــغ ونـ ــل خ
درا ــة تق ــارير الو ــدة ،تؤك ــد دة ــا تس ــعس رى اجي ــاد ــبل لتحس ــني
املنظمة ووملها وقدر ا ولس االضطال بوالاي ا.
النه الذي تتبعل اجلمعية العامة بغية اال تفادة مذ ومل الو دة.
 - 3١وذك ــرن دن اجملموو ــة تُعلِّــق دسي ــة كب ــرية ول ــس حتقي ــق دقص ــس
املنــاأو والكفــاهلة م ــذ د شــطة املراجعــة واال ــتعرا الــيت تضــطلو هب ــا  - 35الساايل اإشاايز أ ا وي (كــوث) :حللــب دن يكــون ملكتــب
و ــدة التفت ــيش املش ــرتكة ومكت ــب خ ــدمان الرقاب ــة الداخلي ــة وجمل ــس ختط ــيط ال ـربام وامليزا ي ــة واحلس ــاثن ومكت ــب تكنولوجي ــا املعلوم ــان
مراجعــإ احلســاثن .ولــذلك أهــإ تطلــب مزيــدا مــذ املعلومــان وــذ واالتصــاالن مســؤولون موجــودون دثنــاهل املشــاوران غــري الرمسيــة بش ـ ن
اجله ــود املبذول ــة لتعزي ــز التنس ــيق أيم ــا ب ــني تل ــك ا ي ــان ،وال ــيما هــذا البنــد مــذ جــدول األومــال لتــوأري مزيــد مــذ التوضــيحان بش ـ ن
حللبــان اجلمعيــة العامــة غــري املســتوأاة واملشــار رليهــا خ الفق ـرتني ٦٦
أيما يتعلق بربام وملها ،بغية خف التداخل بني و ائفها.
و  ٦٧مذ تقرير و دة التفتيش املشرتكة ()A/71/34
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ال نل  134من جلول األعماالء اايزاإياة الجميةياة ل ارب السانت
( 2017-2016اتبو)

التق ــديران املتعلق ــة ثلبعث ــان السيا ــية اساص ــة واملس ــاوإ
احلميدة واملبـادران السيا ـية األخـرى الـيت أتذن هبـا اجلمعيـة
العامة و/دو جملس األمذ (اتبو)
اجملمووـ ــة املواضـ ــيعية الثا يـ ــة :دأرقـ ــة رصـ ــد اجل ـ ـزاهلان بش ـ ـ
د واوه ــا (اتب ــو) :آلي ــة التحقي ــق املش ــرتكة ب ــني منظم ـة ظ ــر
األ ـ ــلحة الكيميائي ـ ــة واألم ـ ــم املتح ـ ــدة (A/71/365/Add.8
و  A/71/365/Add.8/Corr.1و )A/71/595/Add.8
التقــديران املنقحــة املتصــلة ثمليزا يــة الربانجميــة لفــرتة الســنتني
 :٢٠١٧-٢٠١٦آليــة الرصــد التابعــة لألمــم املتحــدة املعنيــة
ثجلمهورية العربية السورية ( A/71/761و )A/71/811

 - 3٦السيلب لث،سايوس (املراقِّبـة املاليـة) :ورضـ تقريـر األمـني
الع ــام و ــذ التق ــديران املتعلق ــة ثلبعث ــان السيا ــية اساص ــة واملس ــاوإ
احلميــدة واملبــادران السيا ــية األخــرى الــيت أتذن هب ــا اجلمعيــة العام ــة
و/دو جمل ــس األم ــذ خ رحل ــار اجملموو ــة املواض ــيعية الثا ي ــة :دأرق ــة رص ــد
اجلـ ـزاهلان بشـ ـ د واوه ــا ،آلي ــة التحقي ــق املش ــرتكة ب ــني منظم ــة ظ ــر
األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الكيميائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة (A/71/365/Add.8
و  ،)A/71/365/Add.8/Corr.1وقال ـ ـ رن جملـ ــس األمـ ــذ اوتمـ ــد خ
آ /دغس ـطس  ٢٠١5الق ـرار  )٢٠١5( ٢٢35الــذي د ش ـ وجب ــل
ا لي ــة مل ــدة ــنة .وة دي ــد الوالي ــة ـ ـ  3١تشـ ـريذ األول/دكت ــوبر
 ٢٠١٦وأقــا لر ــالة مؤرخــة  ٢١ديلول /ــبتمرب  ٢٠١٦موجهــة م ــذ
رئ ــيس اجملل ــس رى األم ــني الع ــام ( )S/2016/807وبن ــاهل ول ــس ذل ــك،
مل تُــدرا مـ ـوارد خ االوتم ــادان املنقح ــة ال ــيت واأقـ ـ وليه ــا اجلمعي ــة
العامـ ــة لفـ ــرتة السـ ــنتني  ،٢٠١٧- ٢٠١٦ولكـ ــذ اجمللـ ــس مـ ــدَّد هـ ــذ
الوالي ــة م ــرة دخ ــرى ـ ـ  ١٦تش ـ ـريذ الث ــاين /وأمرب  ٢٠١٧وج ــب
قراريل  )٢٠١٦( ٢3١4و  .)٢٠١٦( ٢3١٩و تيجـة لـذلك ،اقـرتء
ارد يبلــغ مقــدارها  3 ٢٧٨ ٨٠٠دوالر مــذ
األمــني العــام خ تقريــر مـو ن
ش ـ ةا دن تغطــإ تكــالية مــالك الو ــائة البــالغ وــددها  ٢٦و يفــة
مؤقت ـ ــة للف ـ ــرتة م ـ ــذ  ١تش ـ ـريذ الث ـ ــاين /وأمرب  ٢٠١٦رى  ١٦تشـ ـ ـريذ
الثــاين /وأمرب .٢٠١٧وخ ا تظــار اختــاذ اجلمعيــة ق ـرارا بش ـ ن االق ـرتاء،
أقــد ة ويــل اال تياجــان الالامــة للفــرتة مــذ  ١تشـريذ الثــاين /وأمرب
 ٢٠١٦رى  3١آذار/م ـ ــارس  ،٢٠١٧الب ـ ــالغ مق ـ ــدارها ٩٦١ ٩٠٠
املاول ــة لألم ــني الع ــام للنفق ــان غ ــري
دوالر ،وج ــب ــلطة االلتـ ـزام َّ
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املنظــورة واال ــتثنائية .وقــد دُدرا هــذا املبلــغ ضــمذ االوتمــاد املطلــو
خ الفقرة  ) ( ١٩مذ التقرير.
 - 3٧وورضـ تقريــر األمـني العــام وــذ التقـديران املنقحــة املتصــلة
ثمليزا ي ــة الربانجمي ــة لف ــرتة الس ــنتني  ،٢٠١٧-٢٠١٦خ رحل ــار الب ــا
 ،٢٧املس ــاودة اإل س ــا ية ،والب ــا  ،3٦االقتطاو ــان اإللزامي ــة م ــذ
مرتبان املو فني ،لية الرصد التابعة لألمم املتحدة املعنية ثجلمهورية
العربيــة الســورية ( ،)A/71/761وقال ـ رن ا ليــة قــد د ش ـ وجــب
ق ـرار جملــس األم ـذ  )٢٠١4( ٢١٦5لرصــد العمليــان اإل ســا ية وــرب
احلــدود الــيت تقــوم هبــا األمــم املتحــدة وشــركاؤها خ اجلمهوريــة العربيــة
درا خ االوتمادان املنقحـة الـيت واأقـ وليهـا اجلمعيـة
السورية .ومل تُ ن
ارد لتنفي ـ ــذ الوالي ـ ــة ال ـ ــيت
العام ـ ــة لف ـ ــرتة الس ـ ــنتني  ٢٠١٧- ٢٠١٦م ـ ـو ُ
ُمـ ِّـددن ال قــا ـ  ١٠كــا ون الثاين/ينــاير  .٢٠١٧و وجــب الق ـرار
 ،)٢٠١٦( ٢33٢م ــدد اجملل ــس ه ــذ الوالي ــة م ــرة دخ ــرى ـ ـ ١٠
كــا ون الثاين/ينــاير  .٢٠١٨ويتض ــمذ التقريــر امل ـوارد املقرت ــة لللي ــة
للفـرتة املمتـدة ـ كـا ون األول/ديسـمرب  ،٢٠١٧الــيت يبلـغ مقــدارها
 3 ٨٩٠ ٠٠٠دوالر وال ـ ــيت تغط ـ ــإ تك ـ ــالية م ـ ــالك م ـ ــذ الو ـ ــائة
املؤقت ــة مك ــون م ــذ  4٢و يف ــة وال ــيت ــتُقيَّد ول ــس س ــا ص ــندو
الطوارئ.
 - 3٨الس اايل ثوي اار ما اايو (رئ ــيس اللجن ــة اال تش ــارية لش ــؤون
اإلدارة وامليزا ي ــة) :و ــر تقريـ ــر اللجن ــة اال تشـ ــارية و ــذ التقـ ــديران
املدرجة خ احلار اجملمووة املواضيعية الثا ية لية التحقيق املشرتكة بـني
منظم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الكيميائي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
( ،)A/71/595/Add.8وقال رن املبلغ املقرتء البالغ مقدار ٩3 ٠٠٠
دوالر لتغطي ــة تك ــالية امل ــو فني لف ــرتة الش ــهريذ األخ ــرييذ م ــذ و ــام
 ٢٠١٦ل ــيس جـ ـزهلا م ــذ اال تياج ــان املق ــدرة لللي ــة لع ــام ،٢٠١٧
ورن اال تياجـ ــان للتكـ ــالية التشـ ــغيلية كـ ــان ينبغـ ــإ تربيرهـ ــا بشـ ــكل
دأضــل .ورغــم ذلــك ،توصــإ اللجنــة اال تشــارية ثملواأقــة ولــس اق ـرتاء
األمني العام لعام .٢٠١٧
 - 3٩وو ــر تقري ــر اللجن ــة اال تش ــارية و ــذ التق ــديران املنقح ــة
ليــة الرصــد التابعــة لألمــم املتحــدة املعنيــة ثجلمهوريــة العربيــة الســورية،
املتص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة ثمليزا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــة الربانجمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة لف ـ ـ ـ ـ ـ ــرتة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنتني ٢٠١٧-٢٠١٦
( ،)A/71/811وق ـ ــال رن اللجن ـ ــة اال تش ـ ــارية توص ـ ــإ ثملواأق ـ ــة ول ـ ــس
امل ـ ـوارد الـ ــيت اقرت هـ ــا األمـ ــني العـ ــام مـ ــو ردخـ ــال ختفـ ــي حلفيـ ــة خ
التكــالية التشــغيلية وتطبيــق معــدالن شــغور دولــس لــتعكس احلقــائق
التشغيلية اليت تواجل ا لية .وهإ تتطلو رى الوأوران اليت ـتنت وـذ
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ق ــل مكت ــب الـ ـرئيس رى مك ــان دق ــر رى العملي ــان ال ــيت تق ــوم هب ــا للمحققني الدوليني منذ وام  ،٢٠١4أضال وذ تقدة األدلة العلمية
ورأ ــادان الش ــهود ال ــيت تثب ـ قي ــام اجلماو ــان اإلرهابي ــة بفربك ــة ه ــذ
ا لية.
 - 4٠وقــال رن اللجنــة اال تشــارية تال ـ دن التقــديران املنقحــة احلوادمت وتزييفها.
املقرت ة قد صدرن بعـد أـرتة وجيـزة مـذ بـدهل الواليـة اجلديـدة ثلفعـل - 43 .ودور وذ رأ وأـد بلـد لالدوـاهلان الـواردة خ التقريـريذ
وبســبب توقــو ديــد الواليــة لســنة دخــرى خ ةايــة  ،٢٠١٧ينبغــإ دن األخرييذ ليـة التحقيـق املشـرتكة ومنظمـة ظـر األ ـلحة الكيميائيـة.
تُـدرا مـوارد ا ليــة خ امليزا يـة الربانجميـة املقرت ــة لفـرتة الســنتني  ٢٠١٨رذ مل تــتمكذ ا لي ــة م ــذ تق ــدة دي دليــل م ــادي ول ــس ا ــتادام غ ــاا
 .٢٠١٩ودشار رى دن اجلمعية العامة ال ظ مـو القلـق خ قرارهـا الكل ـ ـ ـ ــور رض ـ ـ ـ ــاأة رى دن حلرائ ـ ـ ـ ــق ومله ـ ـ ـ ــا قاد ـ ـ ـ ــا رى التوص ـ ـ ـ ــل رىـاهبا الكث ــري م ــذ العي ــو الفني ــة والقا و ي ــة وتفتق ــر رى
 ٢3٦/٦٢ال ـنَّه ن التجزي ــإ لعمليــة امليزا يــة وحللب ـ رى األمــني العــام ا ــتنتاجان ش ـ ن
و ـ ــر دوىف ص ـ ــورة ممكن ـ ــة للم ـ ـ ـوارد الالام ـ ــة للمنظم ـ ــة خ امليزا ي ـ ــان املوض ــووية .و ـ َّـو رى دن ك ــات ،تق ــارير ا لي ــة تعرض ـوا للض ــغوا كيم ــا
تصـ ــاغ تللـ ــك التقـ ــارير ـ ــا يعكـ ــس مصـ ــا الـ ــدول املعروأـ ــة بعـ ــدائها
الربانجمية.
 - 4١الس اايل منا ا ث (اجلمهوري ــة العربي ــة الس ــورية) :ق ــال ر ــل أيم ــا لسورية.
يتعلـ ــق بتقريـ ــر األمـ ــني العـ ــام وـ ــذ التقـ ــديران املتعلقـ ــة يليـ ــة التحقيـ ــق
املش ـ ــرتكة ب ـ ــني منظم ـ ــة ظ ـ ــر األ ـ ــلحة الكيميائي ـ ــة واألم ـ ــم املتح ـ ــدة
( A/71/365/Add.8و  ،)A/71/365/Add.8/Corr.1ت ــديذ كومت ــل
ا تادام د لحة الدمار الشامل ،ا أيها األ لحة الكيميائية .وذكـر
دن اجلمهوري ــة العربي ــة الس ــورية ا ض ــم رى اتفاقي ــة ظ ــر األ ــلحة
الكيميائية ا طالقا مذ رماةا ثلسـعإ إلخـالهل منطقـة الشـر األو ـط
مـ ــذ د ـ ــلحة الـ ــدمار الشـ ــامل ،وخ مقـ ــدمتها األ ـ ــلحة النوويـ ــة ،مـ ــو
الت كي ــد ول ــس ــق ال ــدول خ ام ــتالك التكنولوجي ــا النووي ــة لألغـ ـرا
الســلمية .ودشــار رى دن اجلمهوريــة العربيــة الســورية ،خــالل وضــويتها
خ جملــس األمــذ ،وضــع خ وــام  ٢٠٠3مشــرو ق ـرار هبــذا الش ـ ن
غري دن الـوالاين املتحـدة والبلـدان الغربيـة األخـرى هـددن ث ـتادام
الفيتو ضد اية للرت ا ة النووية اإل رائيلية.

