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البند ٥٣ من جدول األعمال املؤقت* 

  تعزيز منظومة األمم املتحدة 
  تعزيز األمم املتحدة: برنامج إلجراء املزيد من التغيريات 

  تقرير األمني العام** 
موجز 

قررت الدول األعضاء يف اجلمعية العامة لأللفية منذ عامني، جعل األمـم املتحـدة أداة 
أكثر فعالية ملتابعة تنفيذ األولويات املعتمدة يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة. ومل يكـن 
اإلحسـاس باحلاجـة إىل مؤسسـة متعـددة األطـراف قويـا يف أي وقـت مضـى مثلمـا هـو احلــال 

اليوم، يف عصر العوملة. 
وقـد حتقـق الكثـري بـالفعل. وكـانت اإلصالحـات الـيت بـدأت يف عـام ١٩٩٧ ـــدف 
إىل تكييـف اهليـاكل والثقافـة الداخليـــة لألمــم املتحــدة مــع التوقعــات والتحديــات اجلديــدة. 
ـــة  ومنـذ ذلـك احلـني، حتققـت بعـض اإلجنـازات اهلامـة – ومل يكـن أقلهـا اإلعـالن بشـأن األلفي
ذاتـه، والـذي حيتـــوي علــى جمموعــة واضحــة مــن األولويــات، مبــا يف ذلــك أهــداف إمنائيــة 
دقيقـة وحمـددة زمنيـا. وهـي تعتـرب اآلن مبثابـة إطـــار للسياســة العامــة ملنظومــة األمــم املتحــدة 

بأكملها. 
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وكانت األمم املتحدة يف طليعـة املعركـة للقضـاء علـى الفقـر ومكافحـة وبـاء فـريوس 
نقص املناعة البشــرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز). ويـؤدي تنفيـذ تقريـر الفريـق 
املعين بعمليات األمم املتحدة للسالم إىل حتسني قـدرة املنظمـة علـى االنتشـار وإدارة عمليـات 
حفظ السالم وبنــاء السـالم، واسـتجابت بصـورة جيـدة للتحديـات اجلديـدة وغـري املتوقعـة يف 
سرياليون وكوسوفو وتيمور الشـرقية. وأبـدت األمـم املتحـدة متاسـكا أكـرب وتعمـل عناصرهـا 
املتباينـة معـا بصـورة أفضـل. وجـرى بنـاء شـراكات مثمـرة مـع جمموعـــة كبــرية مــن العنــاصر 
الفاعلة غري احلكومية. وباختصار تتطور املنظمة مع مـرور الوقـت. وهـي أكـثر كفـاءة وأكـثر 

انفتاحا وأكثر إبداعا. 
ــــر عـــددا مـــن  ولكــن هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن التغيــريات. ويقــترح هــذا التقري
ـــس املنظمــة الهتمامــها باألولويــات الــيت حددــا الــدول  التحسـينات ترمـي إىل كفالـة تكري
ــة  األعضـاء، وإىل أن األمانـة العامـة تقـدم خدمـة أفضـل. غـري أنـه يتعـني علـى اهليئـات احلكومي
الدولية أن تتغري أيضا. وحيتاج كـل مـن اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي إىل 
التكيف بغية إدراك إمكانياما، بينما حتتـاج عمليـة اإلصـالح املتوقفـة لـس األمـن إىل زخـم 
جديد. وينبغي أن يكون برنامج عمـل املنظمـة ككـل مركـزا بصـورة أفضـل، مـع اجتماعـات 

أقل ولكن منتجة بدرجة أكرب، ومع وثائق أقل ولكن مفيدة بدرجة أكرب. 
الفرع الثاين، االضطالع باألمور اهلامة – يتعني على األمم املتحدة تكييف أنشـطتها 
مع األولويات الـيت حددهـا اإلعـالن بشـأن األلفيـة واملؤمتـرات العامليـة للعقـد املـاضي. ويتعـني 
ـــق باملســائل  إسـقاط األنشـطة الـيت مل تعـد مناسـبة، بينمـا يتعـني علـى األمـم املتحـدة فيمـا يتعل
اجلديدة، أو املسائل اليت اكتسبت إحلاحية جديدة – مثل العوملة وأثرها علـى التنميـة، ومتابعـة 
حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومنـع املنازعـات ومكافحـة اإلرهـاب – أن تعمـق معرفتــها، 
وأن تزيد من حدة بؤرة تركيزها، وأن تعمل بصـورة أكـثر فعاليـة. وتسـتحق جمـاالت عديـدة 
أخرى املزيد من االهتمام. وسيقدم األمني العام ميزانيـة برناجميـة منقحـة بطريقـة شـاملة لفـترة 

السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ لكي تعكس األولويات اجلديدة للمنظمة. 
واستجابة لطلبات حمـددة مـن اجلمعيـة العامـة، سيسـتعرض أيضـا الفـرع الثـاين جمـالني 

بتفصيل أكرب: 
ــاق يف  يعتـرب تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان مطلبـا أساسـيا لتحقيـق رؤيـة امليث
عامل عادل وخاٍل مـن االضطـراب. وحتقـق تقـدم جيـد يف إدمـاج حقـوق اإلنسـان يف 
مجيع أحناء منظومة األمم املتحـدة. وهنـاك حاجـة للمزيـد مـن التدابـري لتحسـني عمـل 
املنظمة يف هذا اال: سيجري تعزيز قدرة األمم املتحدة علـى مسـاعدة بلـدان فرديـة 
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لبناء مؤسسات أقوى حلقوق اإلنسان؛ وسيجري استعراض إجراءات اهليئات املنشـأة 
مبعـاهدات بغيـة تبسـيط التزامـات اإلبـــالغ؛ وســيجري اســتعراض نظــام اإلجــراءات 
اخلاصـة (املقـررون، واألفرقـة العاملـة، ومـا إىل ذلـك)، بغيـة جعلـها أكـثر فعاليـــة عــن 
طريق كفالة اتساق أكرب، وسيقدم إليها دعما أفضل؛ وسيجري تعزيز إدارة مفوضيـة 
األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. ويشدد التقرير أيضا على أمهية جلنة حقـوق اإلنسـان، 
وحاجـة اللجنـة إىل التمسـك حبـزم مبهمتـها املتمثلـة يف الـترويج ملعايـري أفضـل حلقـــوق 

اإلنسان يف مجيع أحناء العامل. 
وعانت إدارة شؤون اإلعالم من تفتيت جـهودها كنتيجـة لواليـات وبعثـات 
عديدة للغاية. وسيجري إعادة تشكيلها حىت تصبح قادرة بصورة أفضـل علـى وضـع 
اســتراتيجيات متماســكة لالتصــاالت واالســتفادة مــــن وســـائط اإلعـــالم اجلديـــدة 
وتكنولوجيات االتصال. وسـيجري االضطـالع علـى مـدى السـنوات الثـالث املقبلـة 
بتقييم شامل ألثر مجيع أنشطة اإلدارة وفعاليتها من حيث التكلفة. وسـيجري ترشـيد 
الشبكة القائمة ملراكز األمم املتحــدة لإلعـالم حـول حمـاور إقليميـة، ابتـداء مـن غـرب 
ـــم املتحــدة  أوروبـا. وسـيدخل األمـني العـام أيضـا حتسـينات علـى إدارة مكتبـات األم

وبرنامج منشورات األمانة العامة. 
ـــاج األعمــال اليوميــة  الفـرع الثـالث، خدمـة الـدول األعضـاء بطريقـة أفضـل – حتت
للمنظمـة إىل دعـم يف شـــكل مــواد ووثــائق معلومــات أساســية، ومرافــق وخدمــات الترمجــة 
الشفوية لالجتماعات، وتقـارير وتسـجيالت للمناقشـة. ويوجـز الفـرع الثـالث تدابـري خفـض 
عدد التقارير املقدمة سنويا وتسهيل اتبـاع ـج أكـثر تركـيزا ومشـوال يف املسـائل الـيت تنـاقش. 
وحيـدد أيضـا التحسـينات الرئيسـية لتخطيـط وخدمـة االجتماعـات، مبـــا يف ذلــك االســتخدام 

األكرب لتكنولوجيا املعلومات. 
ـــذا الفــرع ســبل حتســني  الفـرع الرابـع، العمـل معـا بطريقـة أفضـل – يستكشـف ه

التنسيق، سواء فيما بني العناصر املكونة للمنظمة وبينها وبني اتمع املدين. 
ـــني خمتلــف  واختـذت خطـوات هامـة منـذ عـام ١٩٩٧ لكفالـة التنسـيق الفعـال فيمـا ب
كيانات األمم املتحدة العاملة يف بلد معـني. وسـيكون يف إمكـان وكـاالت وصنـاديق وبرامـج 
األمم املتحدة العاملة يف كل بلد، مبوجب خطة تنفيذية سـتكتمل حبلـول عـام ٢٠٠٣، جتميـع 
ـــات وشــبكات معــارف  مواردهـا واالضطـالع بربجمـة مشـتركة؛ وسـيجري إنشـاء قواعـد بيان
مشتركة؛ وسيزود املنسقون املقيمون يف البلدان الكبرية واملتوسـطة احلجـم مبوظفـني خـاصني؛ 
ويف البلـدان اخلارجـة مـن الصراعـات، سـيجري تكـامل التخطيـط وامليزنـة وتعبئـة املـوارد مـــن 

أجل مجيع األنشطة التنفيذية لألمم املتحدة. 
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وإذا كـان يتعـني تنسـيقها بصـــورة أفضــل وجعلــها أكــثر فعاليــة، يتعــني أوال حتديــد 
األدوار واملسؤوليات احملددة ملختلـف كيانـات األمـم املتحـدة بوضـوح. وسـيجري اسـتكمال 
وثيقـة بعنـــوان �مــن يفعــل مــاذا يف جمــال التعــاون التقــين حبلــول أيلــول/ســبتمرب �٢٠٠٣. 
وســيجري تعزيــز تنظيــم إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة وقدرــا علــى التخطيــــط 
ــــة العامـــة والـــس  االســتراتيجي، وســيجري بطريقــة أفضــل تنســيق الدعــم املقــدم للجمعي

االقتصادي واالجتماعي عند نظرمها يف املسائل املتعلقة بأفريقيا. 
ومنـا التفـاعل بـني األمـم املتحـــدة واتمــع املــدين بصــورة كبــرية يف العقــد املــاضي. 
وحصل اآلالف من املنظمات غري احلكومية حاليـا علـى املركـز االستشـاري الرمسـي. وأغنـت 
مسـامهتها املناقشـات وأثـرت علـى نتيجـة مـداوالت حكوميـة دوليـة عديـدة. غـري أنـه كـــانت 
هناك مشاكل على طول الطريق. وقد حان الوقـت إلجـراء تقييـم وإجيـاد سـبل أفضـل لتنظيـم 

العالقة. وسينشئ األمني العام فريقا رفيع املستوى لتقدمي توصيات ذا الشأن. 
وتطـورت أيضـا عالقـة األمـم املتحـدة بالقطـاع اخلـاص بصـــورة كبــرية يف الســنوات 
األخــرية، مــع مبــادرة االتفــاق العــاملي وإنشــاء شــراكات تعاونيــة عديــــدة مـــع الشـــركات 
ـــع هــذه  واملؤسسـات، وال سـيما مؤسسـة األمـم املتحـدة. وسينشـأ مكتـب للشـراكات لتجمي

األنشطة حتت مظلة مشتركة. 
الفرع اخلامس، ختصيص املوارد لألولويات - يعتـرب نظـام التخطيـط وامليزنـة احلـايل 
باألمم املتحدة معقدا وكثيف العمالة. وهو يشتمل على ثالث جلان منفصلة، ووثـائق عديـدة 
ومئات من االجتماعات. وتشمل التغيريات املقترحة يف الفرع اخلامس خطة متوسـطة األجـل 
تغطي سنتني فقط (بدال مـن أربعـة يف الوقـت احلـايل)، والـيت سـترتبط مبخطـط امليزانيـة الـذي 
يقدم قبل سنة مـن وضـع امليزانيـة الفعليـة. وسـيكون خمطـط امليزانيـة ذاتـه أقـل تفصيـال وأكـثر 
اتساما باالستراتيجية، وسيمنح األمني العام بعض املرونة لتحريك املــوارد وفقـا لالحتياجـات. 
ويوصـي التقريـر أيضـا بـأن جيـري االسـتعراض احلكومـي الـدويل للخطـط وامليزانيـات بصــورة 
خالصـة يف اللجنـة اخلامسـة للجمعيـة العامـة، بـدال مـن تقامسـه كمـا هـو احلـال اآلن بـني تلــك 
اهليئـة وجلنـة الربنـامج والتنسـيق (والـــذي يــؤدي إىل قــدر كبــري مــن االزدواج غــري الــالزم). 
وسـتتخذ تدابـري لتبسـيط ميزانيـات حفـظ السـالم، وحتســـني إدارة عــدد أكــرب مــن الصنــاديق 

االستئمانية اليت تقدم الدول األعضاء بواسطتها تربعات الستكمال امليزانية العادية. 
الفـرع الســـادس، املنظمــة وموظفوهــا: االســتثمار يف االمتيــاز – يف اخلــتام، يقــدم 
ـــي إىل كفالــة اعتمــاد األمــم املتحــدة علــى قــوة عاملــة ذات قــدرات  التقريـر مقترحـات ترم
ـــدة. وــدف هــذه املبــادرات اجلديــدة إىل: تشــجيع  ومتعـددة املـهارات ومنظمـة بطريقـة جي
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ومكافأة تنقل املوظفـني بـني خمتلـف املواقـع واملـهام وحـىت املنظمـات؛ وتوسـيع نطـاق الفـرص 
املفتوحة أمام موظفي فئة اخلدمات العامة (والذين سيطلق عليهم رمسيـا، مثـل زمالئـهم بالفئـة 
الفنيـة، املوظفـني املدنيـني الدوليـني)؛ ومســـاعدة املوظفــني علــى املوازنــة بــني حيــام املهنيــة 
واخلاصة؛ وجتديد شباب املنظمـة؛ وزيـادة متكـني املديريـن؛ وتعزيـز قـدرة األمـم املتحـدة علـى 
التعامل مع فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف أماكن العمل؛ وحل الرتاعات الداخلية بـني 
اإلدارة واملوظفـني بطريقـة أفضـل؛ ومتكـني األمـم املتحـدة مـن عـرض فئـات أكـثر قـدرة علـــى 