 - 4٢ومض ـ ــس ق ـ ــائال ر ـ ــل من ـ ــذ بداي ـ ــة األام ـ ــة الس ـ ــورية ،ـ ـ َّـذرن
كومتــل مـرارا وتكـرارا مــذ خطــورة ا ــتادام األ ــلحة الكيميائيــة مــذ
قب ــل او ــان ررهابي ــة ،ودر ــل  ٨٧ر ــالة رى جمل ــس األم ــذ وجلن ــة
جملس األمذ املنش ة ومـال ثلقـرار  )٢٠٠4( ١54٠واملمثـل السـامإ
لش ــؤون ــز الس ــالء وآلي ــة التحقي ــق املش ــرتكة وجل ــان جمل ــس األم ــذ
األخرى املعنية كاأحة اإلرهـا بشـ ن قيـام كومـان معينـة بتقـدة
د ـ ــلحة كيميائي ـ ــة وم ـ ـ ـواد كيميائي ـ ــة ـ ــامة رى اجلماو ـ ــان اإلرهابي ـ ــة
املس ــلحة خ ــورية .ودش ــار رى دن اه ــل تل ــك ا ي ــان و ــذ وم ــد
ا ــتادام اجلماوــان االرهابيــة األ ــلحة الكيميائيــة ضــد املــد يني خ
ــورية والع ـرا  ،يشــكل ا تهاكــا أاضــحا لق ـراران جملــس األمــذ ذان
الصــلة كاأحــة اإلرهــا  ،وال ــيما القـرار  .)٢٠٠4( ١54٠وقــال
يـو التسـهيالن الالامـة
رن كومتل اليت تلتزم ثلشفاأية قـد قـدم
8/17

 - 44وحلالــب لن ـُ َّـول ا ليــة ثلكامــل مــذ امليزا يــة العاديــة ولــيس
وـ ــرب الصـ ــندو اال ـ ــت ماين للليـ ــة الـ ــذي ة ر شـ ــاؤ وـ ــرب التربوـ ــان
و يســتادم بشــكل مســيس ،ودون رقابــة اجلمعيــة العامــة .وذكــر دن
الق ـ ـراران الـ ــيت د ش ـ ـ ن ا ليـ ــة ومـ ــدَّدن واليتهـ ــا مل تُ ِّشـ ــر رى امليزا يـ ــة
بشكل مباشر ألن ا ليـة ،بوصـفها هي ـة د شـ ها جملـس األمـذ ،ينبغـإ
ويله ـ ــا م ـ ــذ امليزا ي ـ ــة العادي ـ ــة .ودك ـ ــد دن اجلمهوري ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــورية
قد ذرن مرارا مذ وواقب تسـييس هـذا امللـة ولـس مصـداقية األمـم
املتحدة واجلهان الدولية املعنية بل والنا ة وذ الضغوا اليت مار تها
كومــان دول غربيــة داومــة لإلرهــا  ،خاصــة ينمــا دولن ـ تلــك
ال ــدول ت ــائ التحقي ــق قب ــل دن تُص ــدر ا لي ــة تقريره ــا ،وق ــام ممثلوه ــا
مصــدار بيــاانن حتريضــية ضــد ــورية .ودولــذ دن بع ـ تلــك الــدول
متــورا رمــا ميصــال امل ـواد الكيميائيــة الســامة رى اجلماوــان اإلرهابيــة
املســلحة خ ــورية ،ورمــا متــورا خ التاطــيط ال ــتادام تلــك امل ـواد
الكيميائية كسالء ضـد املـد يني والعسـكريني السـوريني ،دو متـورا خ
التسـ ــرت ولـ ــس قـ ــل هـ ــذ امل ـ ـواد مـ ــذ دول اجل ـ ـوار السـ ــوري .وقـ ــال رن
كومتل دوأ ثلتزاما ا وجب اتفاقية األ ـلحة الكيميائيـة ودنجنـزن
رخالهل ورية مذ األ لحة الكيميائية.
 - 45السا ا اايل عا ا ااو (اجلمهوري ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــورية) :ق ـ ــال ر ـ ــل
أيما يتعلق يلية الرصد التابعة لألمم املتحدة املعنية ثجلمهورية العربيـة
السـورية ،تعيـد كومتـل أتكيـد موقفهـا املبـدئإ بشـ ن تقـدة املســاودة
اإل سـ ــا ية رى مسـ ــتحقيها دون ييـ ــز ،ا ـ ــتنادا لواجبا ـ ــا الد ـ ــتورية.
ودكــد ولــس ا ــتمرار ــورية ثلتعــاون مــو األمــم املتحــدة ولــس ايصــال
ه ــذ املس ــاودان ،ول ــس د ــاس ا ـ ـرتام املب ــادئ التوجيهيـ ـة للمنظم ــة
املتعلقة بتقدة املساودة اإل سـا ية خ ـاالن الطـوارئ ،وخ مقـدمتها
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ا ـرتام الســيادة الوحلنيــة ،ودور الدولــة املعنيــة خ اإلش ـرا ولــس توايــو
املســاودان اال ســا ية داخــل دراضــيها ،ومبــادئ احليــاد والنزاهــة ووــدم
التســييس .ودوــر وــذ د ــة كومتــل ال ــتمرار تقريــر األمــني الع ـام
وذ تقديران ا لية ( )A/71/761خ اهل األ با احلقيقيـة لألامـة
اإل س ـ ـ ــا ية ،املتمثل ـ ـ ــة خ ا تش ـ ـ ــار اجلماو ـ ـ ــان اإلرهابي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــيت و ـ ـ ــا
كومــان دول معروأــة للجميــو ،وكــذلك اهــل قيقــة دن احلكومــة
الســورية تقــدم ـوايل  ٧5خ املائــة مــذ جــم اال تياجــان اإل ســا ية
خ البلــد ،وهــإ بــذلك ــارس واجبهــا ــا مواحلنيهــا ولــس الــرغم مــذ
التــدابري القس ـرية ا اديــة اجلا ــب املفروضــة وليهــا .وقــال رن كومتــل
ت ـ ــرى دن املب ـ ــالغ الكب ـ ــرية امل ـ ــذكورة خ تقري ـ ــري األم ـ ــني الع ـ ــام واللجن ـ ــة
اال تشـ ـ ــارية كـ ـ ــان مـ ـ ــذ األجـ ـ ــدى لـ ـ ــو ة ا ـ ـ ــتادامها ل ـ ـ ـزايدة سـ ـ ــبة
املساودان اال سا ية املقدمة وذ حلريق املنظمـان الدوليـة العاملـة مـذ
داخــل األراضــإ الســورية ثلتعــاون مــو احلكومــة الســورية ،كوةــا دثبتـ
جناوتهـ ــا ،بعكـ ــس االج ـ ـراهلان الـ ــيت اختـ ــذ ا األمـ ــم املتحـ ــدة وجـ ــب
قراران جملس األمذ واليت ثب ودم جناوتها.
كومتل تروي األمني العـام للمسـاودان
 - 4٦ودور وذ رأ
املر ـ ــلة وـ ــرب احل ـ ــدود ،ظ ـ ـرا لعـ ــدم أعالي ـ ــة تلـ ــك املسـ ــاودان ووق ـ ــو
معظمه ــا خ دي ــدي اجلماو ــان اإلرهابي ــة املس ــلحة ،وم ــا يرتت ــب ول ــس
ذلــك مــذ اايدة الضــغوا ولــس املــد يني احملتــاجني رليهــا .وكــذلك هــو
احلــال ثلنســبة للــرتوي لعمليــان التلقــيم وــرب احلــدود الــيت دودن مـرارا
ياة العديد مذ األحلفال السوريني جراهل اللقا ان الفا دة دو رجراهل
التلقيم مذ قبل غري املتاصصني .وقال رن وأد يعرت ولس وصة
التقريــر مــا جيــري خ ــورية ب ـ ”النـزا “ ،وحلالــب األمــني العــام مج ـراهل
تصــحيم رمســإ وا ــتادام مصــطلم ”األامــة“ خ املســتقبل ،ثوتبــار
يعكــس قيقــة مــا جيــري خ ــورية الــيت تواجــل ــرث ررهابيــة مدوومــة
م ــذ قب ــل دول اقليمي ــة ودولي ــةَّ .
وحتفـ ـ ول ــس األرق ــام املس ــتادمة خ
التقريــر كوةــا مســتمدة مــذ تقــديران خطــة اال ــتجابة اإل ســا ية لعــام
 ٢٠١٦وختــالة واقــو و قيقــة العمــل اإل ســاين خ ــورية .ودشــار دن
احلكوم ــة الس ــورية تؤك ــد دن اإلخط ــاران املر ــلة رليه ــا ال تل ــ ،احل ــد
األدىن م ــذ املص ــداقية ،ـ ـواهل لنا ي ــة األرق ــام دو املعلوم ــان دو دو ــداد
املس ــتفيديذ م ــذ املس ــاودان ،واجله ــة ال ــيت تق ــوم ث ــتالمها وتوايعه ــا
ولــس مســتحقيها مــذ املــد يني .ودولــذ دن كومتــل تــرأ اإلدوــاهلان
ال ـ ــيت يتض ـ ــمنها التقري ـ ــر م ـ ــذ دن ا لي ـ ــة ق ـ ــد جنحـ ـ ـ خ رص ـ ــد ي ـ ــو
الشــحنان وأتكــدن مــذ حلبيعتهــا اإل ســا ية دون وقــو دي ادثــة دو
تقـ ـ ــدة دي شـ ـ ــكاوى م ـ ـ ــذ دي حلـ ـ ــر  .أ ـ ـ ــالتقرير مل ي ـ ـ ـرا الش ـ ـ ــكاوى
واملال ظ ــان الدوري ــة ال ــيت تق ــدمها كومت ــل ،املس ــؤولة د ا ــا و ــذ
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دخول املساودان رى البلد ،اليت تؤكد أيهـا وجـز ا ليـة وـذ التحقـق
مـذ وصــول املســاودان املر ــلة وــرب احلــدود رى مســتحقيها وهــذا مــا
دكد وليل تقريـر األمـني العـام األخـري وـذ تنفيـذ قـراران جملـس األمـذ،
 )٢٠١4( ٢١3٩و  ،)٢٠١4( ٢١٦5و)٢٠١4( ٢١٩١
و  )٢٠١5( ٢٢5٨و  )S/2017/144( )٢٠١٦( ٢33٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ا ــتيالهل اجلماو ــان اإلرهابي ــة ول ــس القواأ ــل اإل س ــا ية املتجه ــة و ــرب
احلدود رى حماأظة ردلب.
 - 4٧ودو ــر و ــذ د ــة كومت ــل ألن تقري ــر األم ــني الع ــام و ــذ
ا ليــة ( )A/71/761ال يعكــس ا ــتعداد منظمــة ا ــالل األ ــر العــر
الس ـ ـ ــوري القي ـ ـ ــام ه ـ ـ ــام مراقب ـ ـ ــة وص ـ ـ ــول املس ـ ـ ــاودان اإل س ـ ـ ــا ية رى
مس ــتحقيها .وق ــال رن كومت ــل تع ــرت ول ــس اإلش ــارة خ التقري ــر رى
وجود وقبـان رداريـة ال تـزال حتـول دون ايصـال املسـاودان اال سـا ية
رى احملتـ ــاجني رليهـ ــا ،ظ ـ ـرا ألن واليـ ــة آليـ ــة الرصـ ــد ال تشـ ــمل ومليـ ــة
ايص ــال املسـ ــاودان رى املن ــاحلق غـ ــري املس ــتقرة مـ ــذ داخ ــل األراضـ ــإ
السورية .واوـرت ولـس ا ـتادام التقريـر لتعبـري ”السـلطان احملليـة“،
كم ــا أع ــل األم ــني الع ــام خ تقري ــر  ،لوص ــة اجلماو ــان ال ــيت تتعام ــل
األمــم املتحــدة معهــا خ املنــاحلق غــري املســتقرة ،والـيت هــإ غــري مرخصــة
دصوالَّ .
وحتف ولس هد ا لية الذي دد التقرير وولس االجنـاايذ
املتوقعني الوارديذ أيـل ،ألن مـا جـاهل أيـل يعتـرب خروجـا غـري مقبـول وـذ
والي ــة ا لي ــة .ومض ــس ق ــائال دن ال ــرتوي لللي ــة ه ــو جـ ـزهل م ــذ ت ــروي
روالمإ تقود األما ـة العامـة لـدوم ا ـتمرار العمـل وـرب احلـدود ودوـم
ردارت ــل املتمثل ــة خ مق ـ ـران للمنظم ــان خ دول اجل ـ ـوار ،رغ ــم وض ــوء
أشــل ذلــك العمــل وتوثيــق تقــارير مراجعــة ســاثن هــذ املنظمــان
وجــود أســاد مــايل كبــري أيهــا .ودوــر وــذ حتفـ وأــد ولــس ختصــيأل
مـ ـوارد مالي ــة لللي ــة ،ال ــيت ينبغ ــإ ا ــتبدا ا ثلطريق ــة األجن ــو واملتمثل ــة
ميص ـ ــال املس ـ ــاودان م ـ ــذ داخ ـ ــل األراض ـ ــإ الس ـ ــورية ثلتنس ـ ــيق م ـ ــو
كومتــل .أوجــود هــذ ا ليــان يتعــار مــو ميثــا األمــم املتحــدة،
ألة ــا تش ــكل ا تهاكـ ـا ص ــارخا لس ــيادة وا ــتقالل ال ــدول وت ــدخال خ
شؤوةا الداخلية.
 - 4٨السيلب آشيك (تركيا) :تكلم خ رحلار ممار ة ـق الـرد،
أقالـ رن وأـد بلــدها ينفـس فيــا قاحلعـا االدوـاهلان الــيت ال د ـاس ــا
ال ــيت ددى هب ــا ممث ــل دول ــة وض ــو دخ ــرى بش ـ ن ا لي ــة .ودك ــدن ول ــس
ضرورة ودم ا تادام اللجنة ألغرا التسييس دو صر اال تبا وذ
القضــااي املطرو ــة .أفــإ ــورية ،دُاهق ـ م ــان ا ال مــذ األرواء
وشـ ِّـرد  ١٢مليــون شــاأل ،وهــو مــا يشــكل كارثــة ر س ـا ية وأــق دي
ُ
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تعريــة كــان .وقــد دخــذن تركيــا ولــس واتقهــا وب ــا دكــرب مــذ صــيبها
ايــة دكثــر مــذ  3ماليــني مــذ الســوريني الــذيذ
العــادل يــو تول ـ
أــروا مــذ دايرهــم .وهــإ تُــؤوي ا ن وــددا مــذ الالج ــني دكثــر مــذ دي
بل ــد آخ ــر .وكم ــا ذكـ ــر األم ــني الع ــام خ تقريـ ــر  ،تلق ــس املالي ــني مـ ــذ
السوريني الغذاهل واللواام الصحية ومواد اإلغاثة األخرى بسبب الـزايدة
خ وـ ــدد الشـ ــحنان اإل سـ ــا ية وـ ــرب احلـ ــدود رى ـ ــورية .وقال ـ ـ رن
كومتها قد تعاو مو ا لية مذ البداية .وتعمل يابة وذ الشـعب
السوري ثلتعاون مو املنظمان الدولية ،ولـس مـردى كامـل مـذ اجملتمـو
الدويل .و يـو دن النـزا دخـل وامـل السـابو ،أتجـب اايدة املسـاودة
احملاصريذ خ ورية.
الدولية املقدمة رى ن