املنافسة من األجور واالستحقاقات. 
 * * *

ـــة لالضطــالع  تضـاف التدابـري الـوارد وصفـها يف هـذا التقريـر إىل وسـيلة خمتلفـة للغاي
باألعمال. وال ميكن تنفيذهـا بطريقـة آليـة أو بـني عشـية وضحاهـا. ويتعـني تكليـف وحـدات 
وأفـراد معينـني مبهمـة إدارة التغيـري، وال سـيما يف اإلدارات الـيت سـتتغري بصـورة أكـرب. ويتعـني 
ختصيـص املـوارد إلعـادة تدريـب املوظفـني الذيـن سـتتأثر وظائفـهم، ومـن أجـل االســـتثمار يف 
تكنولوجيـا املعلومـات، الـيت تعتـرب حموريـة بالنسـبة لتحقيـق عـدد كبـري مـن التدابـــري املقترحــة. 
ويسـعى األمـني العـام إىل احلصـول علـى تـأييد قـوي مـن الـدول األعضـاء مـن أجـــل املخطــط 

بأكمله. 
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أوال - تعزيز األمم املتحدة 
أكد جمددا رؤساء الــدول واحلكومـات اتمعـني منـذ  - ١
عــامني يف شــكل اجلمعيــة العامــة لأللفيــــة، إميـــام باملنظمـــة 
وميثاقها باعتبارمها أساسني ال غـىن عنـهما لتحقيـق مزيـد مـن 
السـالم والرخـاء والعـدل يف العـامل. وحـددوا أولويـام للقــرن 
اجلديد فيما يلـي: �الكفـاح مـن أجـل التنميـة جلميـع شـعوب 
العـامل؛ ومكافحـة الفقـر واجلـهل واملـــرض؛ ومناهضــة الظلــم؛ 
ـــة؛ واحليلولــة دون تدهــور  وحماربـة العنـف واإلرهـاب واجلرمي
بيتنا املشترك وتدمريه�. وأعربوا عن تصميمـهم علـى �جعـل 
األمم املتحدة أداة أكثر فعالية يف السعي إىل حتقيق مجيـع هـذه 

األولويات�. 
ويف الواقع، فإن احلاجة إىل مؤسسة متعددة األطراف  - ٢
فعالــة – ومكرســة خلدمــة البشــــرية يف جمموعـــها – مل يكـــن 
الشعور ا ذه احلدة على اإلطالق عمـا هـو عليـه يف العصـر 
ــــة. ويتيـــح العصـــر اجلديـــد لالعتمـــاد املتبـــادل  احلــايل للعومل
والتكـامل فرصـا عديـدة جلميـع شـعوب العـامل، ولكنـه يطــرح 
أيضا خماطر عديـدة. ويتمثـل التحـدي املقبـل يف تعزيـز قدرتنـا 
على العمل بصـورة مجاعيـة وبالتـايل حتديـد مصـري مشـترك يف 

وقت من التغري العاملي املتسارع. 
 

ماذا حققنا؟  ألف -
حلسن احلظ، ال يتعني بناء مثل هـذه املؤسسـة خلدمـة  - ٣
شـعوب العـامل مـن جديـد. فـاألمم املتحـدة قائمـة، ليـس فقــط 
كنصب تذكاري جامد لتطلعات عصر سابق، ولكـن كعمـل 
يف مرحلـة تطـور – غـري كـامل، مثلمـا يتعـني أن تكـون مجيـــع 

املطامح البشرية، ولكنه قادر على التكيف والتحسن. 
وميكن لألمم املتحدة أن تتغري، وقد تغريت بـالفعل –  - ٤
ال سـيما منـذ أن أزالـت ايـة احلـرب البـــاردة أعمــق مصــادر 
عدم الثقة فيما بني أعضائـها واألصعـب يف عالجـها، ممـا فتـح 
ـــا  بالتــايل جمــاالت جديــدة للعمــل اخلــالق والتعــاون. وعندم

توليت منصيب كأمني عام يف عـام ١٩٩٧، كـانت املنظمـة يف 
حالة تقلب. ومتثلت إحدى أولويايت – وهدف أحد تقـاريري 
– يف تكييف هياكل – وأيضـا ثقافـة  األوىل إىل اجلمعية العامة 
– األمانــة العامــة مــع التوقعــات والتحديــــات اجلديـــدة الـــيت 

تواجهها. 
وفيمـــا يتعلـــق بشـــخصي، نفـــذت التغيـــريات الــــيت  - ٥
اقترحتها يف ذلك احلني، وإمجـاال أعتقـد أـا قـد أتـت مثارهـا. 
ورمبا كان األكثر أمهية مع ذلك هـي اإلجـراءات الـيت اختذـا 
الدول األعضاء. وقد اجتهت بصورة متزايدة خـالل السـنوات 
اخلمـس املاضيـة إىل األمـم املتحـدة ملعاجلـة التحديـات اجلديــدة 
للعوملة، وشعرت بالتشجيع إلظــهار سـعة اخليـال واإلبـداع يف 
استكشاف وتطوير إمكانيات املنظمة. وقد حققنا معـا بعـض 
التغيريات اهلامة، ويف إمكاننا أن نزعم حتقيق بعض اإلجنـازات 

اهلامة. 
 

حتديد األهداف اإلمنائية اجلديدة 
أوال وقبــل كــل شــيء كــان اعتمــاد زعمـــاء العـــامل  - ٦
إلعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، والذي قدمت من خاللـه 
الــدول األعضــاء إىل العــامل رؤيــة مشــتركة للقــرن اجلديــــد. 
وترتبط هذه الرؤيـة يف اـال االقتصـادي واالجتمـاعي، علـى 
وجه اخلصوص، بأهداف حمـددة وقابلـة للقيـاس للــ ١٥ عامـا 
األوىل مـن القـرن – األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة. وهنـاك حاليـــا 
اتفـاق وفـهم واضحـني للتعريـف الدقيـق هلـــذه األهــداف بــني 
خمتلــف الوكــاالت الدوليــة املعنيــة. وبذلــك جــرت مكافــــأة 
ــع  جـهودنا لتعزيـز التعـاون األوسـط والتماسـك األكـرب يف مجي
أحنـاء منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك مؤسسـات بريتــون 
وودز. وإلعطــاء برنــامج العمــل هــذا زمخــا، قمــت يف عــــام 
٢٠٠١ بنشر �الدليل التفصيلـي� للخطـوات املطلوبـة لبلـوغ 
األهداف اإلمنائية لأللفية (A/56/326)، وأقدم حاليا أول تقرير 
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مـن التقـارير السـنوية الـــيت تقــدم عرضــا عامــا للتقــدم الــذي 
أحرزناه – أو فشلنا يف إحرازه. 

ـــه قــد جــرى جتميــع هــذه األهــداف  وبـالرغم مـن أن - ٧
اإلمنائية للمرة األوىل يف اإلعالن بشـأن األلفيـة، فـإن معظمـها 
جاء نتيجة لسلسلة من املؤمترات الدولية الكربى الـيت عقـدت 
يف العقد السابق لدراسة خمتلف اجلوانب اإلمنائية، مبا يف ذلـك 
االجتماعــات بشــــأن الطفـــل، والبيئـــة، وحقـــوق اإلنســـان، 
والســـكان، واملـــرأة، والسياســـة االجتماعيـــة. وقيمـــة هـــــذه 
املؤمتـــرات يف حتقيـــــق توافــــق آراء عــــاملي بشــــأن القواعــــد 
واألهداف، ويف الواقع بشأن خطط العمـل التفصيليـة – وهـي 
اآلن معترف ا على نطاق واسع، حىت من قبل البعض الذين 
كـانوا مـن قبـل متشـــككني أو نــاقدين. وســاعدت املؤمتــرات 
علـى كفالـة أن بـؤرة تركـيز األمـم املتحـدة قـــد تطــورت مــع 
الزمـن واسـتجابت للتحديـــات اجلديــدة الــيت تواجــه شــعوب 
العــامل. ويف عــام ٢٠٠٢، متكــن املؤمتــــران اللـــذان عقـــدا يف 
مونتـريي – بشـأن متويـل التنميـة – ويف جوهانسـربغ – بشـــأن 
التنميـة املســـتدامة – مــن البنــاء علــى ذلــك الــتراث وتوســيع 

نطاقه. 
ويتطلــع العــامل بصــورة مــتزايدة إىل األمــــم املتحـــدة  - ٨
ملعاجلة املشاكل االجتماعية اليت تكتسب أمهية عاملية – وأوهلـا 
– واملســـاعدة علــى إظــهار توافــق  القضـاء علـى الفقـر املدقـع 
اآلراء العاملي بشأن كيفية معاجلتـها. واضطلعـت املنظمـة ـذا 
الدور بصورة ملحوظة يف عــام ٢٠٠١ بإظـهار فـريوس نقـص 
ــــدز)  املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب (اإلي
باعتبارمهـا مسـألة عامليـــة، عــن طريــق عقــد جلســة اســتثنائية 
للجمعية العامة واألنشطة التحضريية وأنشـطة املتابعـة املرتبطـة 
ـا. وال يوجـد بوضـوح أي جمـال للرضـاء عـن هـذه املســـألة، 
وسأواصل اعتبارها أحد أولويايت الشخصية. ومع ذلـك، فـإن 
قدرة األمم املتحدة على تقدمي إسهام حيوي يف هذه اـاالت 

مل يعد موضع تساؤل على حد اعتقادي. 

إصالح عمليات السالم 
ـــذ عــدد كبــري مــن املقترحــات الــواردة يف  يعتـرب تنفي - ٩
التقرير أحد اإلجنازات اهلامة األخرى. ولقد أدخلنا حتسـينات 
ـــى قدرتنــا علــى االنتشــار وإدارة العمليــات املعقــدة  هامـة عل
حلفـظ السـالم وبنـــاء الســالم. ويف حــني أنــه ســيجري فقــط 
إدراك القيمـة الكاملـة هلــذه التحســينات مبــرور الوقــت، فــإن 
األحـداث األخـرية مل تنتظـر لوضعنـــا موضــع االختبــار. ففــي 
السنوات الثالث أو األربـع املاضيـة، واجـهنا حتديـات جديـدة 
– وال ســــيما يف سرياليــــون  وغـــري متوقعـــة يف هـــذا اـــــال 
ـــالقول بأننــا قــد  – وسـأجازف ب وكوسـوفو وتيمـور الشـرقية 
أبلينـا بـالء حسـنا. وال ميكـن فقـط أن تعـزى هـذه اإلجنـــازات 
وغريهـا للعمـل الشـــاق والتفــاين الــذي أبــداه موظفــو األمــم 
املتحدة – سواء يف امليدان أو يف املقر – ولكن أيضا إىل جملس 
األمن، الذي تعلـم مـن صعوبـات العقـد املـاضي كيفيـة وضـع 
حلول أكثر اتساما باحلكمـة والفعاليـة. وبينمـا ال تـزال هنـاك 
حتديــات كــربى مل يتمكــن الــس، ألســــباب خمتلفـــة، مـــن 
االستجابة هلا بصورة كافية، فإنه ال يزال هناك عدد كبري مـن 
الرتاعات يف مجيع أحنـــــاء العــــامل يعكف أعضاؤه حاليـا علـى 

العمل معا بطريقة متناغمة وبتأثري حقيقي. 
 

تعزيز التماسك 
تبـدي األمـم املتحـدة متاسـكا أكـرب فقـط يف عمليـــات  - ١٠
السالم. ويف كل بلد نام حيث نعمل يوجـد هنـاك اآلن فريـق 
قطـري موحـد، يوجـد مقـــره يف دار وحيــدة لألمــم املتحــدة. 
ويضــم هــذا الفريــق ممثلــي الصنــاديق والــربامج والوكــــاالت 
املتخصصـة املتعـــددة للمنظمــة ويتــوىل رئاســته املنســق املقيــم 
الـذي تتمثـل واليتـــه يف كفالــة تعبئــة املنظومــة ككــل للوفــاء 
باحتياجـات كـل بلـد. ويعكـس هـذا اهليكـــل احملــاوالت الــيت 
بذلتــها لكفالــة التماســك والغــرض املشــترك يف القمــة، عـــن 
طريــق القيــام كــل أســــبوع بعقـــد اجتمـــاع لرؤســـاء مجيـــع 
اإلدارات والصنـاديق والـربامج بوصفـهم فريـــق اإلدارة العليــا، 
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وعن طريق اللجان التنفيذيـة الشـاملة لعـدة إدارات لإلشـراف 
علـى جمـاالت السياسـة الرئيسـية األربعـــــة: الســـالم واألمـــن؛ 
ــــادية واالجتماعيــة؛ والشــؤون اإلنســانية؛  والشـــؤون االقتصـ

والتنمية. 
 

بناء الشراكات 
أود أن أوجـه االنتبـاه يف اخلتـــام إىل جناحنــا يف وضــع  - ١١
أساليب جديدة للعمـل اسـتنادا إىل شـراكات تعاونيـة. وتعتـرب 
األمـم املتحـدة، وسـتظل، منظمـة حكوميـة دوليـــة تبقــى فيــها 
سلطة صنع القرارات بصورة تامة بني أيدي الــدول األعضـاء. 
ويف نفس الوقت، نعيش مـع ذلـك يف نظـام دويل، متـارس فيـه 
العنـاصر الفاعلـة غـري احلكوميـة التأثـري أيضـا بصـورة مــتزايدة، 
مثل منظمات اتمع املدين، والوكاالت الطوعيـة، ومجاعـات 
املصــــاحل، والشــــــركات اخلاصـــــة، واملؤسســـــات اخلرييـــــة، 
ـــني.  واجلامعــات، واملراكــز الفكريــة، وبــالطبع األفــراد املبدع
ولتحقيـق التغيـري اليـوم، فإنـــه يلــزم دعــم شــبكة متنوعــة مــن 

العناصر الفاعلة غري احلكومية، وتشجيع أفكارها. 
وحتاول األمم املتحدة تعلـم هـذا الـدرس. فعملنـا مـع  - ١٢
املنظمات غري احلكومية يف جمال مكافحـة األمـراض، وخفـض 
حـدة الفقـر، وختفيـف املعانـاة بعـد الكـــوارث يعتــرب اآلن مــن 
األمور العادية حىت إنه جيتذب التعليق بصعوبة. وينظر بصورة 
مـتزايدة إىل نشـاط املؤسســـات اخلرييــة – وال ســيما مؤسســة 
ــة  األمـم املتحـدة – يف تعزيـز أهدافنـا املشـتركة باعتبارهـا إضاف
قيمة للعمل احلكومي. وأدت مبادريت اخلاصة لالتفاق العـاملي 
إىل مشـاركة مئـات مـن الشـركات مـن مجيـع أحنـــاء العــامل يف 
اجلهد الذي يرمي إىل تعزيز مواطنة الشـركات والقيـم العامليـة 
فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، وحقوق العمال، والبيئة. واليـوم، 
نـادرا مـا ميكـن ختيـل عقـد اجتمـاع كبـري لألمـم املتحــدة دون 

مشاركة اتمع املدين جبميع أشكاله املختلفة. 

وكما يشري العرض السابق، فهذه منظمـة خمتلفـة عـن  - ١٣
تلك اليت كانت قائمة منذ ٢٠ عاما، وهي منظمة تتطـور مـع 

الوقت وتعمل بكفاءة وشفافية وإبداع أكرب. 
 

ما هو العمل اآلخر الذي ينبغي االضطالع به  باء –
سـأركز يف صلـب هـذا التقريـر علـى جمـال مســؤولييت  - ١٤
اخلاصـة وسـأركز علـى عـدد مـن التحسـينات الـيت ترمـــــي إىل 
كفالـة تقدمي األمانـة العامـة خلدمـات أفضـل هليئاـا الرئاسـية، 
وهي اهليئات احلكومية الدولية. غري أنه إذا أردنـا أمـم متحـدة 
أقوى، فإن التغيري يصبـح ضـرورة بالنسـبة للـهيئات احلكوميـة 
الدولية كذلك. وبينما أدخلت حتسينات عديـــدة، فـإن هنـاك 
ــــــة بعـــــض  حاجــــة إىل املزيــــد، وســــأقدم يف املناقشــــة التالي

االقتراحات. 
 

مجعية عامة أقوى 
تعترب اجلمعية العامة احملفل العاملي الوحيد الذي تتمتــع  - ١٥
فيه مجيع الدول بصوت متكافئ. ومتلك اجلمعيـة العامـة، عـن 
طريـق سـلطتها يف النظـر يف امليزانيـة وإقرارهـا، قـدر كبـري مــن 
السـلطة للتسـيري الفعـال ألعمـال األمـم املتحـدة. ويـــرى عــدد 
كبري من الدول األعضاء مع ذلك أن إسهام اجلمعية العامة يف 
ـــذا  أعمــال املنظمــة آخــذ يف االضمحــالل، وأشــاركهم يف ه

القلق.  
ومن املهم للغاية أن تواصـل اجلمعيـة العامـة جـهودها  - ١٦
اإلصالحية اخلاصة لزيادة ترشيد جـدول أعماهلـا. ويف الوقـت 
احلايل، تنظر يف عدد كبري جـدا مـن البنـود املتداخلـة، وبتواتـر 
دون استحقاق عادة. وكنتيجـة لذلـك، جيـري تضييـع الوقـت 
والطاقـة املؤسسـية املطلوبـني بصفـة عاجلـة للتوصـل إىل توافــق 
آراء بشأن السياسات املتعلقة بالقضايا الراهنة أو الناشئة ذات 
ـــة،  األمهيـة العامليـة علـى التقـارير واملناقشـات املتكـررة والعقيم
وعلى التفاوض بشأن القـرارات ذات النطـاق احملـدود والتأثـري 
ـــينات  احملـدود علـى السياسـات. وهنـاك إمكانيـة إلدخـال حتس
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كبرية مع ذلك إذا ما أمكن توحيد البنود املتطابقة، وتصنيـف 
املسائل املترابطة بصورة وثيقة يف جمموعات تطرح يف مناقشـة 
واحـدة، ممـــا يــؤدي إىل نتــائج ذات صلــة وتأثــري أكــرب علــى 
السياســات. وينبغــي أيضــا اســتعراض منــط البنــود املتكــــررة 
جبدول األعمال بدقة، مع دراسة عدد كبـري مـن املسـائل كـل 

سنتني، أو حىت يف مهل أطول. 
وهنـاك مطلـب إضـايف وهـو أنـه يتعـني علـــى اجلمعيــة  - ١٧
العامـة أن توضـح مسـؤولياا يف مواجهـة مسـؤوليات الـــس 
االقتصادي واالجتماعي وجلانـه الفنيـة، وال سـيما فيمـا يتعلـق 
مبتابعـة املؤمتـرات، بطريقـــة متكــن اجلمعيــة العامــة مــن تعزيــز 

أعمال هذه اهليئات وإضافة قيمة إليها. 
أعـرب عـن ترحيـــيب بقــرار انتخــاب رئيــس اجلمعيــة  - ١٨
ـــدال عــن اليــوم  ورؤسـاء اللجـان املختلفـة قبـل ثالثـة أشـهر، ب
األول للدورة. وسيجعل هذا من املمكن إجراء ختطيط أفضـل 
للجـدول الزمـين للجمعيـة العامـة وبالتـايل تيسـري اإلصالحــات 

األخرى اليت يلزم إجراؤها بشدة. 
 

تعزيز الس االقتصادي واالجتماعي 
يتطلب الدور املتنامي لألمم املتحـدة يف حتقيـق توافـق  - ١٩
آراء بشــأن املســــائل االجتماعيـــة واالقتصاديـــة اهلامـــة علـــى 
ـــزا ممــاثال للــدور الــذي يؤديــه اجلــهاز  املسـتوى العـاملي، تعزي
الرئيســـي املعـــين بتلـــك املســـائل وهـــو الـــس االقتصــــادي 
واالجتمـاعي. وقـد أحـــرز الــس تقدمــا ملحوظــا يف تنظيــم 
أعماله يف أجزاء حمـددة بوضـوح، لكـل منـها حمـور مواضيعـي 
حمــدد. وقــد مكــن هــذا الــس مــن تقــــدمي توجيـــه أفضـــل 
للمنظومة ككل بشأن املسـائل الـيت تقـع يف نطـاق مسـؤوليته. 
وقد ظل حواره السنوي مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمـة 
التجارة العاملية الذي سيساعد مبرور الزمن على جعـل الـس 
حمفـــال عامليـــا ممـــيزا لتشـــكيل السياســـات واالســــتراتيجيات 
اإلمنائية، من أهم االبتكارات املبشرة بـاألمل. ومـع ذلـك، إذا 

كان هلــذا االجتمـاع واجتماعـات الـس األخـرى أن تسـتمر 
يف جذب اهتمام مشاركني رفيعي املستوى، ينبغـي أن تكـون 
ـــدورات  جـداول أعماهلـا وشـكلها أكـثر تركـيزا وأن تكـون ال

أفضل إعدادا. 
 

عملية إصالح جملس األمن اليت أصاا اجلمود 
ظل الفريق العامل املفتوح باب العضوية الذي أنشأته  - ٢٠
اجلمعية العامة لبحث إصالح جملس األمـن يعمـل لقرابـة عقـد 
من الزمان. ومع ذلـك، يبـدو أن االتفـاق علـى صيغـة تسـمح 
بزيادة يف عضوية الس ما زالت حتري الـدول األعضـاء. ففـي 
نظر معظم العامل، يبـدو حجـم وتكويـن جملـس األمـن ال ميثـل 
ـــدول األعضــاء. وتســاهم أوجــه القصــور  علـى حنـو كـاف ال
امللحوظـة يف مصداقيـة الـس يف تـآكل سـلطته ببـــطء ولكــن 
بثبـات، ممـا ترتــب عليــها بالتــايل آثــارا علــى الســلم واألمــن 
الدوليني. وهكذا، لـن يكـون إصـالح األمـم املتحـدة مكتمـال 
دون إصـالح جملـس األمـن. ويف الوقـت نفسـه، مــن املــهم أن 
نتذكــر أن الســلطة مســتمدة أيضــا مــن القــدرة علــى اختــــاذ 
قـرارات فوريـة وواقعيـة، ومـن اإلرادة علـى العمـل وفقـا هلــذه 
القـرارات. فمـن غـري املرجـح أن تعـزز عمليـة إصـالح تتكــون 

من زيادة يف العضوية فقط الس، يف هذا اجلانب احليوي. 
وقد أحرز جملـس األمـن علـى حنـو ملحـوظ حتسـنا يف  - ٢١
أســاليب عملــه خــالل الســنوات القليلـــة املاضيـــة – والـــذي 
حفزته، من ناحيـة، املـداوالت املتأنيـة للفريـق العـامل املفتـوح 
باب العضوية. وقد أصبح الـس أكـثر شـفافية بإتاحـة فـرص 
أكرب ألعضاء األمم املتحـدة علـى نطـاق أوسـع للمشـاركة يف 
أعمالـه. وقـد ظـل هنـاك عـــدد مــتزايد مــن اجللســات العلنيــة 
مبشاركة من الدول غري األعضاء يف جملـس األمـن، وجلسـات 
اإلحاطة ألعضاء املنظمة على نطـاق أوسـع، وتعزيـز ترتيبـات 
املشــاورات مــع البلــدان املســامهة بقــوات. ويف ضــــوء هـــذه 
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التطورات املشجعة، قد ينظر جملس األمن يف تقنـني التغيـريات 
األخرية يف ممارسة أعماله.  

ـــات،  ويتطلـب اتبـاع نـهج شـاملة ملنـع وتسـوية الرتاع - ٢٢
وبناء سالم مستدام، مشاركة أجـهزة األمـم املتحـدة األخـرى 
ودعمـها. وجيـب أن يرجـع جملـــس األمــن إىل اجلمعيــة العامــة 
ـــد اللــزوم وينبغــي هلــذه  والـس االقتصـادي واالجتمـاعي عن
اهليئات، بدورها، أن تكيف اإلجراءات اخلاصة ا وممارساا 

الدستورية حىت تصبح قادرة على االضطالع مبسؤولياا. 
 

االجتماعات املفرطة 
ازداد عدد االجتماعات املعقودة حتـت رعايـة خمتلـف  - ٢٣
األجـــهزة احلكوميـــــة الدوليــــة علــــى حنــــو ملحــــوظ علــــى 
مــر الســـنوات، كمـــا ازداد أيضـــا عـــدد التقـــارير والوثـــائق 
األخرى اليت تطلبها من األمانـة العامـة. فخـالل فـترة السـنتني 
٢٠٠٠-٢٠٠١، عقــد عــدد مذهــل مــن االجتماعــات بلـــغ 
٤٨٤ ١٥ اجتماعا وُأصدر ٨٧٩ ٥ تقريـرا. وبـالرغم مـن أن 
هذا االجتاه يعترب جزئيا نتيجة حتميـة جلـدول األعمـال العـاملي 
الـذي يـزداد تعقيـدا إال أنـه ميكـن عكـــس اجتاهــه. وينبغــي أن 
حيـدث ذلـك. وتشـكل كـثرة االجتماعـــات والوثــائق الرمسيــة 
ـــة العامــة والــدول  عبئـا مفرطـا مـن املطـالب علـى عـاتق األمان
األعضاء معا. وجتد كثري من الدول األعضاء الصغرية اآلن أنه 
من املستحيل عمليا أداء دور ذي معـىن حـىت يف أكـثر أنشـطة 
اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتمـاعي أمهيـة. وحـىت 
ــــة اموعـــة  البلــدان الكبــرية جتــد بــاطراد صعوبــة يف مالحق
الكاملـة لالجتماعـات السـنوية - نـاهيك عـن املشـاركة فيـــها 
بفعاليـة. ونتيجـة هلـذه الضغـوط، هنـاك اآلن حاجـة ملحـــة إىل 

تقليص حجم االجتماعات والوثائق الرمسية. 
ـــيت  وتنطبـق نفـس املشـكلة علـى املؤمتـرات الرئيسـية ال - ٢٤
تعقد حتت رعاية األمم املتحدة. وكما أشري مـن قبـل، قدمـت 
كثري من املؤمترات اليت عقـدت يف السـنوات األخـرية مسـامهة 

بناءة للتعاون الدويل بشأن مسائل ذات أمهية عامليـة. وينبغـي، 
ـــون واضحــا لكــل شــخص أن جــدول  مـع ذلـك اآلن أن يك
األعمـــال الـــدويل أصبـــح مثقـــــال أكــــثر ممــــا ينبغــــي ــــذه 
االجتماعـات. وبـدأ الكلـل مـن مؤمتـرات القمـة يـــدب وســط 
ــــات معـــا. وآمـــل يف  اجلمــهور العــام ويف كثــري مــن احلكوم
املستقبل، أن متارس الدول األعضاء ضبط النفـس، وأال تدعـو 
إىل مؤمترات إضافية إال عندما تكـون هنـاك حاجـة إىل توجيـه 
رفيع املستوى وشامل بشأن مسائل جديـدة تتعلـق بسياسـات 

عاملية. 
برنامج عمل 

جـرت أدنـاه حمـاوالت بدقـة أكـرب لتحديـد عـدد مـــن  - ٢٥
ااالت اليت ينبغي تعزيزها يف املنظمة، واخلطوات املقابلـة هلـا 
اليت ينبغي أن تتخذ جلعل األمم املتحـدة مؤسسـة أكـثر فعاليـة 

ومتاسكا وديناميكية. 
ويف الفـرع الثـاين مـن التقريـر، �االضطـالع بـــاألمور  - ٢٦
اهلامة�، أناقش احلاجة املستمرة إىل توافق أنشـطة املنظمـة مـع 
أولوياا. واستجابة لطلب اجلمعية العامة، أحــدد أيضـا تدابـري 
لتعزيـــز فعاليـــة األمـــم املتحـــدة يف جمـــايل حقـــوق اإلنســـــان 

واإلعالم. 
ويف الفرع الثالث، �خدمـة الـدول األعضـاء بطريقـة  - ٢٧
أفضـل�، أقـدم توصيـات عـن كيـف ميكـن لألمانـــة العامــة أن 
ختـدم الـدول األعضـاء بطريقـة أفضـل مـن خـالل تقـــارير أقــل 
عـددا، وغنيـة يف املضمـون وأقصـر طـوال، عـن طريـــق حتســني 