 - 4٩الساايل عااو (اجلمهوريــة العربيــة الســورية) :تكلــم خ رحلــار
ممار ة ق الرد ،أقال ر ل مل يتطر خ بيا ـل رى دور البلـدان اجملـاورة.
ودكــد دن للجن ــة ليس ـ احملف ــل املنا ــب ملناقش ــة دور تركي ـا خ وي ــل
اجلماو ــان اإلرهابي ــة املس ــلحة خ بل ــد  .وق ــال رن م ــا دش ــار رلي ــل ه ــو
التق ــارير واألرق ــام امل ــذكورة خ خط ــة اال ــتجابة اإل س ــا ية ،ال ــيت ت ــدل
ول ــس و ــدم أعالي ــة املس ــاودان املر ــلة و ــرب احل ــدود .واجملتم ــو ال ــدويل
يبـ ِّـدد األم ـوال ولــس آليــة غرضــها الو يــد هــو الضــغط السيا ــإ ولــس
كومت ــل .والتف ــاون الكب ــري خ األرق ــام املتعلق ــة ثملس ــاودان املقدم ــة
ورب احلدود مـذ خـالل آليـة األمـم املتحـدة وـذ حلريـق املنسـق املقـيم خ
ـ ــورية يكشـ ــة صـ ــحة تعليقاتـ ــل .وق ـ ــد دُأتِّضـ ــم دمـ ــر الفسـ ــاد امل ـ ــايل
والتجاري خ مكتب ا لية خ تركيا .ودوـا اللجنـة رى روـادة النظـر خ
ومل ا لية وأعاليتها.
األإشطة التنسيقية ل عمة األماس ااتحالب للتيالي العاجاال ل اريو
كي وو ( A/70/737و )A/71/810
 - 5٠السـ ــيد كـ ــاري (مـ ــدير شـ ــعبة املراأـ ــق واسـ ــدمان التجاريـ ــة):
وــر تقريــر األمــني العــام وــذ ومليــة ا ــتاالص الــدروس املســتفادة
بش ـ ـ ن األ شـ ــطة التنسـ ــيقية لبعثـ ــة األمـ ــم املتحـ ــدة للتصـ ــدي العاجـ ــل
لفريوس ريبوال ( ،)A/70/737وقال رن البعثة قـد د شـ وجـب قـرار
اجلمعي ــة العام ــة  ،١/٦٩وه ــإ دول بعث ــة حلـ ـوارئ ص ــحية م ــذ ووه ــا
د ش ـ ا املنظم ــة ردا ول ــس ــداهل مش ــرتك م ــذ رؤ ــاهل ـرياليون وغيني ــا
وليــرباي مــذ دجــل تنســيق الــدوم الــدويل للجهــود املبذولــة ولــس الصــعيد
الــوحل ملواجهــة تفشــإ وثهل اإليبــوال بشــكل مل يســبق لــل مثيــل .وذكــر
دن ومليــة ا ــتاالص الــدروس املســتفادة قــد دجري ـ ثالش ـرتاك بــني
املكتـ ــب التنفيـ ــذي لألمـ ــني العـ ــام واملعهـ ــد الـ ــدويل للسـ ــالم ا ـ ــتجابة
للطل ــب ال ـ ـوارد خ ق ـ ـرار اجلمعي ــة العام ــة  ٢٧4/٦٩ثهل .وق ــد دنب ـ نـران
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تــائ العمليــة الــدور احلا ــم للتعقيبــان الــيت دبــد ا الــدول األوضــاهل،
ــا خ ذل ــك تعقيبا ــا ول ــس التق ــارير الش ــهرية ال ــيت دص ــدر ا األما ــة
العامــة خــالل أــرتة البعثــة وخ ــيا ومليــان ا ــتعرا امليزا يــة ذان
الصلة ،وخ توجيل جهود البعثـة الراميـة رى تعـديل وحتسـني ا ـتجابتها
للحالة املتغرية ولس در الواقو.
 - 5١وك ــان وج ــود قي ــادة رأيع ــة املس ــتوى ول ــس الص ــعيديذ ال ــوحل
والـدويل امسـا خ تعب ـة املـوارد املاليـة والبشـرية الالامـة لـزايدة ا ـتجابة
البعثــة .أقــد قــام املبعــومت اســاص لألمــني العــام املع ـ بفــريوس ريبــوال
ديض ــا ب ــدور ه ــام خ ض ــمان االتس ــا خ ا ـ ـرتاتيجيان اال ــتجابة
وتيســري تبــادل املعلومــان بــني اجلهــان املا ــة و شــد امل ـوارد وتــوأري
اال ــتمرارية خ اال ــتجابة م ــذ خ ــالل تيس ــري اال تق ــال الس ــلس م ــذ
البعثة رى نخلن ِّفها ،هي ة التعاون خ مكاأحة أريوس ريبوال املشرتكة بني
الوكـ ــاالن ،وقـ ــد تطلَّب ـ ـ الدرجـ ــة العاليـ ــة مـ ــذ التعـ ــاون املشـ ــرتك بـ ــني
ـود ردارة
الوك ـ ــاالن وأيم ـ ــا ب ـ ــني االداران ال ـ ــيت تس ـ ــتوجبها األام ـ ــة وج ـ ـ ن
وم َّكــذ الوصــول املباشــر رى املكتــب التنفيــذي لألمــني
تنفيذيــة أعالــة ،ن
ـب املبعــومت اســاص املع ـ ثإليبــوال مــذ رأــو
العــام قيــادةن البعثــة ومكتـ ن
ِّ
درجــة االهتمــام ثملســائل امللحــة بغــر القيــام ولــس ــو أــوري ثختــاذ
القـ ـراران والت ــدخل وب ــذل جه ــود ال ــدووة خ ه ــذا الشـ ـ ن .كم ــا دب ــرا
اجمليب ــون ال ــدور الفع ــال ال ــذي ق ــام ب ــل امل ــديرون املعني ــون لام ــة أ ــريوس
ريبوال ولس املستوى القطري ودسية تصميم مـزااي القيـادة ـا يتواأـق مـو
اال تياجــان التشــغيلية ،األمــر الــذي لــس خ التغيـريان الــيت دجريـ
خ قيادة البعثة وأقا ملتطلبان خمتلة مرا ـل تفشـإ الـوثهل .وكـان مـذ
املتوقــو دن تــوأر البعثــة اإلحلــار التشــغيلإ لتســاري ودوــم ردمــاا املهــام
املضــطلو هبــا ولــس طــا منظومــة األمــم املتحــدة ،ولــس د ــاس امليــزة
النس ــبية واملس ــؤولية املق ــررة .وخ ه ــذا الص ــدد ،ثـنبُـ ـ دن ال ــدور ال ــذي
تقــوم بــل البعثــة خ جمــال تيســري األ شــطة دكثــر أعاليــة مــذ الــدور الــذي
تقوم بل خ جمال التنفيذ دو خ اجملال التق  .وقد داتء البعـد اإلقليمـإ
للبعثة ديضـا رمكا يـة ـد الثغـران احلرجـة خ اال ـتجابة ولـس الصـعيد
اإلقليمإ.
 - 5٢وكا التعقيبان بش ن هيكل البعثـة ودورهـا التنسـيقإ دقـل
رجيابيــة .أقــد ا تقــد اجمليبــون ة ـ ن القيــادة والســيطرة املعتمــد خ املر لــة
األوى مــذ شــر البعثــة الــيت اوتُــربن البعثــة خال ــا مفرحلــة خ ودهــا
ومرَّكـ ــزة دكثـ ــر مـ ــذ الـ ــالام ولـ ــس ر شـ ــاهل جهااهـ ــا التنظيمـ ــإ .وونـ ــدما
ُ
دوــادن البعثــة توجيــل فســها ث ــا االضــطال بــدور تنســيقإ دكــرب،
ثتـ ـ بوض ــو دأض ــل مكنه ــا م ــذ اال ــتفادة م ــذ ا لي ــان والق ــدران
17-03654