إدارة مؤمترات واجتماعات األمم املتحدة. 
ويتحــرى الفــرع الرابــع، �العمــل بطريقــة أفضـــل�  - ٢٨
الســبل بالنســبة للجــهات الفاعلــة املؤسســية داخــل املنظمــــة 
وخارجــها لتعزيــز التنســيق وتوضيــــح األدوار واملســـؤوليات 

وتعزيز الشراكات. 
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وينــــاقش الفــــرع اخلــــــامس، �ختصيـــــص املـــــوارد  - ٢٩
لألولويـات�، مسـألة وجـــوب أن ختصــص املنظمــة مواردهــا 
على حنو أكثر فعالية عن طريق اإلصالحات األساسـية لعمليـة 

التخطيط ووضع امليزانية. 
وأخريا، حيدد الفرع السادس، �املنظمـة وموظفوهـا:  - ٣٠
االستثمار يف االمتياز� سبل تشجيع االمتياز يف قوتنا العاملـة، 
حبيث يبذل املوظفون أقصى ما ميكنهم للمنظمة وتقـدم األمـم 

املتحدة، بدورها، ملوظفيها مسارات مهنية مثرية وجمزية. 
 ثانيا - االضطالع باألمور اهلامة 

جيب أن تبدأ جهودنا الرامية إىل جعل األمـم املتحـدة  - ٣١
يف أقوى حاالا بإلقاء نظرة صادقة جيدة على ما تضطلـع بـه 
املنظمــة - علــى اموعــة الكبــرية مــن األنشــــطة والتقـــارير 
واالجتماعـات الـيت تسـتوعب طاقـات الوفـود واألمانـة العامــة 
علــى حــد ســواء. ومــــا تبقـــى - أي اهليـــاكل واإلجـــراءات 
ــــة أن جنيـــد  واملوظفــون واألنظمــة - فــالقصد منــه هــو كفال
ما نعمله. وما مل نتأكد من أن املنظمة تركز على املسائل اليت 
تكتسـي أكـرب قـــدر مــن األمهيــة اليــوم، وعلــى املســائل الــيت 
ستكتسـب أكـرب قـــدر مــن األمهيــة غــدا، فــإن هــدف تعزيــز 

املنظمة سيظل بعيد املنال. 
ويف هذا الفرع من التقرير، أقوم أوال بدراسة برنامج  - ٣٢
عملنا برمته، مث أدرس مبزيد من التفصيل جمالني حمددين، ومها 
حقوق اإلنسان واإلعـالم، وذلـك اسـتجابة لطلبـات وجهتـها 

اجلمعية العامة يف عام ٢٠٠١. 
 

املواءمة بني األنشطة واألولويات   ألف -
يتسم برنامج عمل املنظمـة بـالتعقيد والشـمول يف آن  - ٣٣
واحد، وهو ما يتوقع من منظمة يراد ا أن تعاجل كل جـانب 
ــــامج  مــن جوانــب التعــاون الــدويل تقريبــا. ويســتجيب الربن

لواليات عديدة تراكمت عرب السنني. 

ــــة وكذلـــك املؤمتـــر  ويتضمــن اإلعــالن بشــأن األلفي - ٣٤
ـــل التنميــة ومؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــة  الـدويل املعـين بتموي
املســتدامة ونتــائج املؤمتــرات الدوليــة األخــرى رؤيــة شــــاملة 
ـــا اآلن أن نعمــل  ملـا تسـعى الـدول األعضـاء إىل إجنـازه. وعلين
مـا مـن شـأنه أن يكِّيـف برنـامج عملنـا لدعـم هـذه األهـــداف 

واألولويات. 
وعلينا أن نلقي نظـرة نـاقدة علـى مجيـع أنشـطتنا وأن  - ٣٥
ـــذ  نسـأل أنفسـنا مـا إذا كـانت هـذه األنشـطة ذات صلـة بتنفي
اإلعــالن بشــأن األلفيــة ونتــائج املؤمتــرات األخــرى ومـــا إذا 
كانت قد أحدثـت األثـر املطلـوب. فـإذا كـان اجلـواب سـلبا، 

فيتوجب علينا أن نكون مستعدين للتخلي عنها. 
ومن الناحية األخرى، ليست قليلة تلك القضايـا الـيت  - ٣٦
يتوجب على األمم املتحدة أن تعمق معارفها وتركز جهودها 

فيها وأن تعمل بشأا على حنو أكثر فعالية. 
وسـوف تصبـــح العوملــة ومــا تتركــه مــن آثــار علــى  - ٣٧
ـــني أن يكــون  التنميـة مسـألة حموريـة يف السـنوات املقبلـة. فيتع
لدى األمم املتحدة قدرة أكرب على مساعدة البلدان الناميـة يف 
االسـتفادة مـن الفـرص الـيت تتيحـها العوملـة، وخاصـة يف جمــايل 
التجارة واالستثمار مـع تقليـل املخـاطر إىل أدىن حـد. وهنـاك 
الكثــري ممــا ينبغــي عملــه لكفالــة توفــري األطــر الســليمة مــــن 
األحكــام والقواعــد واملعايــري ملســاعدة اتمــع الــدويل علـــى 
ـــة.  االسـتجابة بفعاليـة للتحديـات اجلديـدة الـيت تطرحـها العومل
وجيـب أيضـا أن تتطـور املؤسســـات املعنيــة بتصريــف شــؤون 
العــامل ليتــاح للبلــدان الناميــة مزيــد مــن املشــاركة يف صنــــع 

القرارات. 
ـــة لأللفيــة وااللتزامــات الــيت  وحتـدد األهـداف اإلمنائي - ٣٨
اتفـق عليـها يف املؤمتـرات العامليـة أهدافـا بالغـة األمهيـة بالنســـبة 
للمجتمـع الـدويل. فيتعـني علـى املنظمـة أن تعـزز قدرـا علـــى 
تقدمي التوجيه على الصعيد العاملي فيما يتعلق ـذه األهـداف، 
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وحشـــد اإلرادة السياســـية واملـــوارد، ومســـاعدة البلــــدان يف 
ـــه مــن جــهود لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة مالئمــة.  مـا تبذل
ويتوجـــب عليـــها أيضـــا أن تكفـــل وجـــود متابعـــة شـــــاملة 
للمؤمترات العاملية، مبا فيها املؤمتر الدويل املعين بتمويـل التنميـة 
ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. والدور الـذي ميكـن أن 
ــــة  يقــوم بــه العلــم والتكنولوجيــا يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي
لأللفية جدير بأن يوجـه إليـه اهتمـام أكـثر ممـا حظـي بـه حـىت 
اآلن. وحنن أيضا حباجة إىل مزيد من االتساق يف مـا تقـوم بـه 
األمم املتحدة من أعمـال لدعـم التنميـة يف أفريقيـا. فمـن دون 
عمل كهذا يستند إىل عزمية قويـة، فلـن نتمكـن مـن احلـد مـن 
تلك املستويات غري املقبولة اليت بلغـها الفقـر والـيت تؤثـر علـى 

الباليني من البشر. 
وأعتقـد أيضـا أن الوقـت قـد حـان إللقـاء نظـرة أكــثر  - ٣٩
مشوال على خمتلف أبعاد مسألة اهلجرة، وهي مسألة متـس اآلن 
مئـات املاليـني مـن البشـر وتؤثـــر علــى بلــدان املنشــأ وبلــدان 
العبـور وبلـدان الوجهـة النهائيـة. وعلينـــا أن نفــهم علــى حنــو 
أفضل أسباب التدفقات البشرية على النطاق الدويل وعالقاــا 
ــــا أيضـــا أن نســـتعد ملواجهـــة  املعقــدة بالتنميــة. ويتعــني علين
التحـوالت الـيت بـدأت بـــالفعل يف االرتفــاع النســيب للشــباب 
واملسنني يف معظم أحناء العامل وآثـار ذلـك علـى القـوة العاملـة 

واخلدمات االجتماعية والعمليات السياسية. 
وتترتب آثار خطرية على مسائل نـدرة امليـاه وتلـوث  - ٤٠
امليـاه واألمـــراض الــيت تســببها امليــاه – وهــي مســائل بــرزت 
بشــكل صــارخ يف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنميــــة املســـتدامة. 
وينشط حول هذه املسـائل جمموعـة متنوعـة مـن اجلـهات الـيت 
يهمــها األمــر مبــا فيــها اجلــهات الفاعلــة يف القطــاع اخلـــاص 
واتمـع املـدين. فيتوجـــب علينــا أن نوظــف طاقــات خمتلــف 
اجلهات املعنية هذه بغية كفالة القيام بعمل منسـق وفعـال ويف 
الوقـت املناسـب علـى النطـــاق الــدويل. ومتثــل الطاقــة مســألة 
أخـرى جديـرة بـأن يوجـه إليـها اهتمـام أكـرب وأكـثر تنســـيقا. 

وعلينا أن نستكشف أبعادها العديدة مبـا يف ذلـك أمـن الطاقـة 
وكهربـة الريـف ومصـادر الطاقـة املتجـددة وكفـاءة اســـتخدام 
الطاقة. وأعتقد أيضا أننا حباجة إىل أن نكون أفضـل اسـتعدادا 
ملواجهة الكوارث الطبيعية وإدراج إدارة أخطـار الكـوارث يف 
استراتيجياتنا املتعلقة بـاحلد مـن الفقـر واسـتراتيجياتنا اإلمنائيـة 

والبيئية. 
ــيت  ومـن األمـور الـيت حتتـل مركـزا حموريـا يف املهمـة ال - ٤١
تضطلع ا األمم املتحدة لصون السلم واألمن الدوليـني قـدرة 
املنظمــة علــى منــع نشــوب الصراعــات وتوطيــد الســــالم يف 
ـــهمنا  مرحلـة مـا بعـد الصراعـات. ويتوجـب علينـا أن نعمـق ف
لألسباب االقتصادية واالجتماعيـة للصراعـات العنيفـة وتعزيـز 
قدرتنا على مساعدة البلدان يف مواجهة التحديــات املتمثلـة يف 
تعزيـز الوحـدة يف خضـــم التعــدد والتنــوع، واحلــد مــن عــدم 
املسـاواة وترســيخ احلكــم الرشــيد يف مؤسســاا العامــة. ويف 
واقـع األمـر، رمبـا كـان احلكـم اجليـــد علــى الصعيديــن احمللــي 
والدويل العامل الوحيد الذي يكتسب أقصى قدر مـن األمهيـة 
يف تعزيـز التنميـة وتوطيـد الســـالم. بيــد أن جــزءا كبــريا مــن 
ــؤيت  األعمـال اجليـدة الراميـة إىل منـع نشـوب الصراعـات لـن ت
مثارها إذا مل تواصل املنظمة أيضا تنمية قدرـا علـى احلـد مـن 
التهديدات املتمثلة يف استخدام األسلحة، وخاصة التـهديدات 
ـــار الشــامل وخمــاطر  الـيت تنطـوي علـى اسـتخدام أسـلحة الدم
ســقوط أعــداد كبــرية مــن القتلــى بــني املدنيــني مــــن جـــراء 

استخدام األسلحة التقليدية. 
وعلى املنظمة أيضا أن تعـزز قدرـا علـى االضطـالع  - ٤٢
بــدور يف مكافحــة اإلرهــاب، وهــي مســألة ظلــــت موضـــع 
انشـغال متواصـل منـذ هجمـات ١١ أيلـــول/ســبتمرب ٢٠٠١. 
ويتعـني عليـها، بوجــه خــاص، أن تكــون قــادرة علــى تقــدمي 
املشـورة واملسـاعدة لدوهلـا األعضـــاء فيمــا تبذلــه مــن جــهود 
لتعزيز أطرها التشـريعية واإلداريـة. وال بـد مـن توسـيع نطـاق 
ـــــار  اجلـــهود الدوليـــة الراميـــة إىل مكافحـــة اإلرهـــاب واالجت
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بـاملخدرات واجلرميـة الدوليـة باعتبارهـا جـزءا مـن اســـتراتيجية 
موحدة للتغلب على قوى �اتمع الالمدين�. 

ـــد  وهنـاك بالتـأكيد قضايـا أخـرى عديـدة جديـرة مبزي - ٤٣
مـن االهتمـام. وعلينـا أن نسـتفيد مـــن قيامنــا يف عــام ٢٠٠٣ 
باعتماد ميزانية فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. ويتيح لنـا هـذا 
فرصـة السـتعراض برنـامج العمـل واسـتكماله بصـورة شــاملة، 

واعتماد ميزانية برناجمية تنسجم وأولوياتنا املتفق عليها. 
 

اإلجــراء ١ - ســأقدم إىل اجلمعيــة العامــة يف عــــام 
٢٠٠٣ ميزانيــة برناجميــة نقحــت بصــــورة شـــاملة 
وتعكس بصورة أفضل األولويات اليت اتفـق عليـها 

يف مجعية األلفية. 
إن احلاجــة إىل حتديــث برنــامج العمــــل وإىل حتديـــد  - ٤٤
الواليــات واألنشــطة الــيت مل تعــد مناســبة واالســتغناء عنــــها 
سـتكون مـن املتطلبـات الـيت سـتتكرر باسـتمرار. وحنـن حباجـة 
إىل آلية ملساعدتنا على القيـام بذلـك بشـكل منتظـم. وأود أن 
ُأعيد التأكيد على االقتراح بشأن األحكام اليت تقضـي بإعـادة 
ـــام  النظـر بعـد مـدة معينـة الـواردة يف التقريـر عـن اإلصـالح لع
١٩٩٧ (A/51/950 و Add.1-6). فكـل مبـادرة تنطـوي علـــى 
رصد مبالغ ضخمة جيب أن ختضع ملهل زمنية حمددة يتم عنـد 
انتهائـها اسـتعراض هـذه املبــادرات وجتديــد العمــل ــا فقــط 

مبوجب إجراء صريح تتخذه اجلمعية العامة. 
 

تعزيز حقوق اإلنسان   باء -
يعتـرب تعزيـز حقـوق اإلنسـان ومحايتـها مـن املتطلبــات  - ٤٥
األساسية لتحقيق الرؤية اليت ينص عليـه امليثـاق لعـامل يعـم فيـه 
العــدل والســالم. وكــان نشــوء معايــــري واتفاقيـــات حقـــوق 
اإلنسان وتعميمها أحد أبرز إجنازات القرن املنصرم، وكـانت 
األمم املتحدة يف خضم هذا اجلهد الذي تنامت أمهيته وصلتـه 
الوثيقـة بربنـــامج عمــل املنظمــة علــى امتــداد العقــد املــاضي. 

وجـرى التـــأكيد يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة علــى اســتمرارية 
مركزية تلك املهمـة: �لـن ندخـر جـهدا يف تعزيـز … احـترام 
مجيــع حقــوق اإلنســان واحلريــــات األساســـية املعـــترف ـــا 

دوليا …�. 
وجلنة حقوق اإلنسـان هـي جـزء حيـوي مـن املنظمـة  - ٤٦
وتفخـر بتـاريخ جميـد يتضمـن صياغـة اإلعـالن العـاملي حلقــوق 
اإلنسان، الذي تتطلع إليه الشـعوب يف مجيـع أحنـاء العـامل مـن 
أجـل محايـة حقوقـها وللحصـــول علــى املســاعدة لكــي ترفــع 
مستوى احلياة يف جو من احلرية أفسح، املشار إليه يف ديباجـة 
امليثاق. وأحث الدول األعضاء بشدة على أال يغيب عن باهلـا 
اهلــدف احلقيقــي للجنــة وأن جتــد الوســائل لزيــادة فعاليتـــها. 
وعليها أن تدرك أـا إذا مـا مسحـت لالعتبـارات السياسـية أو 
ـــــى  للمواقـــف الـــيت تتخذهـــا الكتـــل أن تفـــرض نفســـها عل
ـــز  االنتخابــات واملناقشــات بــدال مــن اجلــهود الصادقــة لتعزي
حقوق اإلنسان يف مجيـع أرجـاء العـامل، فـإن مصداقيـة اللجنـة 

ومنفعتها سيكون مصريمها حتما التآكل. 
وبوصفـها منظمـة عامليـة، توفّـر األمـم املتحـــدة إطــارا  - ٤٧
مؤسســيا فريــدا لوضــع وتعزيــز معايــري وممارســــات حقـــوق 
اإلنســـان، وإلتاحـــة األدوات القانونيـــــة والتنفيذيــــة وأدوات 
الرصـد ملســاندة الصفــة العامليــة حلقــوق اإلنســان والعمــل يف 
ـــايف. وينشــط  الوقـت نفسـه علـى احـترام التنـوع الوطـين والثق
جـهاز حقـوق اإلنســـان يف منظومــة األمــم املتحــدة يف ثالثــة 
جماالت: اإلعالم والتحليل ورسـم السياسـات؛ وتقـدمي الدعـم 
ـــوق اإلنســان  هليئـات حقـوق اإلنسـان وأجـهزا؛ وتعزيـز حق
ومحايتها. وتشكّل هـذه األنشـطة أجـزاء مكملـة السـتراتيجية 
واحدة ترمي إىل دعم تنفيذ معايري حقوق اإلنسان من جانب 

الدول األعضاء. 
وُأحـرز حـىت اآلن تقـــدم ملحــوظ يف إدمــاج حقــوق  - ٤٨
اإلنسان على نطاق منظومة األمم املتحدة. فعلى سبيل املثال، 
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يتم نشر إخصائيي حقوق اإلنسـان كجـزء مـن بعثـات حفـظ 
الســـالم. ويف معظـــم العمليـــات اإلنســـانية، تشـــكّل محايـــــة 
الالجئني واملشردين داخليا جانبـا بـالغ األمهيـة مـن االسـتجابة 
للحاالت الطارئة. وبرامج التنمية اليت تدعمـها األمـم املتحـدة 
تعـزز حقـوق اإلنسـان عـن طريـق نشـــر املعلومــات والتعليــم، 
فضال عن دعم مؤسسات حقوق اإلنسان، كاللجـان الوطنيـة 

حلقوق اإلنسان. 
ويقوم التحدي الـذي يواجـهنا علـى البنـاء علـى هـذا  - ٤٩
التقــدم احملــرز، والســيما بتقــدمي املســاعدة إىل البلــدان لكـــي 
تنهض حبماية حقـوق اإلنسـان لديـها. وحنـن حباجـة أيضـا إىل 
ــــث نظـــام معـــاهدات حقـــوق  مواصلــة بــذل اجلــهود لتحدي
اإلنسـان، وتعزيـز دور اإلجـراءات اخلاصـــة لتقصــي احلقــائق، 
ــــم املتحـــدة حلقـــوق  وتدعيــم القــدرة اإلداريــة ملفوضيــة األم

اإلنسان على دعم هذه اجلهود. 
 

دعم حقوق اإلنسان على الصعيد القطري 
يف الفقرتـني ٢٥ و ٢٦ مـن اإلعـــالن بشــأن األلفيــة،  - ٥٠
أعلنت الدول األعضاء عن تصميمها على تعزيز قدراـا علـى 
الصعيد القطري لتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان وممارساا، مبا 
يف ذلــك حقــوق األقليــات وحقــوق املــرأة وحقــوق الطفـــل 
وحقـوق املـهاجرين. وبنـاء مؤسسـات قويـة حلقـــوق اإلنســان 
على الصعيد القطري هـو الـذي سـيكفل علـى املـدى الطويـل 
محايـة حقـوق اإلنسـان والنـهوض ـا بطريقـة مسـتدامة. لــذا، 
جيب أن يكون إرسـاء أو تعزيـز نظـام وطـين للحمايـة يف كـل 
ـــا رئيســيا  بلـد، يعكـس املعايـري الدوليـة حلقـوق اإلنسـان، هدف
للمنظمة. وتكتسب هذه األنشطة أمهية خاصة يف البلدان الــيت 

خترج من الصراعات. 
وبغيـة حتقيـق هـذه األهـداف، بـدأت مفوضيـــة األمــم  - ٥١
املتحدة حلقوق اإلنسان العمل عـن طريـق نظـام املنسـق املقيـم 
علـى كفالـة إدمـاج حقـــوق اإلنســان يف التحليــل والتخطيــط 

وتنفيـذ الـربامج علـى الصعيـد القطـري. وأفرقـة األمـم املتحــدة 
ـــــاديق األمــــم املتحــــدة وبراجمــــها  القطريـــة - مبـــا فيـــها صن
والوكاالت املتخصصة والبنـك الـدويل - حباجـة إىل الوصـول 
إىل املعلومات والتحليالت واألمثلة عـن كيفيـة إدراج حقـوق 
اإلنسان يف الربامج القطرية. وجيب أن متتلك املفوضية القـدرة 
ــــم أفضـــل املمارســـات  علــى تدريــب األفرقــة القطريــة وتقيي
وتعميمـها ووضـع آليـات رصـــد لقيــاس أثــر براجمــها حلقــوق 
اإلنســان. ولتفــادي االزدواجيــة وكفالــة االســتخدام األمثـــل 
للمـوارد، سـيحتاج املفـوض السـامي إىل االعتمـاد علـــى دعــم 
املؤسسـات الشـريكة إىل أقصـى حـد ممكـن مـع احلفـــاظ علــى 

قدرته على نشر املوظفني التابعني للمفوضية عند اللزوم. 
 

اإلجراء ٢ - سيضع مفوض األمم املتحدة السامي 
حلقــوق اإلنســــان خطـــة وينفّذهـــا، بالتعـــاون مـــع 
ـــة التنفيذيــة  جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة واللجن
للشؤون اإلنسانية، لتعزيز حقوق اإلنسـان املتصلـة 
بــاإلجراءات الــيت تتخذهــــا األمـــم املتحـــدة علـــى 

الصعيد القطري 
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان 

تشـكّل اهليئـــات القائمــة املنشــأة مبوجــب معــاهدات  - ٥٢
ـــدة.  وآليـات وإجـراءات حقـوق اإلنسـان شـبكة واسـعة ومعق
وتنامي تعقد جهاز حقوق اإلنسان والعبء املقابل اللتزامات 
تقدمي تقارير جيهدان مـوارد الـدول األعضـاء واألمانـة العامـة. 
وكنتيجـة لذلـك، فـإن منـافع النظـام احلـايل ليسـت جليـة علـى 

الدوام. 
وهناك يف الوقت احلاضر سـت جلـان تقـابل كـال مـن  - ٥٣
معـاهدات حقـوق اإلنسـان واتفاقياـا. وسـيزيد عـدد اللجــان 
بلجنة جديدة قريبا بعد التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة 
حقـوق مجيـع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم. وتضـم هــذه 
ــــأة  اللجــان خــرباء مســتقلني خيضعــون لســلطة اهليئــات املنش
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مبوجب املعاهدات واليت تتألف من الـدول الـيت صدقـت علـى 
إحدى املعاهدات أو انضمت إىل إحدى االتفاقيات. واهليكل 
احلـايل للجـان حقـوق اإلنسـان املختلفـة - حيـث تركّـــز كــل 
جلنـة علـى مسـائل هامـة ولكنـها متمـيزة - يفـــرض متطلبــات 
لتقـدمي التقـارير تتسـم بالصعوبـة علـى األطـراف املوقعـــة علــى 
املعاهدات. وقد استنتج أحـد اخلـرباء املسـتقلني إىل االسـتنتاج 
التـايل يف عـام ١٩٩٧: �لقـد بلـغ عـدم إرسـال التقـارير نســبا 
ـــارير علــى  حرجـة … مـن جـانب الـدول الـيت إمـا ال تقـدم تق
ــــــا بوقـــــت طويـــــل�  اإلطــــالق، أو تقدمــــها بعــــد موعده

(E/CN.4/1997/74، الفقرتان ١١٢ و ١١٣). 
وهنـاك تدبـريان قـد يسـاعدان علـى احلـــد مــن أوجــه  - ٥٤
قصور النظام احلايل. أوهلما هو قيام اللجـان بوضـع ـج أكـثر 
تنسـيقا ألنشـطتها وتوحيـد متطلباـا املتنوعـة لتقـدمي التقــارير. 
وثانيهما هو السماح لكل دولة بأن تعد تقريـرا واحـدا يوجـز 
امتثاهلا للمجموعة الكاملة من معاهدات حقوق اإلنسـان الـيت 

هي طرف فيها. 
اإلجــراء ٣ - سيتشــاور مفــــوض األمـــم املتحـــدة 
السامي حلقوق اإلنسان مع اهليئات املنشأة مبوجـب 
معاهدات بشأن إجـراءات جديـدة مبسـطة ويتقـدم 
بتوصياته إيلَّ حبلول شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 

حتسني اإلجراءات اخلاصة 
ــــدان حمـــددة  تعتمــد املنظمــة للتحقيــق يف أوضــاع بل - ٥٥
واستعراض مسائل جديدة وحساسة على جمموعـة كبـرية مـن 
املقرريـن واملمثلـــني رفيعــي املســتوى واألفرقــة العاملــة الذيــن 
يطلق عليهم مجيعا اسم اإلجـراءات اخلاصـة حبقـوق اإلنسـان. 
وهذه اإلجراءات هي أدوات بالغة األمهيـة سـاعدت علـى مـر 
السنني على النـهوض بقضيـة حقـوق اإلنسـان. غـري أن هنـاك 
اآلن عدد كبري من اإلجراءات اخلاصة - يزيد عدد الناشـطني 

منها على ٤٠ - وقـد تنـامت بصـورة عشـوائية ودون قواعـد 
أساسية واضحة لعملها. 

ويتطلّــب األمــر جمموعتــــني مـــن التدابـــري املتصلتـــني  - ٥٦
ببعضهما البعض. أوال، حنن حباجة إىل حتسـني نوعيـة التقـارير 
الــيت تعدهــا والتحليــالت الــيت جتريــها اإلجــراءات اخلاصــــة. 
وميكـــن حتقيـــق ذلـــك بوضـــع معايـــري واضحـــة الســـــتخدام 
اإلجراءات اخلاصة وانتقـاء املعينـني، وبوضـع مبـادئ توجيهيـة 

أفضل لعملها ومهامها اإلبالغية. 
وثانيا، جيب على املنظمــة أن تعـزز قدرـا علـى دعـم  - ٥٧
ـــــري الــــيت تعمــــل  اإلجـــراءات اخلاصـــة. فعـــدم اتســـاق املعاي
اإلجـراءات اخلاصـة مبوجبـها قـد يعكـس عــدم كفايــة املــوارد 
الالزمــة لالضطــالع باملــهام الــيت أوكلــت إليــها. وميكـــن أن 
تتضمن التدابري ملعاجلة هذه املشكلة تعيني مهنيني من مرتبـات 

أعلى، فضال عن تقدمي دعم إداري أفضل. 
اإلجراء ٤ - سيقوم مفوض األمم املتحدة السامي 
حلقــوق اإلنســان باســتعراض اإلجــراءات اخلاصـــة 
ويقدم يل تقريرا حبلول شهر أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣ 
يتضمــن توصيــات بشــــأن كيفيـــة تعزيـــز فعاليتـــها 

وحتسني املدعم املقدم هلا. 
تبسيط اإلدارة 

ازداد الطلـب علـــى املفوضيــة يف الســنوات األخــرية.  - ٥٨
وهـي حتصـل علـى نسـبة حمـــدودة مــن مواردهــا مــن امليزانيــة 
العاديـة وتعـاين مـن النقـــص يف التمويــل الــذي ميكــن توقّعــه. 
وباإلضافة إىل ذلك، أدى التنوع يف مصادر التمويل إىل جتزئة 
أنشـطتها الربناجميـة. وسـتتحدد مصداقيـــة املفوضيــة وفعاليتــها 
اســتنادا إىل توافــر املــوارد املالئمــة وإمكانيــة توقّعــها وقـــدرة 
جــهازها اإلداري علــى اســــتخدامها. واالســـتعراض اإلداري 
ـــه حاليــا مكتــب  الـذي طلبتـه اجلمعيـة العامـة، والـذي يقـوم ب
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خدمــات الرقابــة الداخليــة، جيــب أن يكــون مصــــدرا هامـــا 
للمشورة وعمق النظر. 