A/C.5/71/SR.24

ووأ ــوران احلج ــم القائم ــة ،وم ــذ احلص ــول م ــذ الش ــركاهل ول ــس املواأق ــة
الالامـ ــة لتق ـ ــدة توجيهـ ــان تنفيذي ـ ــة أعالـ ــة .وخ ه ـ ــذا الصـ ــدد ،ـ ـلَّم
اجمليب ــون لن احلاج ــة رى مركزي ــة اخت ــاذ الق ـراران والقي ــادة ،م ــذ جه ــة،
واحلاجة رى التنسيق ،مـذ جهـة دخـرى ،ال تسـتبعد د ـداسا األخـرى.
كم ـ ــا ش ـ ــددوا ول ـ ــس دسي ـ ــة اال ـ ــتفادة م ـ ــذ آلي ـ ــان التنس ـ ــيق القائم ـ ــة
وا ـ ــتادام مص ـ ــطلحان م لوأ ـ ــة ،م ـ ــذ دج ـ ــل ض ـ ــمان التكام ـ ــل م ـ ــو
العناص ــر الفاول ــة املوج ــودة ثلفع ــل خ املي ــدان وتيس ــري اال ــتمرار خ
اال تجابة.
 - 53وق ــد د ــهم حتدي ــد دكـ ـرا مقـ ـرا للبعث ــة ورن كا ـ ـ تس ــتدويل
الضرورة بسبب القيود ولس السفر اجلوي للبلدان املتضررة ،خ تر ـي
ا فصــا ا املتصــور وــذ اختــاذ الق ـراران التشــغيلية خ املنــاحلق املتضــررة.
وقد دصبح البعثة دكثر مهارة خ تكيية وجودها مو اال تياجـان
التشــغيلية الفعليــة خ املر لــة الثا يــة مــذ شــرها ،ونــدما قل ـ امل ـوارد
والقدران مذ املقر رى البلدان املتضررة.
 - 54ودضــا دن البعثــة كــان ا ــد منهــا دن تكــون ثابــة تــدبري
مؤقـ ـ ـ ـ  ،ول ـ ـ ــس النح ـ ـ ــو املب ـ ـ ــني خ الر ـ ـ ــالتني املتط ـ ـ ــابقتني امل ـ ـ ــؤرختني
 ١٧ديلول /ــبتمرب  ٢٠١4وامل ــوجهتني م ــذ األم ــني الع ــام رى رئ ــيس
اجلمعية العامـة ورئـيس جملـس األمـذ ( .)A/69/389-S/2014/679وخ
ه ــذا الص ــدد ،دب ــران وملي ــة ا ــتاالص ال ــدروس املس ــتفادة ض ــرورة
اايدة الفهــم ،داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ،ألسيــة دن تكــون للعمليــة
منــذ بــدايتها ا ـرتاتيجية خــروا شــاملة واإلبــالغ ونهــا لضــمان وــدم
وج ــود ثغـ ـران خ وملي ــة اال تق ــال وتس ــليم امله ــام رى األأرق ــة القطري ــة
لألمم املتحدة.
 - 55وقد حلننرء الطابو امللم للعملية واملااحلر اليت ـدد السـالمة،
اللذان يفرضهما الوضو السائد وددا مذ التحداين اليت تواجل تقدة
الــدوم .أعلــس وجــل اسصــوص ،واجهـ البعثــة خ البدايــة ،ثلــرغم مــذ
التــدابري اساصــة املنشـ ة لتيســري التو يــة والنشــر لــديها ،صــعوثن خ
حتديد و شر مو فني مذ ذوي املهاران املتاصصة املطلوبـة ،ممـا دبـرا
دسية تنفيذ ا رتاتيجية تو ية أعالة تركز ولس توجيل جهود التو ية
لس ــد الثغ ـران خ الق ــدران ول ــس د ــاس تقي ــيم امل ـزااي النس ــبية .و ظ ـرا
لت ثري تفشإ الوثهل ولس النظم الوحلنيـة ،أقـد دثـر وـدم كفايـة القـدران
الالامـة لـدوم العـالا الطــ ،دو اإلجـالهل الطـ ،داخــل البلـد ذاتـل ولــس
شــر األأ ـراد .كم ــا ثبت ـ ص ــعوبة تيســري تنق ــل امل ــو فني وغ ــريهم م ــذ
اجله ـ ــان املس ـ ــتجيبة خ املنطق ـ ــة لكفال ـ ــة التغطي ـ ــة املوجه ـ ــة للمن ـ ــاحلق
املتضــررة ،ثلــرغم مــذ الــدور احلا ــم الــذي قامـ بــل العمليــان اجلويــة
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خ ه ــذا الص ــدد .ودو ــر و ــذ ثقت ــل لن مراجع ــة فق ــان البعث ــة ال ــيت
جيريه ـ ــا الي ـ ــا جمل ـ ــس مراجع ـ ــإ احلس ـ ــاثن ـ ــو ت ـ ــوأر للجمعي ـ ــة
أتكيدان بش ن ا تادام البعثة للموارد واسف النهائإ لعمليا ا.
 - 5٦ومض ــس يق ــول رن البعث ــة ق ــد دُ ِّش ـ ـ بغ ــر ت ــوأري الركي ــزة
اللوجس ــتية األ ا ــية والق ــدرة ول ــس ردارة األام ــان الالامت ــني لتق ــدة
ا تجابة مو دة ألامة أريوس ريبوال .وخ ني دن اجمليبني ولس وملية
ا ــتاالص الــدروس املســتفادة شــددوا ولــس ضــرورة ردخــال حتســينان
ولــس هيكــل البعثــة ود ــلو تنفيــذ واليتهــا ،أقــد ـلَّموا لسيــة مفهــوم
البعث ــة والفوائ ــد اال ـرتاتيجية ال ــيت ق ــدمتها رى اال ــتجابة م ــذ ي ــو
القيادة والتيسري والدوم اللوجسيت وتواأر التمويل املقـرر .ووـالوة ولـس
ذلك ،دُور وـذ أتييـد أكـرة ر شـاهل ـوذا دكثـر تبسـيطا خ املسـتقبل
يُس ـ ِّـار الق ــدران وآلي ــان التنس ــيق القائم ــة م ــو اال ــتفادة خ الوقـ ـ
فســل مــذ الفوائــد الــيت يوأرهــا ــوذا بعثــة لألمــم املتحــدة مــذ يــو
الق ــدرة ول ــس اال ــتجابة حلـ ــاالن الط ـ ـوارئ .ودة ــس كالم ــل قـ ــائال رن
الغر مذ العملية مل يكذ اال تقـاص مـذ قـدر املسـاسان اجلليلـة الـيت
تقدمها كيـاانن األمـم املتحـدة ومو فوهـا ،بـل تقـدة ررشـادان أعالـة
ملعاجلة األامان خ املستقبل.

 - 5٧الس اايل ثوي اار ما اايو (رئ ــيس اللجن ــة اال تش ـارية لش ــؤون
اإلدارة وامليزا يـ ـ ـ ــة) :وـ ـ ـ ــر التقريـ ـ ـ ــر ذا الصـ ـ ـ ــلة للجنـ ـ ـ ــة اال تشـ ـ ـ ــارية
( )A/71/810أقـال رن تــائ ومليــة ا ــتاالص الــدروس قــد ــلط
الض ـوهل ولــس ضــرورة دوــم اجلهــان الفاولــة احملليــة خ امليــدان بــدال مــذ
حتمــل املســؤولية وــذ مهامه ـا ور شــاهل كيــاانن وهياكــل اتبعــة للبعثــة
ولس الصعيد القطري وتكييفها لـتالئم متطلبـان وا تياجـان كـل بلـد
ولس دة وتعزيز القدران ولس مستوى املقاحلعان وتعزيـز التنسـيق
والتعــاون بــني كيــاانن األمــم املتحــدة خ امليــدان .وقــد داثرن اجلمعيــة
العام ــة العدي ــد م ــذ القض ــااي احمل ــددة خ ــالل العملي ــة ون ــد ظره ــا خ
مقرت ان امليزا ية األولية للبعثة.
 - 5٨وقال ر ل ظر لضيق اجلدول الزم احملدد لتحقيـق األهـدا
التشغيلية للبعثة ،اليت ة صياغتها مـذ يـو األهـدا املقـرر حتقيقهـا
خالل أرتان تد ولس مدى  3٠و  ٦٠و  ٩٠يوما ،مل تكـذ اللجنـة
اال تشــارية ولــس يق ـني مــذ جــدوى ا يكــل التنظيمــإ الكبــري املقــرتء
للبعثــة ،الــذي يبــدو د ــل ُوضــو قيا ــا ولــس ــوذا ا تياجــان ومليــة
دقــر رى ومليــة ميدا يــة ذان منظــور حلويــل األجــل ومــذ األ ــاس
املنطقإ إل شاهل وجـود كبـري خ مقـر البعثـة ولـيس خ البلـدان املتضـررة
والســبب خ دن مهــام املمثــل اســاص ورئــيس البعثــة ،مل يكــذ مكــذ دن
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يؤديه ـ ــا ش ـ ــاغل املنص ـ ــب برتب ـ ــة دم ـ ــني و ـ ــام مس ـ ــاود حتـ ـ ـ التوجي ـ ــل
اال ـ ـرتاتيجإ للمبعـ ــومت اسـ ــاص املع ـ ـ ثإليبـ ــوال والسـ ــبب خ وـ ــدم
ا ــتادام الرتتيبــان املؤ ســية القائمــة ،مثــل رحلــار املســاودة اإل ســا ية
خ ـ ـ ــاالن الطـ ـ ـ ـوارئ ال ـ ـ ــذي اوتمدت ـ ـ ــل اجلمعي ـ ـ ــة العام ـ ـ ــة خ قراره ـ ـ ــا
 ،١٨٢/4٦ــا خ ذل ــك م ـ ـوارد مكت ــب تنس ــيق الش ــؤون اإل س ــا ية.
وشـددن اللجنــة اال تشـارية ديضــا ولـس ضــرورة تشـجيو التعــاون أيمــا
ب ــني كي ــاانن منظوم ــة األم ــم املتح ــدة وتعزي ــز الق ــدران املش ــرتكة ب ــني
الوكاالن القائمة بدال مذ ر شاهل هياكل جديدة.
 - 5٩ودض ــا د ــل ،بص ــفة وام ــة ،مل ي ــتم حتلي ــل ال ــنه املتب ــو خ
ر شــاهل البعثــة حتلــيال مستفيضــا دو تربيــر امــا ،وددى ذلــك رى ر فــا
املـوارد ولــس ا ياكــل اإلداريــة ولــيس ولــس األ شــطة التنفيذيــة .ورضــاأة
رى ذلـ ـ ــك ،ال يقـ ـ ــدم تقريـ ـ ــر األمـ ـ ــني العـ ـ ــام ( )A/70/737املعلومـ ـ ــان
املفصلة اليت حللبتها اجلمعية العامة وـذ األداهل النهـائإ وتصـفية دصـول
البعثـ ــة ومكتـ ــب املبعـ ــومت اسـ ــاص والتصـ ــر أيهـ ــا .و ـ ــتعود اللجنـ ــة
اال تش ــارية رى ه ــذ املس ـ ـ لة ون ــد ظره ــا خ تقري ــر جمل ــس مراجع ــإ
احلس ــاثن و ــذ البي ــاانن املالي ــة لألم ــم املتح ــدة لع ــام  ،٢٠١٦ال ــذي
يتضمذ النتائ اليت توصل رليها اجمللس بش ن فقان البعثة.