اإلجراء ٥ - سيضع مفوض األمم املتحدة السامي 
حلقـــوق اإلنســـان خطـــة لتعزيـــز اإلدارة تـــأخذ يف 
االعتبـار التوصيـــات الــيت ســتنبع مــن االســتعراض 
اإلداري الـــذي جيريـــه مكتـــب خدمـــات الرقابـــــة 
الداخلية. وأتوقّع أن يقدم التقريـر يل حبلـول آذار/ 

مارس ٢٠٠٣. 
 

النهوض باإلعالم  جيم -
 

األمـم املتحـــدة لديــها قصــة مفحمــة مؤثــرة تــود أن  - ٥٩
ترويــها. بيــد أن روايــة القصــة جيــب أن تكــون مقنعـــة، ألن 
املســاندة اجلماهرييــة ال غــىن عنــها لتعزيــز املنظمـــة. فـــاألمم 
املتحدة جيب أن تكـون قـادرة علـى ترمجـة قراراـا ومقرراـا 
وبياناـــا ومناقشـــاا الكثـــرية إىل أفكـــار ذات معـــىن تـــــربز 
ما لألمم املتحدة من دور مركزي يف العمل علـى حتقيـق عـامل 

أفضل للجميع. 
٦٠ - ولطاملــا عــــانت إدارة شـــؤون اإلعـــالم مـــن جتزئـــة 
جلهودها نتيجة لكثرة ما أنيط ـا مـن تكليفـات ومـهام. فقـد 
مت إنتاج كم ضخم من املواد اإلعالمية وتنظيم عدد هائل مـن 
األنشـطة. بيـد أن هـذه النواتـج جيـــب أال تعتــرب غايــة يف حــد 
ــــا  ذاـــا. فعلـــى األمـــم املتحـــدة أن تكفـــل أن حتقـــق مواده
وأنشطتها اإلعالمية األثـر املرغـوب، وأن تكـون مبثابـة وسـيلة 
ناجعة إليصال صوت املنظمة املميز إىل العامل كافة. لذا، فـإن 

للتقييم والرصد أمهية رئيسية. 
ـــذي  وكـان تقريـري السـابق (A/AC.198/2002/2)، ال - ٦١
قدمتـه إىل جلنـة اإلعـالم يف آذار/مـارس ٢٠٠٢، مبثابـة خطــوة 
أوىل حنو تنفيذ ما طلبتـه اجلمعيـة العامـة مـن اسـتعراض شـامل 
ألعمـال اإلدارة. ومـا أقترحـه هنـا هـو منـوذج تشـغيلي جديــد 
ـــد ملراكــز األمــم  لـإلدارة يف نيويـورك، ومفـهوم تشـغيلي جدي

املتحـدة لإلعـالم يف امليـــدان، وتقييــم شــامل ألثــر كــل نــاتج 
وخدمة رئيسية تقدمها اإلدارة. كما أنـين أقـترح إجـراء عـددا 
مــن التغيــريات يف برنــــامج منشـــورات األمانـــة العامـــة وأداء 

خدمات املكتبة فيها. 
تعديل موقع إدارة شؤون اإلعالم 

تتسم أنشطة اإلدارة بـالتعدد، حيـث تشـمل: التغطيـة  - ٦٢
اإلخباريــة ملؤمتــرات األمــم املتحــدة يف اإلذاعــة والتليفزيــــون 
وعلـى اإلنـــترنت؛ وإنتــاج املــواد اإلعالميــة الالزمــة للدعايــة 
لقضايــا أو مؤمتــرات بعينــها ختــص األمــم املتحــدة؛ وتغطيــــة 
ـــارض اخلاصــة؛ وتنظيــم اجلــوالت املصحوبــة  املناسـبات واملع
مبرشدين؛ وتقدمي خدمات املكتبة؛ واالتصال بوسائل اإلعـالم 
وغريهـا مـن اموعـات مـن خـارج األمـــم املتحــدة. وتســعى 
اإلدارة، يف جانب من جهودها، إىل إعالم وتوجيــه الوسـطاء، 
والســـيما وســـائل اإلعـــالم، واملنظمـــــات غــــري احلكوميــــة، 
واملؤسســات التعليميــة. أمــا األنشــطة األخــرى، كاملعــــارض 
ـــــم املتحــــدة،  واملناســـبات اخلاصـــة الـــيت تقـــام يف مقـــر األم

فجمهورها حمدود بدرجة أكرب. 
ــــال اإلدارة  وقـــد أثبـــت االســـتعراض الشـــامل ألعم - ٦٣
ضرورة وضع مفهوم أوضح لدورهـا وحتديـد مهامـها بصـورة 
أكـثر جتانسـا. فعلـى اإلدارة أن تركـز جـهودها علـى األفكـــار 
الرئيسية اليت تشكل جزءا من اسـتراتيجية منسـقة لالتصـاالت 
ذات أهداف حمددة. كما أننا خنطط لتعزيز وتركـيز اتصاالتنـا 
يف شـبكة اإلنـترنت الـيت سـتزداد أمهيتـها كوسـيلة تنقـل األمــم 

املتحدة رسالتها عربها خالل السنوات املقبلة. 
واهليكل اجلديد املبني فيما يلي يستهدف زيادة قـدرة  - ٦٤

اإلدارة على تنفيذ برامج إعالمية ناجعة وهادفة: 
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اإلجـراء ٦ - يعـاد تشـكيل إدارة شـــؤون اإلعــالم 
على النحو التايل: 

شعبة لالتصاالت االستراتيجية تتوىل وضع  (أ)
ونشـر وتقييـم أفكـار األمـم املتحـــدة حــول 

املواضيع ذات األولوية؛ 
شـعبة للتوعيـة جتمـــع بــني تقــدمي اخلدمــات  (ب)
للوفود وإقامة االتصاالت مع اتمع املدين 

والقيام بأنشطة توعية للجماهري؛ 
شــعبة أنبــاء ووســائل إعــــالم قويـــة تضـــم  (ج)
أنشــــطتها تشــــغيل موقــــــع اإلدارة علـــــى 

اإلنترنت؛ 
نقل قسم رسم اخلرائط إىل إدارة عمليـات  (د)

حفظ السالم. 
ويف اإلدارة، سـيزداد االهتمـام بـالتقييم كثـريا، حبيــث  - ٦٥
تكــون الــربامج متمشــية، بصــورة أفضــــل، مـــع احتياجـــات 
اجلمـهور املسـتهدف. ذلـك أنـه مل جيـر قـط أي تقييـــم شــامل 
لتأثـــري أنشـــطة اإلدارة. وخـــالل العـــامني أو الثالثـــة أعـــــوام 
القادمة، سيجرى استعراض شامل. وقد يلزم فيمـا بعـد البـت 
يف أمر إجراء تعديالت أخرى على اإلدارة وتوزيع مواردها. 
اإلجـراء ٧ - جتـــري إدارة شــؤون اإلعــالم، علــى 
مـدى ثـالث ســـنوات ومبســاعدة مكتــب خدمــات 
الرقابـة الداخليـة، تقييمـا منتظمـا ملـــدى تأثــري مجيــع 

أنشطتها وفعاليتها من حيث التكلفة 
إعادة تشكيل مراكز األمم املتحدة لإلعالم 

ــة  األمـم املتحـدة منظمـة عامليـة تكـرس جـهودها خلدم - ٦٦
شعوب العامل. وعليها أن تؤدي عمـال أفضـل بكثـري يف تعزيـز 
اتصاالـا خـارج حـــدود مقرهــا. ولتحقيــق ذلــك، علينــا أن 
جنعل شبكة مراكز األمم املتحدة لإلعـالم أكـثر فعاليـة لصـاحل 

منظومة األمم املتحدة بأسرها. 

ــــوي يف  فلمراكـــز األمـــم املتحـــدة لإلعـــالم دور حي - ٦٧
ـــهي  إيصــال رســالة األمــم املتحــدة إىل مجيــع أحنــاء العــامل. ف
تصحح االنطباعات اخلاطئة، وتوفر للجماهري املواد والبيانات 
واملعلومات اليت تصدرها األمـم املتحـدة. ويف أغلـب األحيـان 
تكون مراكز األمم املتحدة لإلعالم مبثابة عـني املنظمـة وأذـا 
الـيت ترصـد وتبلغـها مبـا يـتردد مـــن أنبــاء حوهلــا ويطغــى مــن 

مشاعر حياهلا. 
وقـد طـــرأت علــى منظومــة وســائل اإلعــالم وثقافــة  - ٦٨
اإلعـالم تغـريات هائلـة، وشـــهد العــامل انقالبــا يف تكنولوجيــا 
املعلومات واالتصاالت، األمر الـذي حـدا بـاألمم املتحـدة إىل 
البحث عن حلول ختتلف عن تلـك الـيت ظلـت تـؤدي دورهـا 

بنجاح طوال السنوات الــعشرين املاضية. 
ـــا  ومراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم - الـيت كـثر عدده - ٦٩
لتصبح حاليا ٧١ مركزا - حتظى بــ ٣٥ يف املائة مـن امليزانيـة 
العامة لإلدارة، يف الوقت الذي يعاين معظمها فيه من شـح يف 
املوارد البشرية واملالية. ويف ظل ميزانيات متعاقبة مل حتقـق أي 
منو، مصحوبــة بتخفيضـات مسـتهدفة نتيجـة للـتزايد اهلـائل يف 
رقعــة ونطــاق أنشــطة املنظمــة، جنــد مراكــز األمــم املتحــــدة 
ــري  لإلعـالم تكـافح يف سـعيها ألن يكـون هلـا إسـهام كبـري وتأث

ملموس. 
أما مراكز األمم املتحدة لإلعالم الـيت تقـع يف البلـدان  - ٧٠
ـــات  املتقدمــة الباهظــة التكلفــة - كاســتراليا واليابــان والوالي
ـــدان االحتــاد األورويب - فتنفــق  املتحـدة األمريكيـة ومعظـم بل
حاليـا ٤٠ يف املائـة مـن إمجـــايل نفقــات املراكــز. ويف الوقــت 
الذي نقر فيه بأمهية إبراز األمـم املتحـدة بصـورة إجيابيـة لـدى 
وسائل اإلعالم وشعوب الدول املتقدمة، فإن مـا يدعـو للقلـق 
هو أن هذه املراكز تستقطب عددا ضخما من كبار املوظفـني 

وحجما هائال من املوارد املالية. 
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ـــادة توجيــه املــوارد لتعزيــز مراكــز األمــم  وينبغـي إع - ٧١
املتحدة لإلعالم يف عدد أقـل مـن املواقـع االسـتراتيجية. ولعـل 
اخليـار األفضـل، يف معظـم احلـاالت، هـو إقامـة حمـور إعالمــي 
إقليمـي لألمـم املتحـدة مـزود بـاملوارد املاليـة والبشـرية الكفيلـة 
بــإعالم اجلماهــري يف شــىت املنــاطق اإلقليميــة بأنشــطة األمــــم 
املتحدة بأسلوب أكثر تركيزا وكفاءة. وبإمكـان هـذه احملـاور 
أن تطوع املواد اإلعالمية لتوائـم احتياجـات املنـاطق اجلغرافيـة 
ـــها مســتودع مركــزي للتقــارير  الـيت ختدمـها؛ وأن يكـون لدي
واملنشـــورات والبيانـــات؛ وأن تبـــادر إىل اجتـــذاب وســـــائل 
اإلعـالم واجلماهـري. ويف البلـدان الناميـة، تتعـاون تلـك احملــاور 

تعاونا وثيقا مع املنسقني املقيمني. 
وكخطـوة أوىل، أعـتزم ترشـيد وضـم مراكـز اإلعــالم  - ٧٢
الـــ ١٣ الواقعـــة يف أوروبــا الغربيــة يف حمــور إقليمــي واحــد. 
ـــور إعالمــي  وسـوف يعمـل هـذا علـى توفـري مـوارد إلقامـة حم
قـوي وكـفء ولتمويـــل أنشــطة ذات أولويــة أعلــى. والــرأي 
عندي أن نطبق جا مماثال بالنسبة للمناطق اإلقليمية األخرى 

على مدى السنوات الثالث القادمة. 
اإلجــراء ٨: أقــترح ترشــيد شــبكة مراكــز األمــــم 
املتحدة لإلعالم يف شكل حماور إقليمية، بدءا بإقامة 

حمور إلقليم أوروبا الغربية. 
حتقيق التكامل بني مكتبات األمم املتحدة 

خدمـات مكتبـات األمـم املتحـدة موزعـة علـى رقعـــة  - ٧٣
شاسعة للغاية. فهناك جمموعـات ضخمـة مـن املراجـع يف كـل 
مكتـب مـن مكـاتب املقـــر، وكــذا يف اللجــان اإلقليميــة، ويف 
مكتبـــات الكثـــري مـــــن مراكــــز األمــــم املتحــــدة لإلعــــالم، 
وباملســتودعات يف ٢٤٦ موقعــا متفرقــا حــول العــــامل. وقـــد 
طلبــت اجلمعيــة العامــة إجـــراء اســـتعراض متعمـــق ألنشـــطة 
مكتبات األمم املتحدة كافة. وسلط االستعراض الضـوء علـى 

جمـــالني رئيســـيني حباجـــة إىل اهتمـــــام، مهــــا انعــــدام اإلدارة 
املتكاملة، واحلاجة إىل التحديث. 

فمكتبـات األمـم املتحـدة تعمـل بصـورة مسـتقلة، مــع  - ٧٤
وجود إشراف أو توجيـه مركـزي ضئيـل للغايـة. وقـد وفـرت 
مكتبات معينة إمكانيات ختصصيـة ال يسـتفاد منـها إال قليـال. 
ـــال، قــادرة علــى إنتــاج  فمكتبـة األمـم املتحـدة يف جنيـف، مث
جمموعـة ورقيـة مـن املراجـع، ورقمنـة وإرسـال املـواد املرجعيــة 
عـرب اإلنـترنت إىل مواقـع أخـرى. أمــا مكتبــة داغ مهرشــولد، 
ـــة  الكائنـة مبقـر األمـم املتحـدة، فـأقدر علـى وضـع سياسـة عام
للمكتبات يف كافة املواقع، وعلى أن تأخذ مركز الصـدارة يف 
تنسـيق وتوجيـــه مضمــون املــواد الــيت تنشــرها كافــة هيئــات 

املنظمة على اإلنترنت. 
والفرص متاحة لتحديـث مكتباتنـا مـن خـالل تطبيـق  - ٧٥
التكنولوجيـا. فمكتبـة داغ مهرشـولد، علـى وجـه اخلصـــوص، 
ـــلوب  تسـري يف اجتـاه إقامـة مكتبـة حاسـوبية، ال مـن حيـث أس
تقـدمي خدماـا التقليديـة للبعثـات واملوظفـــني فحســب، وإمنــا 
ـــى  كذلـك مـن حيـث اتصاهلـا بـاتمع املـدين عـرب مواقعـها عل
اإلنــترنت، ومــن حيــث اخلدمــات الــيت تقدمـــها للمكتبـــات 
ـــدة املــدى  الوديعـة يف مجيـع أحنـاء العـامل. ومـن األهـداف البعي
ــى  إقامـة بوابـة إلكترونيـة واحـدة متعـددة اللغـات لالطـالع عل
املراجـع والوثـائق واملعلومـات. ومـن شـأن حتويـل هـذه الرؤيــة 
إىل واقع أن يقلل كثريا من كميات الوثائق الورقيـة الـيت يلـزم 
توزيعـها. بيـد أننـا سـنكفل، وحنـن نعمـل علـى حتديـث شــبكة 
مكتبـات األمـم املتحـــدة، أن يظــل بإمكــان البعثــات الدائمــة 
للـدول األعضـاء أن حتصـل علـى النسـخ املطبوعـة مـن مراجــع 
ووثـائق األمـم املتحـدة. وهـذا املفـهوم - املتمثـل يف االطـــالع 
اإللكـتروين علـى الوثـائق، مـــع توافــر نســخها املطبوعــة عنــد 

اللزوم - ستتم زيادة تطويره يف خطة عمل. 
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اإلجــراء ٩ - يتــم حتســني إدارة مكتبــــات األمـــم 
املتحدة على النحو التايل: 

تتـــوىل مكتبـــة داغ مهرشـــــولد بنيويــــورك  (أ)
مســؤولية وضــع السياســة العامــــة جلميـــع 

مكتبات األمم املتحدة وتنسيق أعماهلا؛ 
تتوىل إدارة شؤون اإلعالم، باالشتراك مـع  (ب)
إدارة الشؤون اإلدارية، إعداد خطة شاملة 
ــــات  لتحقيــق التكــامل بــني خدمــات مكتب
األمــم املتحــدة يف شــــىت املواقـــع، وذلـــك 
بتطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 
تتـوىل إدارة شـؤون اإلعـالم وضــع وتنفيــذ  (ج)
خطـة لتحسـني االطـــالع اإللكــتروين علــى 
مراجع األمم املتحدة، وتيسري نقل املراجع 
الورقيــة إىل امللفــات اإللكترونيــة، وتوفـــري 

التدريب ألمناء املكتبات الوديعة. 
حتسني اإلشراف على املنشورات 

ـــــت اجلمعيــــة العامــــة إجــــراء  يف عـــام ٢٠٠١، طلب - ٧٦
اسـتعراض شـامل لربنـامج املنشــورات باألمانــة العامــة. فكــل 
عام، يتم نشر ما يزيد على ٢٠٠ ١نشــرة جديـدة أو منقحـة. 
وهناك تباين كبـري يف طـول املنشـورات (مـن ٤ صفحـات إىل 
٠٠٠ ٢ صفحــة) وشــــكلها ومجـــهورها املســـتهدف وعـــدد 

النسخ املطبوعة منها (من ١٠٠ إىل ٠٠٠ ١٥ نسخة). 
ومنشـورات األمـم املتحـدة الرئيسـية تقـدم معلومـــات  - ٧٧
ضروريــة وشــائعة يف اــاالت اهلامــة. ويف بعــض احلـــاالت، 
تشـكل املنشـورات مرجعـا رئيسـيا للبـاحثني وخـرباء السياســـة 
العامـة حـول العـامل. وتعتـرب أيضـا عنصـرا هامـا دفعـا ألنشـــطة 
الدعــوة الــيت تضطلــع ــا األمــم املتحــدة. غــري أن التحـــدي 
الرئيسي الذي يواجهنا هو إيصـال املنشـورات املناسـبة للقـراء 

املناسبني يف الوقت املناسب. 

ومــن اســتعراض لســائر املنشــورات - مــن مراجــــع  - ٧٨
أساسية للعمل إىل دوريات إىل نشرات - تبني أن هناك قـدرا 

ضخما من التجزئة واالزدواجية. 
ومثـة حاجـــة إىل حتســني مســتوى تدقيــق املنشــورات  - ٧٩
واإلشـراف عليـها. فقـرارات النشـر ال تسـتند إىل حتليـل جـــاد 
للقيمة اليت تضيفها املنشـورات، أو جلمـهورها املسـتهدف، أو 
لتكاليفها. كما أن جملس املنشورات الرفيع املسـتوى مل يثبـت 

فعاليته كأداة لكفالة جودة النوعية والتجهيز. 
وأعتقـد أنـــه يتعــني علــى اإلدارات الفنيــة العاملــة يف  - ٨٠
جمال معني أن تتعـاون يف تصميـم وتنسـيق منشـوراا، وذلـك 
للحد من التجزئة واالزدواجية. كمـا يتعـني توخـي العنايـة يف 
تقييـم التكـاليف واملكاسـب احملتملـــة املترتبــة علــى كــل قــرار 
بالنشـر. وينبغـي أن يتمثـل دور جملـــس املنشــورات يف إرســاء 
املعايري والسياسات املوحدة، مثل معايـري حتديـد حجـم ونـوع 
النسـخ املطبوعـة، وســـداد حقــوق التــأليف لــإلدارات املعــدة 

للمنشورات من عدمه. 
ـــري  ومــن زاويــة حســاب املكســب واخلســارة يف توف - ٨١
معلومـات بالغـــة التخصــص جلمــهور حمــدود، اضطــرت دور 
النشر التجارية العاملة يف جمـايل املراجـع واملـواد األكادمييـة إىل 
التحـول إىل بيـع كميـات مـتزايدة منـها علـى اإلنـــترنت. وأنــا 
مقتنــع بــأن اهلجــرة إىل اإلنــترنت تعــد أمــرا حامســا بالنســـبة 
ــة ذات  السـتمرار أمهيـة األمـم املتحـدة كمصـدر معلومـات آني
حجية. فعلى سـبيل املثـال، يتعـني اللجـوء إىل اإلنـترنت لنشـر 
قواعـد البيانـات اإلحصائيـة السـنوية، الـيت تصـدر حاليـا بعـــدة 
لغــات ولكــن بعــد أن يكـــون قـــد فـــات أواـــا، يف أغلـــب 
ــــة  األحيــان، وقــت إصدارهــا. وقــد أحــرزت منظمــة األغذي
والزراعة التابعة لألمم املتحدة تقدما ملحوظا يف هذا الصـدد، 
ليس بنشر جل موادها املطبوعة على اإلنترنت فحسب، وإمنـا 
كذلـك بإقامـة نظـام تتبـع إلكـتروين وبرنـامج اشـــتراك متعــدد 
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املستويات يفرض على املستعملني رسوما لالطالع على تلـك 
املواد، وذلك حسب موقعهم وقدرم على الدفع. 

وأتعـهد هنـا بكفالـة عـــدم تســبب التحــول إىل نظــام  - ٨٢
للمعلومات الرقمية يف اإلضرار بالبلدان اليت ال تسـتخدم فيـها 
اإلنترنت إال على نطاق حمدود. لذا، فإن علينـا أن نبقـي علـى 
إمكانية توفري الوثائق يف شكل مطبوع، حيثما لزم األمر، مـن 
خالل االستثمار يف أجــهزة طباعـة مالئمـة. وإذا مـا اتبـع هـذا 
النـهج اجلديـد كمـا ينبغـي، فســـوف يكفــل توفــري معلومــات 
األمم املتحدة اهلامة، بصورة أسرع، ملن حيتاج إليـها ويقدرهـا 

أكثر من غريه. 
ويعتـرب مرجـع ممارسـات أجـهزة األمـم املتحـــدة أحــد  - ٨٣
املنشورات اليت ينبغـي وقـف إصدارهـا ائيـا، وكـانت الـدول 
األعضاء قد طلبته للمرة األوىل يف اخلمسينات. ويقدم املرجع 
موجزا شامال لقرارات أجهزة األمم املتحـدة مشـفوعة بـاملواد 
ذات الصلة، ومرتبة حسب مواد امليثاق، ويهدف إىل توضيح 
املسائل املتعلقة بتطبيق امليثاق وتفسريه. وميثل تصنيف املرجـع 
مسؤولية إبالغية شاقة تتطلب موارد كبرية. وليس يف مقـدور 
األمانــة العامــــة مطلقـــا أن تعـــد مـــواد مســـتوفاة يف الوقـــت 
املناسـب. ومبـا أن املسـتفيدين الرئيسـيني مـن هـذه الوثيقـة هـم 
البـــاحثون واألكـــادمييون فقـــد ترغـــب إحـــدى املؤسســــات 
األكادميية يف النظر يف تويل مسؤولية استمرار إصدار املرجع. 
اإلجـراء ١٠ - سـيجري حتسـني املنشـــورات علــى 

النحو التايل:  
ـــط وتنســيق  سـتتوىل اللجـان التنفيذيـة ختطي (أ)
مجيــع املنشــورات كــــل يف نطـــاق ميداـــا 
املواضيعـي ـدف خفـض عـدد املنشــورات 
الكثـــــرية للمنظمـــــة وحتســـــني اتســـــــاقها 
وتركيزهــــا ومواعيدهــــا. وســــــتقوم إدارة 

ـــس األمــر فيمــا يتعلــق  شـؤون اإلعـالم بنف
باملنشورات اليت تصدرها؛  

سـيعاد تشـكيل جملـس املنشـــورات بوصفــه  (ب)
هيئــة لتحديــد املعايــري، وتكــــون عضويتـــه 
واختصاصاتــه مناســـبة لالضطـــالع بتلـــك 

املهمة؛  
ــــــة  ســــيجري اســــتعراض جــــدوى وتكلف (ج)
املنشـورات الصـادرة يف شـــبكة اإلنــترنت، 

وتكملتها بقدرة الطباعة عند الطلب؛  
ينبغي أن توقف األمم املتحدة ائيا إصدار  (د)

مرجع ممارسات أجهزة األمم املتحدة.  
خدمة الدول األعضاء بطريقة أفضل  ثالثا -

 

ـــاجل األمــم املتحــدة أي مســألة مــن املســائل  لكـي تع – ٨٤
موضوعية، تعتمد الدول األعضاء على هياكل أساسية للدعـم 
والنشاط تكتسي أمهية حامسة إال أـا ال حتظـى بـالتقدير علـى 
ـــائق  نطــاق واســع. فــالدول األعضــاء حتتــاج إىل املــواد والوث
األساسية، ومرافق وخدمات الترمجـة الضروريـة الجتماعاـا، 
وإىل التقــارير واحملــاضر الالزمــة ملداوالــا وقراراــــا. وتعـــد 
نوعيـة أداء األمـــم املتحــدة يف هــذا املضمــار أساســية لفعاليــة 

املنظمة برمتها.  
ويف هــذا الفــرع أنــاقش التدابــري الراميــة إىل حتســـني  - ٨٥
متاســك تقــارير األمــــم املتحـــدة وأثرهـــا وخفـــض عددهـــا. 
كمـا أقـترح تدابـري تسـاعد علـى وضـع ـج أكـــثر تكــامال يف 

جمال التخطيط لالجتماعات وإدارا.  
تبسيط التقارير  ألف -

 

يتوقف أثر عمل األمم املتحدة وأمهيته بدرجة حامسـة  - ٨٦
ــــهي تتيـــح البيانـــات والتحليـــالت  علــى جــودة تقاريرهــا. ف
الضرورية اليت حتتاجها األجهزة الرئيسية لألمم املتحــدة للقيـام 
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خبيــارات مســتنرية يف املســــائل املوضوعيـــة للسياســـة العامـــة 
وختصيـص املـوارد علـى نطـــاق املنظمــة بأســرها. كمــا تقــدم 
تقارير األمم املتحدة سجال وثائقيـا ملداوالـا وقراراـا بشـأن 

جمموعة مذهلة من املسائل.  
وتتوقف قيمة التقارير على مدى تعمق البحوث الـيت  - ٨٧
تقوم عليها، ومدى وضوح حمتواهـا، وإصدارهـا وتوزيعـها يف 
ــا  الوقـت املناسـب. ويف الوقـت الراهـن، تتمـيز التقـارير بعدده
اهلائل، وتنحو إىل التكرار ويكون أثرها جمزءا. فقد قـدم أكـثر 
ــــر إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا السادســـة  مــن ٥٠٠ تقري
ــس  واخلمسـني، باإلضافـة إىل تقـدمي ١٠٠ تقريـر آخـر إىل ال
ـــى  االقتصــادي واالجتمــاعي يف دورتــه املوازيــة. وعــالوة عل
ذلك، كثريا ما تكـرر طلبـات التقـارير مـن األجـهزة الرئيسـية 
للمنظمــة الطلبــات الــواردة مــن األجــهزة الفرعيــة واللجــــان 

الفنية. 
وتواجه الدول األعضاء، وال سـيما البلـدان الصغـرية،  - ٨٨
ـــائل مــن األوراق الــيت تتطلــب  صعوبـة يف مالحقـة الركـام اهل
اسـتيعاا واختـاذ إجـراء بشـأا. واألمانـة العامـة ذاـا تصــارع 
مـن أجـل أن تواكـب العـدد املـتزايد مـن التقـارير الـيت تطلبـــها 
خمتلف املنظمات احلكومية الدولية. إن احلجم اـرد للطلبـات 
ـــة  لينقـص مـن قدرـا علـى تقـدمي حتليـالت مركـزة وذات قيم

مضافة.  
ويؤثر حمتوى التقارير وصدورهـا يف الوقـت املناسـب  - ٨٩
يف نوعيـة اختـاذ القـرارات يف املنظومـة برمتـها. ويعتـــرب وجــود 
عدد قليل مـن التقـارير ولكـن مـع زيـادة صدورهـا يف الوقـت 
املناسب وذات جودة مرتفعة يعد أمرا حامسا يف مهمة تنشيط 
اجلمعية العامة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي. ومـن شـأن 
تبسـيط التقـــارير أن يســاعد علــى تعزيــز متاســك السياســات 
ـــات ذات  وكفالـة املعاجلـة املتكاملـة للمسـائل املتعلقـة بالسياس

الصلة من جانب اهليئات احلكومية الدولية.  