االرتباك أيما يتعلق بتاصيأل املسؤوليان خ البداية ودوجـل القصـور
خ ا ــتادام ا لي ــان اجلدي ــدة ،مم ــا ددى رى ض ــيا الوق ـ ـ وو ــدم
رش ـ ـراك اجملتمعـ ــان احملليـ ــة بفعاليـ ــة واحلاجـ ــة رى التنسـ ــيق اللوجسـ ــيت
املنا ـ ــب .وونـ ــد التصـ ــدي لألامـ ــان الصـ ــحية ،مـ ــذ األسيـ ــة كـ ــان
اال ـ ــتناد رى ا لي ـ ــان املؤ سـ ــية والتنس ـ ــيقية القائمـ ــة ،ثلتع ـ ــاون م ـ ـو
الكيــاانن املوجــودة ثلفعــل خ امليــدان ،مثــل منظمــة الصــحة العامليــة،
ودأرقة األمم املتحدة القطريـة واالحتـاد األأريقـإ .ورضـاأة رى ذلـك ،ال
بـ ــد مـ ــذ دوـ ــم اجلهـ ــان الفاولـ ــة احملليـ ــة خ امليـ ــدان بـ ــدال مـ ــذ حتمـ ــل
املس ــؤولية و ــذ مهامه ــا وتعزي ــز الق ــدران ول ــس مس ــتوى املقاحلع ــان
وتعزيز التنسيق بني الكيـاانن ودوـم اخنـراا الشـركاهل املنفـذيذ و نـب
اادواجية احللول وا ياكل .وللمنظمان اإلقليمية ديضا دور رئيسإ خ
التووي ــة بتفش ــإ امل ــر و ش ــد ال ــدوم السيا ــإ وامل ــايل م ــذ بل ــدان
املنطقة والقارة تضامنا مو البلدان املتضررة.

 - ٦3وقال ـ ـ ر ـ ــل ،خ و ـ ــامل ي ـ ــزداد ترابط ـ ــا ي ـ ــو ال ـ ــرت مالي ـ ــني
األشــااص احلــدود بســهولة كــل يــوم ،أــال مــذ دي بلــد مــذ تفشــإ
مــر مــذ األم ـرا  .ول ــذلك أتمــل اجملمووــة خ دن الــدول األوض ــاهل
ومنظومة األمم املتحدة تسرتشدان ثلدروس املستالصة مذ د شـطة
 - ٦٠الس ا اايلب برييا ا ارا ا ااو،ومايوث (ركـ ـ ـوادور) :تكلمـ ـ ـ ث ـ ــم البعثة خ التصدي لألامان الصحية العاملية خ املستقبل.
جممووـة ال ـ  ٧٧والصــني ،أقالـ رن ا تشــار الفــريوس ،خ ذروة تفشــإ  - ٦4الس ا اايل ع ا اال ه (تشـ ــاد) :حتـ ــدمت ث ـ ــم جممووـ ــة الـ ــدول
وثهل اإليبــوال خ وــام  ،٢٠١4قــد ــاوا بســروة قــدرة أ ـرادى البلــدان األأريقيــة أ شــار مــو التقــدير رى اجلهــود الــيت تبــذ ا البعثــة مــذ دجــل
ومنظم ـ ــان الص ـ ــحة اإلقليمي ـ ــة والدولي ـ ــة ،ال ـ ــيما منظم ـ ــة الص ـ ــحة تعب ــة امل ـوارد الالامــة لتعزيــز اال ــتجابة الدوليــة لتفشــإ أــريوس ريبــوال.
العاملية ،ولس مواجهة األامة .و اهم ا عدام اليقـنيواسـو واالأتقـار ودض ـ ــا دن ا ـ ــد م ـ ــذ وملي ـ ــة ا ـ ــتاالص ال ـ ــدروس ه ـ ــو تق ـ ــدة
تعليق ــان ورؤى در ــب و ــذ الكيفي ــة ال ــيت ددارن هب ــا منظوم ــة األم ــم
رى القدران ورى الت هب خضعة أعالية اال تجابة وأتخرها.
ـود املبذولـة للتصـدي للفـريوس .وقـال رن اجملمووـة
 - ٦١ودوربـ وــذ تقــدير اجملمووــة لــدور احلفــز الــذي تؤديــل البعثــة املتحدة اويـا اجله ن
خ تعب ــة املـ ـوارد البشـ ـرية واملالي ــة الالام ــة ملواجه ــة األام ــة بفعالي ــة وخ تش ــاحلر اللجن ــة اال تش ــارية آراهله ــا أيم ــا يتعل ــق ثجلوا ــب التنظيمي ــة
تعزي ـ ــز الق ـ ــدرة التنفيذي ـ ــة الوحلني ـ ــة ول ـ ــس التص ـ ــدي لل ـ ــوثهل خ البل ـ ــدان للبعثــة ،ــا خ ذلــك تعليقا ــا بشـ ن وــدم التنســيق والتعــاون أيمــا بــني
املتضـ ــررة .ومـ ــذ الضـ ــروري ت ـ ـواأر ويـ ــل أـ ــوري ومـ ــرن لسـ ــد الثغ ـ ـران الكيــاانن ،وا عــدام الــدوم الفعــال للجهــان الفاولــة احملليــة ،والقضــااي
األ ا ــية ورقام ــة دوج ــل الت ــتار ب ــني املس ــتجيبني .وخ ه ــذا الصـ ــدد ،املتصلة بتنفيذ الوالية.
دشــارن مــو التقــدير رى اجلهــود الــيت يبــذ ا مكتــب املبعــومت اســاص
لتعب ــة مـ ـوارد خارج ــة و ــذ امليزا ي ــة و ــذ حلري ــق الص ــندو اال ــت ماين
املتع ــدد الش ــركاهل للتص ــدي لف ــريوس ريب ــوال ،واملس ــاسان ال ــيت ق ــدمتها
جممووة وا عة مذ الشركاهل الدوليني.

 - ٦٢وا تطردن قائلة رن تقرير األمني العام ( )A/70/737وتقرير
اللجن ــة اال تش ــارية ( )A/71/810ق ــد ــلطا الضـ ـوهل ول ــس و ــدد م ــذ
التح ـ ــداين املواجه ـ ــة خ جه ـ ــود التص ـ ــدي للف ـ ــريوس ،ـ ــا خ ذلـ ـ ــك
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 - ٦5ودشار خ استـام رى دن وـدم أعاليـة التصـدي لتفشـإ املـر
خ البداية قد اهم خ ا تشار  .وخ هذا الصدد ،كـان ينبغـإ الت كيـد
خ ومليـة ا ــتاالص الــدروس ولــس ضــرورة بنــاهل احلصــاانن مــذ دجــل
ايــة الســكان وتعزيــز قــدران الــدول األوضــاهل ثلتعــاون مــو منظومــة
األمـ ــم املتحـ ــدة ومومـ ــا ووضـ ــو تـ ــدابري وقائيـ ــة لتفـ ــادي األامـ ــان خ
املس ـ ــتقبل .وخ املس ـ ــتقبل ،ينبغ ـ ــإ للمنظم ـ ــة دن تنش ـ ـ ـ مركـ ـ ـزا واملي ـ ــا
للت هب واال ـتجابة حلـاالن الطـوارئ ،بفـرو رقليميـة وحمليـة وتقـدة
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الدوم لتعزيز قطا الصـحة خ الـدول املعرضـة سطـر تفشـإ الـوثهل ،خ
ــيا تنفيـ ــذ خطـ ــة وـ ــام  ٢٠3٠وتعزيـ ــز آليـ ــان التنسـ ــيق العامليـ ــة
و نب خف مستوى املوارد املاصصة لقطا الصحة.

 - ٦٩ودضاأ د ل ،بفضل تنسيق ردارة مراكز التطبيقـان املركزيـة،
ة خفـ ـ  ٢ 34٠تطبيق ــا رى  ١ ٦5٢تطبيق ــا ب ــني و ــامإ ٢٠١4
و  ،٢٠١٦و ـ ــيؤدي تنفيـ ــذ مشـ ــرو ظـ ــام Exchange/Office 365
ا جــني رى وقــة ا ــتادام  ٧٨٠ظامــا رضــاأيا مــذ الــنظم القدمــة.
و ث ـ ــل ه ـ ــذ اإلجن ـ ــااان اال ـ ــتكمال األ ا ـ ــإ مل ـ ــر ليت التح ـ ــديو
والتحول مـذ مرا ـل اال ـرتاتيجية ،ممـا يسـهم خ اال ـتفادة مـذ كـل
رمكاانن التكنولوجيا لـدوم العمـل األ ا ـإ للمنظمـة و هيـد الطريـق
دم ــام مر ل ــة االبتك ــار .بي ــد دن ا ــتمرار الص ــعوثن خ تو ي ــد م ـوارد
تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن يســهم خ القيــام ث ــتثماران تزيــد
وذ احلاجة خ احللول ورجياد دوجـل ا عـزال تنظيمـإ تيجـة لنشـر الـنظم
دون التقي ــد ثحلوكم ــة املعم ــول هب ــا .وال ب ــد ديض ــا م ــذ اال ــتثمار خ
ردخ ـ ـ ــال تط ـ ـ ــويران خ اجمل ـ ـ ــاالن الرئيس ـ ـ ــية ،ـ ـ ــا خ ذل ـ ـ ــك ا ياك ـ ـ ــل
األ ا ية ،هبد شر لول مبتكرة .ودخـريا ،أـان وـدم هـور مـوارد
للعي ـ ــان يعرق ـ ــل اجله ـ ــود
وب ـ ـرام تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــان واالتص ـ ــاالن ن
املبذولة لتعزيز دمذ املعلومان ولس طا األما ة العامة.

 - ٦٨وقالـ ـ رن مكت ــب تكنولوجي ــا املعلوم ــان واالتص ــاالن ق ــد
د ــرا ،خ و ــام  ،٢٠١٦تق ــدما كب ـريا خ تنفي ــذ اال ـرتاتيجية ،بس ــبل
منهـا تقـدة دوــم د ا ـإ خ شـر ظــام دوموجـا .كمـا وــزا تعاو ـل مــو
اإلداران األخرى ،ال يما مذ خالل العمل مـو ردارة الـدوم امليـداين
خ روـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن تنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم املكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
( )ST/SGB/2016/11وتنفي ــذ خط ــة العم ــل املؤلف ــة م ــذ  ١٠ق ــاا
لتعزيز دمذ املعلومان ودم ا ياكل األ ا ية لتكنولوجيا املعلومـان
خ مركــزي البيــاانن املؤ ســية اللــذيذ تــديرسا ردارة الــدوم امليــداين خ
برين ــديزي ،ميطالي ــا ،وأالنس ــيا ،م ــبا يا .ودج ــرى املكت ــب ا تعراض ــا
مفصـ ــال لإل فـ ــا ولـ ــس تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان واالتصـ ــاالن ووض ـ ــو
توقعان مليزا ية مد ا اـس ـنوان .ودصـدر ديضـا  3٨يا ـة تـنظم
ردارة تكنولوجيـ ـ ـ ــا املعلومـ ـ ـ ــان واالتصـ ـ ـ ــاالن هبـ ـ ـ ــد تعزيـ ـ ـ ــز الرقابـ ـ ـ ــة
واملس ـ ــاهللة .وأض ـ ــال و ـ ــذ ذل ـ ــك ،ق ـ ــام املكت ـ ــب بنش ـ ــر ظ ـ ــم جدي ـ ــدة
لتكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن مــذ دجــل دوــم ومــل املنظمــة خ
جم ـ ـ ــاالن اي ـ ـ ــة البي ـ ـ ــة واإل ص ـ ـ ــاهلان اجلنس ـ ـ ــا ية ومن ـ ـ ــو اال ـ ـ ــار
ثملا ـ ـ ــدران وغس ـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـوال واال ـ ـ ــتاباران املالي ـ ـ ــة والتاط ـ ـ ــيط
اال ـ ـ ـ ـرتاتيجإ ودو ـ ـ ــم ردارة امل ـ ـ ــؤ ران وحتلي ـ ـ ــل األخب ـ ـ ــار وو ـ ـ ــائط
اإلوـ ـ ــالم وردارة د شـ ـ ــطة الـ ـ ــتعلم وردارة الوقـ ـ ــود واملعـ ـ ــدان اململوكـ ـ ــة
للو دان وجماالن ردارية خمتلفة.

 - ٧٠ودكدن د ـل ،خ وـام  ،٢٠١٧ـتبذل جهـود لتوجيـل روـادة
اال ــتثمار الالامــة ــو احللــول التكنولوجي ــة الــيت تــدوم أعاليــة تنفي ــذ
الــوالاين خ العمليــان امليدا يــة ،ــا خ ذلــك التكنولوجيــان املبتكــرة
خ جمـ ـ ــاالن دمـ ـ ــذ املعسـ ـ ــكران ،و ايـ ـ ــة القواأـ ـ ــل ،واإلملـ ـ ــام ثحلالـ ـ ــة،
والتشــجيو ولــس تكــويذ رؤيــة مشــرتكة بش ـ ن العمليــان .ول ـ ذ كا ـ
التكنولوجيــان اجلديــدة تصــل رى البلــدان الناميــة بســروة مل يســبق ــا
مثيل ،أال يستفيد منها ثلضـرورة معظـم النـاس خ هـذ البلـدان .ومـذ
مث ،جيــب اتبــا ة ـ و ــاملإ قــائم ولــس تع ــدد دصــحا املصــلحة م ــذ
دجــل ضــم التكنولوجيــا واألشــااص واملنظمــان وال ـربام ضــمذ رحلــار
منسق لدوم التنمية ولس الصعد العاملإ واإلقليمإ والوحل .

 - ٦٦توى الرائ ة السيد بورييت (د غوال) ،انئب الرئيسة.
ا رتاتيجية تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن لألمم املتحـدة
( )A/71/400و )A/71/785
 - ٦٧الساا اايلب ث ي (كب ـ ــرية م ـ ــو فإ تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــان):
ورض ـ تقري ــر األم ــني الع ــام و ــذ ال ــة تنفي ــذ ا ـرتاتيجية تكنولوجي ــا
املعلومـ ـ ــان واالتص ـ ـ ــاالن لألمـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة ( )A/71/400أقال ـ ـ ـ رن
اال ـ ـرتاتيجية وب ــارة و ــذ خط ــة اس ــية لتحوي ــل بي ــة التكنولوجي ــا خ
األمم املتحدة دوما لعمـل املنظمـة خ اجملـاالن األ ا ـية .وهـإ ترمـإ
خ املق ـ ــام األول رى مواهلم ـ ــة مـ ـ ـوارد تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــان وحت ـ ــديثها
وترش ــيدها ا ـ ـرتاتيجيا ول ــس ط ــا األما ــة العام ــة م ــذ دج ــل معاجل ــة
التجزؤ املزمذ لنظم املنظمة.
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 - ٧١واختتمـ ـ ثلق ــول رن املب ــادران اال ـ ـرتاتيجية ال ــيت ق ــام هب ــا
املكتــب ،رغــم التحــداين الــيت ال ت ـزال تعــرت تنفيــذها ،ــا خ ذلــك
دمـ الشـبكان ومراكــز البيـاانن املنفصــل بعضـها وــذ بعـ وتنســيق
ـزود العــاملإ ،تنطــوي ولــس رمكا يــة حتقيــق أوائــد حلويلــة األمــد مــذ
التـ ُّ
يــو ترشــيد التكــالية .ويشــكل التقــدم احملــرا خ الســنتني األوليــني
مذ تنفيذ ا رتاتيجية تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن خطوة رجيابيـة
و ضـمان الشـمول واملوثوقيـة والكفـاهلة خ تـوأري خـدمان تكنولوجيـا
املعلومان واالتصاالن ولس طا املنظمة.
 - ٧٢الس اايل ثوي اار ما اايو (رئ ــيس اللجن ــة اال تش ــارية لش ــؤون
اإلدارة وامليزا ي ـ ـ ـ ــة) :و ـ ـ ـ ــر تقري ـ ـ ـ ــر اللجن ـ ـ ـ ــة اال تش ـ ـ ـ ــارية ذا الص ـ ـ ـ ــلة
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( ،)A/71/785أر ــب ثلتقــدم احملــرا خ تنفيــذ ا ـرتاتيجية تكنولوجيــا  - ٧5السيل ي يّا بوثزا (ركـوادور) ،تكلـم ث ـم جممووـة ال ـ ٧٧
املعلوم ـ ـ ــان واالتص ـ ـ ــاالن ،ال ـ ـ ــيما رص ـ ـ ــدار ش ـ ـ ــرة األم ـ ـ ــني الع ـ ـ ــام والصني ،أـ ور وـذ أتييـد اجملمووـة لإلصـال ان اإلداريـة الراميـة رى
( )ST/SGB/2016/11ال ـ ــيت أتخ ـ ــرن كثـ ـ ـريا و ـ ــذ موو ـ ــدها وحتس ـ ــني اايدة الكفاهلة والفعالية والشفاأية والرقابة واملساهللة خ األمم املتحدة.
التعــاون بــني مكتــب تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن وردارة الــدوم  - ٧٦ودضــا دن ا ـرتاتيجية تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن
امليــداين ور شــاهل شــبكة وا ــعة  WANوا ــدة ومنســقة لألما ــة العامــة خط ـ ــوة وملي ـ ــة خ ـ ــبيل اال ـ ــتجابة للش ـ ـواغل املتص ـ ــلة بتكنولوجي ـ ــا
لألم ــم املتح ــدة وتفعي ــل مراك ــز التطبيق ــان املركزي ــة واال تعاض ــة و ــذ املعلومــان واالتصــاالن .ودوضــم د ــل ولــس الــرغم مــذ ر ـراا تقــدم خ
التطبيق ـ ـ ــان القدمـ ـ ـ ــة بتطبيق ـ ـ ــان مركزيـ ـ ـ ــة مو ـ ـ ــدة جديـ ـ ـ ــدة وردراا تعزيــز دم ــذ املعلوم ــان وخ احل ــد م ــذ التج ــزؤ وم ــذ التك ــالية املتص ــلة
متطلبان ف السالم خ توقعـان ميزا يـة األما ـة العامـة لفـرتة اـس بتنفيــذ تــدابري األمــذ والرصــد ،أا ــل ــيكون مــذ الضــروري الت كــد مــذ
نوان.
رجنــاا خطــة العمــل املتعلقــة لمــذ املعلومــان واملتكو ــة مــذ  ١٠قــاا.
أه ــذا م ــذ ش ـ ـ ل دن يت ــيم للمنظم ــة رجن ــاا دم ــور م ــذ بينه ــا مواجهـ ــة
املااحلر األمنية احملتملة ومعاجلة املسائل املتعلقة ث تعادة القدرة ولس
العمل بعد الكوارمت مذ خالل آليان قوية للحوكمة ،ويتيم ا ديضـا
ايــة فس ــها مــذ املراقب ــة الش ــاملة لالتصــاالن والبي ــاانن واورتاض ــها
و عهــا .وقــال رن اجملمووــة ــو تلــتمس املزيــد مــذ املعلومــان وــذ
العملية اليت ة وجبها حتديد ما ينبغإ التحكم أيل مركزاي مـذ د شـطة
تكنولوجي ــا املعلوم ــان واالتص ــاالن واأل ش ــطة ال ــيت تس ــتوجب ري ــة
تشــغيلية ،وديضــا وــذ التفاصــيل املتعلقــة بعمليــة روــداد امليزا يــة وتنفيــذ
ا رتاتيجية تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن.

 - ٧3وأيم ـ ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ـ ــق ثلرتتيب ـ ـ ـ ــان التنظيمي ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال رن اللجن ـ ـ ـ ــة
اال تشارية تنتظر مذ يو اإلداران والكياانن التابعة لألما ة العامة
االمتثال ال رتاتيجية تكنولوجيا املعلومـان واالتصـاالن ،كمـا واأقـ
وليها اجلمعية العامة خ قرارهـا  ٢٦٢/٦٩ولأل كـام الـواردة خ شـرة
األمني العام .ومذ الضروري ديضـا احلـرص ولـس دن يسـتعر املكتـب
امليزا يان املاصصة جلميو د شطة تكنولوجيا املعلومـان واالتصـاالن
قبل تقدمها رى مكتب ختطـيط الـربام وامليزا يـة واحلسـاثن .ورضـاأة
رى ذلــك ،تشــدد اللجنــة اال تشــارية ولــس ضــرورة ر ــام يــو املرا ــل
األ ا ية خ تعمـيم ظـام دوموجـا ،وتعزيـز القـدرة الداخليـة كـإ يتسـىن
قل املسؤوليان بسال ة خ املوود احملدد للتمكني مذ رضفاهل الطـابو  - ٧٧واتب ــو ق ــائال رن مـ ـوارد امليزا ي ــة العادي ــة ،ــا خ ذل ــك املـ ـوارد
املؤ سإ ولس دوم ظام دوموجا.
املاصص ــة للبعث ــان السيا ــية اساص ــة ،ال ــيت ة رص ــدها لتكنولوجي ــا
 - ٧4وق ــال ر ــل ينبغ ــإ ل ــإلداران دن تكف ــل رج ـراهل اال تعراض ــان املعلوم ــان واالتصـ ــاالن قـ ــد ـ ــجل اخنفاضـ ــا مـ ــذ  3٦٨.١مليـ ــون
الالامــة ألم ــذ املعلوم ــان وركم ــال يــو امل ــو فني للت ــدريب اإللزام ــإ دوالر خ أ ـ ــرتة الس ـ ــنتني  ٢٠١5-٢٠١4رى  354ملي ـ ــون دوالر خ
لضـمان رجنـاا خطـة العمـل ذان النقـاا العشـر بشـ ن دمـذ املعلومـان أرتة السنتني  .٢٠١٧-٢٠١٦واخنفضـ املـوارد مـذ ميزا يـان فـ
خ املوود احملدد .وينبغإ دن تتضمذ التقارير املر لية املقبلة وـذ تنفيـذ السـ ــالم ،ـ ــا خ ذل ـ ــك س ـ ــا الـ ــدوم ،املتا ـ ــة ل ـ ـربام تكنولوجي ـ ــا
اال رتاتيجية معلومان مستجدة موجزة وذ رجنااان الدوائر اإلقليميـة املعلوم ـ ــان واالتص ـ ــاالن م ـ ــذ  ١ ٠٠٢.4ملي ـ ـون دوالر خ ـ ــالل أ ـ ــرتة
لتكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن التابعــة إلدارة الــدوم امليــداين مــذ السـ ـ ـ ــنتني  ٢٠١5-٢٠١4رى  ٩٩١.٨ملي ـ ـ ـ ـون دوالر خـ ـ ـ ــالل أـ ـ ـ ــرتة
دجــل تقــدة صــورة شــاملة وــذ األ شــطة اإلقليميــة خ جمــال تكنولوجيــا الس ـ ــنتني  ،٢٠١٧-٢٠١٦خ ـ ــني ش ـ ــهدن املـ ـ ـوارد اسارج ـ ــة و ـ ــذ
املعلومــان واالتصــاالن .دمــا أيمــا يتعلــق راكــز التطبيقــان املركزيــة ،امليزا يــة املاصصــة ــذ ال ـربام اايدة مــذ  ٢٦,٦دوالرا مليــون دوالر
أينبغ ــإ لألم ــني الع ــام دن يس ــعس رى مواص ــلة ترش ــيد وختف ــي و ــدد لف ــرتة الس ــنتني  ٢٠١5-٢٠١4رى  ٢٧ملي ــون دوالر لف ــرتة الس ــنتني
التطبيقان اليت يتوقو بقاؤها خ وـام  ٢٠٢٠والبـالغ وـددها .٢٠١٧-٢٠١٧ ١ ٠٠٠
تطبيــق .ودخ ـريا ،جيــب ولــس مــديري يــو كيــاانن األما ــة العامــة دن  - ٧٨و ـ ــل توايـ ــو م ـ ـوارد تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان واالتصـ ــاالن خ
يتعــاو وا خ التغلــب ولــس مقاومــة اجلهــود الراميــة رى احلــد مــذ التجــزؤ بعثان ف السالم اثبتا ولس مدى الفرتان املالية الـثالمت السـابقة،
وتو ي ـ ـ ــد ق ـ ـ ــدران تكنولوجي ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ــان واالتص ـ ـ ــاالن ،وخ تنفي ـ ـ ــذ يــو ا ــت ثرن املـوارد املتعلقــة ثلو ــائة بنســبة  3٠خ املائــة تقريبــا
ا ـ ـ ـرتاتيجية تكنولوجي ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ــان واالتص ـ ـ ــاالن .وتنتظ ـ ـ ــر اللجن ـ ـ ــة أيمــا ا ــت ثرن امل ـوارد غ ــري املتعلقــة ثلو ــائة ،ال ــيت ة توايعه ــا ول ــس
اال تشارية مذ األمني العام دن مارس قيادة قوية خ هذا الصدد.
طـ ـ ــا أ ـ ـ ــان اإل فـ ـ ــا ولـ ـ ــس املعـ ـ ــدان ،بنسـ ـ ــبة  3٢خ املائـ ـ ــة وة
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ختص ـ ـ ــيأل س ـ ـ ــبة  3٨خ املائ ـ ـ ــة للا ـ ـ ــدمان واالتص ـ ـ ــاالن التجاري ـ ـ ــة
وللتكــالية ذان الصــلة ثلرباجميــان .وخ هــذا الصــدد ،ينبغــإ لألمــني
الع ــام متابع ــة جه ــود ـ ـ ي ــتم خف ـ ـ متو ــط تكلف ــة تكنولوجي ــا
املعلوم ــان واالتص ــاالن لك ــل مس ــتادم م ــذ خ ــالل حتقي ــق وأ ــوران
احلجـم ،و ـ يـتم تعزيـز بـرام بنـاهل قـدران املـو فني ،ـا خ ذلـك خ
بعثان ف السالم .ودوضم املـتكلم دن اجملمووـة ـتلتمس احلصـول
ولــس تفاصــيل رضــاأية بش ـ ن صــة تكــالية الصــيا ة الســنوية لنظــام
دوموجـا الـيت يــديرها مكتـب تكنولوجيـا املعلومــان واالتصـاالن ،والــيت
تق ـ ــدر تباو ـ ــا بل ـ ــغ  34.٩ملي ـ ــون دوالر و بل ـ ــغ  34.4ملي ـ ــون دوالر
خــالل الســنتني املــاليتني  ٢٠٠٨و  .٢٠١٩وقــال رن اجملمووــة تواأــق
ولــس التوصــية ال ـواردة خ تقريــر اللجنــة اال تشــارية وــذ املوضــو لعــام
 )A/70/755( ٢٠١٦اليت تنأل ولس ضرورة دن تكـون يـو مشـاريو
تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان واالتصـ ــاالن دو مبادرا ـ ــا ،الـ ــيت يبـ ــدد جممـ ــو
تكاليفه ــا م ــذ مس ــتوى ددىن مع ــني ،مش ــفووة ببي ــان ج ــدوى يتض ــمذ
قــدرا مــذ التفاصــيل يتنا ــب مــو جــم املشــرو  .ومــذ مث ،ــتطلب
اجملمووة احلصول ولس قائمة تميـو املبـادران اجلاريـة واملقبلـة خ جمـال
تكنولوجيا املعلومـان واالتصـاالن ،وولـس مـا يتصـل هبـا مـذ تكـالية
يتم قياس ددائها.
و قاا مرجعية و وات متوخاة،

االبتكار مذ ا رتاتيجية تكنولوجيـا املعلومـان واالتصـاالن .وقـال رن
ي ــو التغيـ ـريان املق ــرتء ردخا ــا ول ــس السيا ــان م ــذ دج ــل حتس ــني
أـ ــرص التطـ ــوير الـ ــو يفإ للمـ ــو فني خ جمـ ــال تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان
واالتصــاالن دو مــذ دجــل اال تفــاأل ثملــو فني ذوي اســربة واملــؤهلني
خ هــذا اجملــال جيــب ورضــها ولــس اجلمعيــة العامــة ضــمذ ــيا تقريــر
األمـني العـام وــذ ردارة املـوارد البشـرية لكـإ تنظـر أيهــا .ودخـريا ،يتعــني
ولس األمني العام دن يكفل التنفيذ الكامـل لتوصـيان جملـس مراجعـإ
احلساثن بش ن مسائل تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن.

 - ٨١الس ا اايل ع ا اال ه (تش ـ ــاد) :تكل ـ ــم ث ـ ــم جمموو ـ ــة ال ـ ــدول
األأريقي ــة ،أق ــال رن اجملموو ــة تر ــب ثلتوص ــيان واملال ظ ــان ال ــيت
وضــعتها اللجنــة اال تشــارية بشـ ن تقريــر األمــني العــام .و ــا دن مـوارد
تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن تُســتادم خ يــو جوا ــب ومــل
املنظمــة ،ال ب ــد م ــذ تعم ــيم اال ـرتاتيجيان وخط ــط اال ــتادام هب ــذا
الشـ ن ،ومــذ التعجيــل بتنفيــذ اإلصــال ان ا ادأــة رى اايدة الكفــاهلة
والفعالي ــة والش ــفاأية خ األم ــم املتح ــدة .ودوض ــم دن اجملموو ــة تش ــعر
ل ــذلك بقل ــق ألن ق ـ ـراران اجلمعي ــة العام ــة املؤي ـ ـدة لتوص ــيان اللجن ــة
اال تشــارية وجملــس مراجعــإ احلســاثن بش ـ ن تكنولوجيــا املعلومــان
واالتصــاالن كث ـريا مــا يت ـ خر تنفيــذها دو تظــل دون تنفيــذ .ومــذ مث،
 - ٧٩وقــال الســيد بورخــا رن اجملمووــة تُســلم بتحســذ التعــاون بــني يتعــني ولــس يــو املــديريذ ديــد التـزامهم ثالمتثــال لتلــك التوصــيان
املكتــب وردارة الــدوم امليــداين ،ولكنهــا تــدوو رى تكثيــة التعــاون خ م ـ ـ ـ ــذ دج ـ ـ ـ ــل اإل ـ ـ ـ ـرا بتنفي ـ ـ ـ ــذ ا ـ ـ ـ ـرتاتيجية تكنولوجي ـ ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ـ ــان
مسائل تكنولوجيا املعلومان واالتصـاالن بـني كيـاانن فـ السـالم واالتصاالن.
مــذ جهــة والكيــاانن غــري العاملــة خ فـ الســالم مــذ جهــة دخــرى - ٨٢ .وقال رن اجملمووة حتيط ولما بوضو السيا ان واإلجـراهلان
وه ــإ تش ــجو ديض ــا األم ــني الع ــام ول ــس تعزي ــز التع ــاون ول ــس طـ ــا الداخلي ـ ــة ِّ
املنظم ـ ــة إل ـ ــناد وتف ـ ــوي الس ـ ــلطة خ جم ـ ــال تكنولوجي ـ ــا
املنظومــة وتــدوو رؤ ــاهل كيــاانن األمــم املتحــدة رى النظــر خ تشــجيو املعلوم ــان واالتص ــاالن خ ص ــيغتها النهائي ــة .ودأ ــاد ل ــل م ــذ دج ــل
مواهلم ـ ـ ــة خ ـ ـ ــدمان تكنولوجي ـ ـ ــا املعلوم ـ ـ ــان واالتص ـ ـ ــاالن وتقامسه ـ ـ ــا ،ضــمان التنفيــذ النــاجم لال ـرتاتيجية ،ال بــد مــذ بــذل جهــود لتعزيــز
وال ــيما خ املواق ــو امليدا ي ــة ،وتعزي ــز ق ــدران تكنولوجي ــا املعلوم ــان التنس ــيق واملواهلم ــة ،وال ــيما خ ومليـ ــان ف ـ ـ الس ــالم والبعثـ ــان
واالتص ـ ــاالن ل ـ ــدى ال ـ ــدول األوض ـ ــاهل ال ـ ــيت ه ـ ــإ اج ـ ــة رى ال ـ ــدوم .السيا ــية اساص ــة ولتحس ــني دم ــذ املعلوم ــان هب ــد من ــو املا ــاحلر
واجملمووــة ــتكون مهتمــة ديضــا عرأــة املزيــد وــذ اجلهــود الــيت يبــذ ا األمنيــة احملتملــة وحتســني الشـراهل .وقــال رن اجملمووــة تتطلــو رى معرأــة
املكتــب لتيســري دومــال املنظمــة ودوــم الــدول األوضــاهل ،ــا خ ذلــك املزي ــد و ــذ النفق ــان املتوقع ــة املتص ــلة بتل ــك األ ش ــطة ،وك ــذلك و ــذ
وـ ــذ حلريـ ــق تـ ــوأري خـ ــدمان تكنولوجيـ ــا املعلومـ ــان واالتصـ ــاالن رى صــة تكــالية الص ــيا ة الســنوية لنظ ــام دوموجــا ال ــيت يــديرها مكت ــب
ممثليها خ يو مراكز العمل الرئيسية.
تكنولوجيا املعلومان واالتصـاالن .وهـإ ـتكون مهتمـة ديضـا عرأـة
 - ٨٠ودوضـم املـتكلم دن اجملمووــة ـتلتمس املزيــد مـذ املعلومــان
وــذ ا ــتادام العقــود اإلحلاريــة واتفاقــان العقــود اجلماويــة ،وال ــيما
خ ــيا املشــرتاين احملليــة واإلقليميــة ووــذ رصــد ردارة األصــول غــري
امللمو ـ ـ ــة والتقيـ ـ ــد بقواوـ ـ ــد املشـ ـ ــرتاين ود ظمتهـ ـ ــا وتنفيـ ـ ــذ مر لـ ـ ــة
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املزي ـ ــد و ـ ــذ خ ـ ــدمان اقتن ـ ــاهل وردارة خ ـ ــدمان تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــان
واالتصـ ــاالن ،وال ـ ــيما ولـ ــس الص ـ ــعيديذ احمللـ ــإ واإلقليم ـ ــإ ،وو ـ ــذ
اسط ـ ـوان املتا ـ ــذة لتحس ـ ــني سـ ــبة العق ـ ــود ال ـ ــيت تنفـ ــذ ول ـ ــس ه ـ ــذيذ
الصعيديذ.
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 - ٨3و تسـ ـ ــعس اجملمووـ ـ ــة رى احلصـ ـ ــول ولـ ـ ــس ريضـ ـ ــا ان وـ ـ ــذ
اسط ـوان ال ــيت تعت ــزم األما ــة العام ــة اختاذه ــا م ــذ دج ــل تلبي ــة الطل ــب
املتزايد ولس خدمان تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن ،وكذلك وـذ
اال ــتثماران اإلض ــاأية الالام ــة لتحقي ــق ل ــة دم ــور م ــذ بينه ــا دو ــم
ا تغالل خدمان التداول ثلفيديو .وهـإ تتطلـو رى ـو مقرت ـان
مفصـلة بشـ ن وضـو ا ـرتاتيجية أعالـة ومتسـقة لتطـوير التطبيقـان يـتم
وجبها التالأل مذ التطبيقان الزائدة واملتقادمة والتقليأل مذ الـة
التجــزؤ .ودخـريا ،تشــجو اجملمووــة األمــني العــام ولــس تعزيــز بـرام بنــاهل
قــدران املــو فني ،ث ــتادام القــدران الداخليــة ،وولــس تزويــد بعثــان
ف السالم ا يلزمها مذ ددوان تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن
لتنفيذ والاي ا.
 - ٨4الس اايلب راإا ا (املراقب ــة و ــذ االحت ــاد األورو ) :تكلمـ ـ
ديضـ ــا ث ـ ــم البلـ ــدان املرشـ ــحة لال ضـ ــمام رى االحتـ ــاد دلبا يـ ــا واجلبـ ــل
األ ــود و هوريــة مقــدو يا اليوغو ــالأية ــابقا وص ـربيا وبلــد ومليــة
حتقي ــق اال ــتقرار واال تس ــا  :البو ــنة وا ر ــك رض ــاأة رى درميني ــا
و هوريـ ـ ـ ــة مولـ ـ ـ ــدوأا ودوكرا يـ ـ ـ ــا ،أقال ـ ـ ـ ـ رن تكنولوجيـ ـ ـ ــا املعلومـ ـ ـ ــان
واالتصــاالن تقــوم بــدور رئيســإ خ تيســري ومــل املنظمــة مــذ خــالل
تعزي ـ ـ ــز االتص ـ ـ ــاالن وحتس ـ ـ ــني ق ـ ـ ــدرة الق ـ ـ ــوة العامل ـ ـ ــة العاملي ـ ـ ــة ول ـ ـ ــس
اال تجابة وتعزيز كفاهلة تبادل املعلومـان الدقيقـة لـدوم ومليـة صـنو
القرار وتعزيز الرقابة واملساهللة.
 - ٨5ودورب وذ تر يب االحتاد األورو ثلتقدم احملرا خ تنفيـذ
ا ـرتاتيجية تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن ،ــا خ ذلــك األومــال
املنج ــزة لتو ي ــد ال ــنظم اجملـ ـزدة وحتس ــني تق ــدة اس ــدمان م ــذ خ ــالل
تفـ ـ ـ ــوي الصـ ـ ـ ــال يان وترشـ ـ ـ ــيد مراكـ ـ ـ ــز التطبيقـ ـ ـ ــان وتكنولوجيـ ـ ـ ــا
املعلومــان واالتصــاالن وتعزيــز احلوكمــة ودوــم تنفيــذ ظــام دوموجــا.
وقال رن وأدها ير ـب ديضـا بتعزيـز التنسـيق بـني مكتـب تكنولوجيـا
املعلوم ـ ــان واالتص ـ ــاالن وردارة ال ـ ــدوم املي ـ ــداين ،وثلوض ـ ــوء الـ ـ ــذي
جـ ــاهلن بـ ــل شـ ــرة األمـ ــني العـ ــام ( )ST/SGB/2016/11أيمـ ــا يتعلـ ــق
بتوايو املسؤوليان وذ تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن.
 - ٨٦واتبعـ قائلـة ر ـل يتعـني التصـدي جلملـة مـذ التحـداين مـذ
دج ــل ض ــمان تنفي ــذ ا ـ ـرتاتيجية تكنولوجي ــا املعلوم ــان واالتص ــاالن
بنجاء .ودوضح دن اتبـا يا ـان قويـة ـد رى تعزيـز احلوكمـة
وتركيـ ــز اال ـ ــتثمار ولـ ــس تقـ ــدة اسـ ــدمان ،وال ـ ــيما خ جمـ ــال دمـ ــذ
الفضـاهل اإللكـرتوين ،ـيكوانن ضـروريني ال ـتغالل املـوارد ولـس النحــو
األمثل ولال تفادة مذ قيمة دصول تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن
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وا ــتثمارا ا .و ــيكون ا ــتمرار اضــطال املــديريذ بــدور قيــادي ولــس
ط ــا كي ــاانن األما ــة العام ــة م ــذ األم ــور احلامس ــة خ ه ــذا الص ــدد.
ووالوة ولس ذلك ،مكذ ر راا مزيد مذ التقدم خ تعزيز الرقابـة ولـس
املش ـ ـ ــرتاين وردارة األص ـ ـ ــول وامل ـ ـ ـ ـوارد البش ـ ـ ـ ـرية اساص ـ ـ ــة بتكنولوجي ـ ـ ــا
املعلومــان واالتصــاالن وذلــك مــذ دجــل نــب االادواجيــة وضــمان
الكفاهلة واملرو ة والشفاأية خ ا تادام املوارد ولس طا املنظمة.
 - ٨٧الس ا ا ا اايلب لوم ا ا ا ااا ( ويس ـ ـ ـ ـرا) :تكلمـ ـ ـ ـ ـ ديض ـ ـ ـ ــا ث ـ ـ ـ ــم
لياتنش ـ ـ ــتايذ ،أقالـ ـ ـ ـ رن ال ـ ـ ــدول األوض ـ ـ ــاهل اوتم ـ ـ ــدن ا ـ ـ ـ ـرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومـان واالتصـاالن مـذ دجـل احلـد مـذ التجـزؤ خ بي ـة
تكنولوجي ـ ــا املعلوم ـ ــان واالتص ـ ــاالن وتعزي ـ ــز القي ـ ــادة املركزي ـ ــة ل ـ ــنظم
تكنولوجيا املعلومـان واالتصـاالن ورر ـاهل احلوكمـة الفعالـة وحتسـني
دم ــذ املعلوم ــان واايدة الش ــفاأية .وبفض ــل التق ــدم ال ــذي ة ر ـ ـراا ،
دصـ ــبح هياكـ ــل تكنولوجيـ ــا املعلوم ـ ــان واالتصـ ــاالن تعمـ ــل زي ـ ــد
السال ة وجيري ردخال حتسينان ولـس العمليـان وتقـدة اسـدمان
وتوضــو يا ــان جديــدة بشـ ن تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن
ن
ودُت ــيم ال ــدوم احلا ــم لنش ــر ظ ــام دوموج ــا وت ــوأر املزي ــد م ــذ األم ــذ
لل ـ ــنظم وة ثلكام ـ ــل ر ش ـ ــاهل مكت ـ ــب املس ـ ــاودة املعـ ـ ـ ثلتطبيق ـ ــان
املركزي ـ ــة .ودورب ـ ـ املتكلم ـ ــة و ـ ــذ تر يبه ـ ــا اس ـ ــاص ثجله ـ ــود املبذول ـ ــة
لتحســني التعــاون خ مســائل تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن بــني
كياانن ف السالم والكياانن غري العاملة خ ف السالم.
 - ٨٨ودوض ــح املتكلم ــة د ــل يتع ــني ول ــس األم ــني الع ــام ،ل ــدى
التص ـ ــدي للتح ـ ــداين املتبقي ـ ــة ،دن يش ـ ــجو ول ـ ــس التنس ـ ــيق والتع ـ ــاون
األومــق داخــل املنظمــة مــذ دجــل ضــمان دوــم اإلدارة العليــا والتزامهــا
ثلكامل .وقالـ رن الوأـديذ يتفقـان ديضـا مـو اللجنـة اال تشـارية خ
ض ـ ــرورة دن يواص ـ ــل األم ـ ــني الع ـ ــام تقل ـ ــيأل مس ـ ــتوى التج ـ ــزؤ خ بي ـ ــة
تكنولوجي ــا املعلوم ــان واالتص ــاالن ول ــس ط ــا األما ــة العام ــة وخ
يــو مراكــز العمــل والبعثــان امليدا يــة ،وتعزيــز التعــاون بــني اإلداران.
وولــس ــو مــا دقرتــل اجلمعيــة العامــة خ قرارهــا  ٢4٨/٧٠دلــة ،ينبغــإ
ب ــذل جه ــود لتعم ــيم ظ ــام دوموج ــا ض ــمذ ا ـ ـرتاتيجية تكنولوجي ــان
املعلوم ــان واالتص ــاالن وهيكله ــا ،ال ــيما م ــذ خ ــالل ر ش ــاهل ظ ــام
مو د لدوم ظام دوموجا ،ا خ ذلك داخل كياانن فـ السـالم.
ودخـريا ،ثـ املتكلمــة الــدول األوضــاهل ولــس تشــجيو ومليــة مواهلمــة
وتقا م خدمان تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن مو كياانن األمم
املتح ــدة األخ ــرى ،وال ــيما خ املواق ــو امليدا ي ــة ،ش ــيا م ــو د ك ــام
الفقرة  ١١مذ قرار اجلمعية العامة .٢٦٢/٦٩
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 - ٨٩السيّل وافار (ر ـرائيل) :قـال رن ر ـرائيل تؤيـد ا ـرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن ،اليت تُساود املنظمة خ جهودها
الراميـ ــة رى مواكبـ ــة التطـ ــوران التكنولوجيـ ــة اجلاريـ ــة وحتقيـ ــق الكفـ ــاهلة
اإلدارية واملالية ورجناا والاي ا.
 - ٩٠ودوضـم دن تنفيــذ اال ـرتاتيجية بفعاليــة ـو يتطلــب دكثــر
م ــذ جم ــرد األخ ــذ ثلتكنولوجي ــا اجلدي ــدة وأه ــم احلاج ــة رى االبتك ــار.
أه ــذ التكنولوجي ــا جي ــب دن تُطبَّـ ـق وتُس ــتادم بش ــكل ــليم ،وه ــذا
مــا ــيتطلب تــوأري التــدريب املنا ــب واال تفــاأل ــو فني متف ــرغني
تتم اال ـتفادة
للعمل خ جمال تكنولوجيا املعلومان واالتصاالن
م ــذ ك ــل اإلمك ــاانن ال ــيت تُتيحه ــا ال ـنُّظم املتط ــورة .وخ ه ــذا الص ــدد،
جيب دن تتوأر لدى املـدربني جممووـة املهـاران الالامـة لتزويـد مـو فإ
األم ــم املتح ــدة ثلتوجيه ــان ال ــيت جتاجوة ــا م ــذ دج ــل تش ــغيل الـ ـنُّظم
اجلديــدة .و ــتتيم احللــول الرقميــة ديضــا لألأـراد خــارا املواقــو الوصــول
رى املعلومــان خ امليــدان ،أتحســذ بــذلك مــذ قــدر م ولــس التنقــل.
وخ هذا الصدد ،قال ر ل ير ب لمثلة التطبيقان املبتكرة لتكنولوجيا
املعلومان واالتصاالن الواردة خ تقرير األمني العام (.)A/71/400
 - ٩١ومضـ ـ ــس املـ ـ ــتكلم قـ ـ ــائال رن اإلدارة العليـ ـ ــا جيـ ـ ــب دن تكفـ ـ ــل
ا ــتادام ال ـنُّظم اجلديــدة ولــس الوجــل األمثــل مــذ دجــل حتقيــق مــا هــو
متــوخس خ ا ـرتاتيجية تكنولوجيــا املعلومــان واالتصــاالن مــذ دوجــل
الكفــاهلة وخفـ التكــالية .وخ هــذا الصــدد ،جيــب ولــس املنظمــة دن
تنج ــز وملي ــة التح ــول م ــذ االوتمـ ــاد ول ــس ال ــنه احملل ــإ رى العمـ ــل
ثلــنه القــائم ولــس احلو ــبة الســحابية خ ردارة تكنولوجيــا املعلومــان
واالتص ــاالن وذل ــك للح ــد م ــذ االادواجي ــة خ العم ــل ،ودن تض ــو خ
اوتبارهــا ضــرورة تعزيــز الت هــب خ جمــال دمــذ الفضــاهل اإللكــرتوين ـ
حتاأ ولس معلوما ا وتوأر بي ة آمنة لعملها.
 - ٩٢وقــال رن وأــد بلــد يتفــق مــو اللجنــة اال تشــارية خ ال ـردي
بضــرورة دن تتقيــد يــو رداران األما ــة العامــة تقيــدا اتمــا ث ـرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومـان واالتصـاالن ،ودن تعمـل مـو مكتـب تكنولوجيـا
املعلومــان واالتصــاالن مــذ دجــل راالــة الــنظم املزدوجــة .ودوضــم د ــل
رغم دسية حتديـد مـا رذا كا ـ اال ـرتاتيجية تُطبـق ثلشـكل املنا ـب،
أــان ولــس الــدول األوضــاهل دن تتحاشــس التعــر وــذ غــري قصــد رى
ورقلــة اإلصــال ان احليويــة خ تكنولوجيــان املعلومــان واالتصــاالن،
الالامة لتنفيذ اال رتاتيجيان اجلديدة وإلجناا الوالاين.
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