وقد اعترفت الدول األعضاء باحلاجة إىل ج جديد.  - ٩٠
فقـد دعـا الـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف دورتـه األخـــرية 
أعضـاءه وهيئاتـه الفرعيـة واألمانـة العامـة إىل بـذل جـهود مــن 
أجل كفالة حتقق متاسك عام أكرب فيمـا بـني التقـارير املطلوبـة 
وتلك اليت تقدم إىل الس، وتبسيط وثائقه. كما دعا األمانــة 
العامـة إىل تقـدمي تقـارير موحـدة فيمـا يتعلـــق بالواليــات ذات 

الصلة. 
وترتكز املقترحات التالية على مبدأيــن أساسـيني مهـا:  - ٩١
املعاجلـة املتكاملـة للمسـائل املترابطـة وخفـــض كميــة التقــارير 

وطوهلا وتواترها.  
ولقــد كشــف اســتعراض أويل أن عــددا كبــريا مــــن  - ٩٢
التقارير يصدر بشأن مواضيع متماثلة. فعلى سـبيل املثـال، مثـة 
أزيد من ١٥ تقريرا يصدر سنويا عن عالقـات األمـم املتحـدة 
باملنظمات األخرى، وهناك عدد كبري آخر ممـاثل عـن فـرادى 
عمليات اإلغاثة يف حاالت الطـوارئ، ويرجـع تـاريخ بعضـها 
إىل عدة سنوات خلت. ويف املستقبل، سنصدر تقريــرا واحـدا 
متكامال لكل مسألة من تلك املسائل. وسأواصل أيضا حتديد 
فـرص أخـرى لتوحيـد وإعـادة تصنيـــف التقــارير املتكــررة إىل 

جمموعات. 
والصـــورة معقـــدة علـــى حنـــو خـــــاص يف امليدانــــني  - ٩٣
االقتصـادي واالجتمـاعي. ذلـك أنـه جيـــري إعــداد تقــارير يف 
عـدد مـن اإلدارات واملكـاتب، بنـاء علـى طلبـات متعـددة مــن 
ــــة  الــس االقتصــادي واالجتمــاعي واللجنتــني الثانيــة والثالث

للجمعية العامة واللجان الفنية التابعة للمجلس.  
ـــيدها  وميكـن أن يشـمل خمطـط توحيـد التقـارير وترش - ٩٤

ما يلي:  
سيقدم عرض عام جلميع املسائل الــيت تواجـه  (أ)
األمم املتحدة ضمن التقريرين السنويني الصـادرين بتكليـف –
ــام  تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال املنظمـة، وتقريـر األمـني الع
عـن تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـــة. ففيمــا يــورد 
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تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيـة. ففيمـا يـورد التقريـر 
األول سردا بأثر رجعي لألعمـال الـيت اضطلعـت ـا املنظمـة، 
يقـوم الثـاين برصـــد التقــدم العــاملي احملــرز ويتســم مبزيــد مــن 

التحليل والتطلع إىل املستقبل؛ 
ميكن أن يكون هناك عالوة على ذلـك عـدد  (ب)
قليل من التقارير الشاملة اليت تتناول املواضيع العاملية الكربى، 

مثل العوملة والفقر املتصلة بعمل اللجنتني الثانية والثالثة؛ 
جيـري يف ضـوء هـذه التقـارير العامـــة، وضــع  (ج)
عدد حمدود من التقـارير املواضيعيـة لكـل مـن اللجنتـني الثانيـة 
والثالثـة، حبيـث تغطـي البنـود املتكـــررة يف جــدويل أعماهلمــا، 
والطلبـات احملـددة املتعلقـة بتقـدمي تقـارير والـيت تعـاجل بطريقـــة 

أفضل كجزء ال يتجزأ من تلك التقارير املواضيعية. 
وميكن استعمال هذه التقارير الرئيسـية أيضـا كوثـائق  - ٩٥

أساسية يف اهليئات الفرعية.  
ـــــلطة التقديريــــة يف  وسأسترشـــد لـــدى ممارســـة الس - ٩٦
االسـتجابة مسـتقبال لطلبـاتكم لتقـــدمي تقــارير بشــاغلني مهــا: 
تعزيز اتساق التحليالت اليت تقدمها األمانة العامة إىل اجلمعية 
العامة للنظر فيها؛ ومساعدة اجلمعية العامة يف معاجلة املسـائل 
ذات الصلــة معاجلــة متكاملــة، ممــا سيســاعدها علــــى زيـــادة 

مالءمة سياساا وأثر نتائج مداوالا إىل أقصى حد. 
وليست مجيع التقارير متسـاوية مـن حيـث قيمتـها أو  - ٩٧
أمهيتها وال يعترب إصدار وثيقـة مـا بـالضرورة أجنـع وسـيلة مـن 

وسائل االتصال يف بعض املسائل. وأتوقع ما يلي: 
ــائع أو  يف حالـة الطلبـات املتعلقـة بتوضيـح وق (أ)
اسـتيفاء دوري لنشـاط مـن األنشـــطة املتكــررة، ميكــن تقــدمي 
تقرير شفوي إىل اللجنة أو اهليئة املختصة. وســيتم إدراج هـذا 
ضمـن احملضـــر املوجــز لالجتمــاع وإتاحتــه للتوزيــع يف اليــوم 

التايل؛ 

سيســتمر تقــدمي التقــارير املتعلقــة مبضمــــون  (ب)
السياسات بوصفها تقارير األمني العام. أما التقارير اليت تقـدم 
معلومــات قــد تكــون ذات صبغــة روتينيــة، مثــل املذكـــرات 
اإلعالميـــة وورقـــات جـــداول األعمـــال، فيمكـــن أن تقــــدم 

بوصفها تقارير األمانة العامة.  
وميكن أيضا حتسني تقاريرنا عن طريق ما يلي:   - ٩٨

التقيــــد الصــــارم بــــــاحلد األقصـــــى لعـــــدد  (أ)
الصفحات. وقد قمنا بالفعل بتحسني االلتزام بالقواعد؛  

استعمال لغة بسيطة وواضحة؛   (ب)
التركـــيز األكـــرب علـــى األعمـــــال املطلوبــــة  (ج)

واملوصى ا.  
تضمــني جوهــر التقريــر يف موجــز تنفيــــذي  (د)

خمتصر. 
ـــر  وختامـا هنـاك مسـائل يتعـني معاجلتـها وتتعلـق بتوات - ٩٩
التقـارير، وهـي أن طلبـات التقـارير املطلـوب إعدادهـــا دوريــا 
تظل يف السجالت بعـد تقادمـها مبـدة طويلـة. وأحـث الـدول 
األعضاء على النظر يف تواتــر خمتلـف متطلبـات تقـدمي التقـارير 
ـــا إذا مل  وإمكانيـة إنشـاء آليـة لالسـتعراض املنـهجي لتحديـد م

تزل هناك حاجة بالفعل للتقارير املتكررة.  
اإلجراء ١١ - سيجري حتسني اإلبالغ عن طريـق 

ما يلي:  
توحيد التقارير املتعلقة مبسائل ذات صلة؛   (أ)
كتابــة تقــارير أوضــح تتضمــــن إجـــراءات  (ب)

حمددة بوضوح؛ 
ــــدد الصفحـــات  التقيــد بــاحلد األقصــى لع (ج)

املطلوبة.  
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اإلجراء ١٢ - أشجع اجلمعيـة العامـة علـى إنشـاء 
آليـة السـتعراض اسـتمرار احلاجـة ملتطلبـــات تقــدمي 

التقارير املتكررة وتواترها. 
إدارة املؤمترات واالجتماعات  باء –

 

١٠٠ -تعقـد األمم املتحـدة مؤمتـرات واجتماعـات، وتصـدر 
جمموعـة كبـرية متنوعـة مـن التقـارير والوثـائق يوميـا. وليســت 
هـذه أنشـطة هامشـية للمنظمـــة، ولكنــها تــدل علــى اجلــانب 
الرئيسـي واجلوهـري مـن الطريقـة الـــيت تتبعــها أكــرب مؤسســة 

متعددة األطراف وشاملة يف العامل لتسيري أعماهلا. 
١٠١ -ولقـد طلبـت اجلمعيـة العامـة إجـراء اسـتعراض شــامل 
عن أساليب العمل واملـهام ومعايـري اإلنتاجيـة يف إدارة شـؤون 
اجلمعيــة العامــة وخدمــات املؤمتــرات، وتــــرد تفـــاصيل هـــذا 
 .(A/57/289) االسـتعراض يف تقريـر مسـتقل للجمعيـــة العامــة
واستنادا إىل ذلك االستعراض الشامل، أعـتزم املضـي قدمـا يف 
إدخال عدد من التحسينات اجلوهرية على الطريقة اليت تتبعها 

اإلدارة لتقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء. 
 

ج متكامل لتخطيط وإدارة االجتماعات والوثائق 
 

١٠٢ -ينبغــي أن تقــوم اإلدارة بــدور نشــط بقــدر أكــرب يف 
تعزيز فعالية عملية النشـاط احلكومـي الـدويل بأكملـها. األمـر 
الذي يقتضي تعديـل أسـاليب عملـها للتـأكيد علـى التخطيـط 
مسبقا، واتباع ـج متكـامل يف إدارة االجتماعـات والوثـائق؛ 
ووضع هيكل تنظيمي جديـد لزيـادة الفعاليـة وحتقيـق تناسـب 
الفعاليـة مـع التكلفـة؛ واالســتخدام االســتراتيجي لتكنولوجيــا 
املعلومات يف إنتاج وترمجة وتوزيع الوثائق، فضال عن ختطيط 
وإدارة االجتماعات. وبغية إيضاح هـذه التغيـريات إضافـة إىل 
تغيــريات أخــرى، ســتعرف اإلدارة مــن اآلن فصــاعدا باســـم 
إدارة شؤون اجلمعية العامة وإدارة املؤمتـرات. ويـرد فيمـا يلـي 

بعض التغيريات اليت ستنفذ. 

١٠٣ -التخطيــــط املســــبق - ستحســــن اإلدارة عملياـــــا 
املنفصلة بتخطيط االجتماعات والوثائق، وذلك بالتشــاور مـع 
اهليئــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصلــــة وإدارات أخـــرى يف 
ــــة  األمانــة العامــة. وســتضع اإلدارة ترتيبــات ختطيطيــة مفصل
ـــل افتتــاح دورة  لالجتماعـات والوثـائق، علـى حـد سـواء،  قب
اجلمعيـة العامـة بوقـت كـاٍف، وبالتشـاور مـع رئيـس اجلمعيـــة 

العامة وأعضاء مكاتب شىت اللجان واملؤمترات. 
١٠٤ -التنسيق - ستجتمع أمانات اللجان السـت الرئيسـية 
التابعة للجمعية العامة على أساس منتظم يف أثناء السنة للعمــل 
كآلية تنسيق لتخطيط االجتماعات ووضع جـدول زمـين هلـا. 
وستعمل هذه األمانات عـن كثـب مـع اإلدارة لضمـان إعـداد 

مجيع الوثائق الضرورية يف حينها.  
١٠٥ -االسـتفادة إىل أقصـى حد ممكـن مـــن الوجــود علــى 
الصعيــد العــــاملي - ســـتوجه اإلدارة إىل اســـتخدام جمموعـــة 
موظفيها ومواردها املوجودة يف أرجاء العـامل لكـي تلـيب علـى 
أفضل وجه احتياجات ومتطلبات املنظمة على أساس تقدميـها 
يف املوعـد احلقيقـي، ومـــن مث تخفّــض التكــاليف. وســتتحمل 
أيضـا مسـؤولية تنفيـذ ترتيبـات تقاسـم عـبء العمـل واتســـاق 

مجيع سياساا وعملياا وقواعد بياناا ذات الصلة. 
١٠٦ -إدارة االجتماعــات - ســتعمل اإلدارة مــع اللجــــان 
ـــــة إدارة جــــــداول  التابعــة للجمعيــة العامــة لضمــان إمكانيـــ
أعماهلـــــا، وضمـــــان أن تبـدأ املناقشـات الرمسيـة وتنتهــــــي يف 

مواعيدها.  
١٠٧ -جتهيز الوثائق إلكترونيـا - بغيـة إدارة تدفـق الوثـائق 
ـــى  علـى حنـو يتسـم بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة وبغيـة توفريهـا عل
أوسـع نطـاق ممكـن، ستسـعى اإلدارة إىل تنفيـــذ نظــام شــامل 
ـــث  لتجـهيز الوثـائق رقميـا. وستسـتهل عمليـة متواصلـة لتحدي
ـــة، وســتتوافر يف اليوميــة اجلديــدة  اليوميـة علـى الشـبكة العاملي
إمكانيات فعالة تتيح احلصول على نسخ إلكترونيـة مـن مجيـع 
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الوثائق الواردة فيها. وستشـمل قـاعدة بيانـات جلميـع أنشـطة 
االجتماعات.  

١٠٨ -إدارة الوثـائق - مـــن شــأن النظــام اجلديــد لتحديــد 
الفــترات الزمنيــة أن يضمــن توفــر التقــــارير جبميـــع اللغـــات 
ــها  املطلوبـة بوقـت كـاٍف قبـل املوعـد احملـدد هلـا لكـي تنظـر في
اهليئة اليت ُأعدت التقارير هلا. ويف اية املطاف سيؤدي العمل 
بتكنولوجيا الطبع لــدى الطلـب إىل توزيـع الوثـائق يف الشـكل 
الــذي تطلبــه الــدول األعضــاء واحلــد مــن تكــاليف تشــــغيل 

املطابع، والشحن واستهالك الورق. 
ستنفذ إدارة شؤون اجلمعية العامــة  اإلجراء ١٣ -
وإدارة املؤمتــرات تغيــريات للســماح باتبــــاع ـــج 
يتسـم بقـــدر أكــرب مــن التكــامل يف ختطيــط وإدارة 

االجتماعات والوثائق. 
 

رابعا – العمل معا بطريقة أفضل 
ــــات السياســـة العامـــة املشـــتركة الـــيت  ١٠٩ -تتجــاوز حتدي
يفرضــها العــهد العــاملي يف الوقــت احلــاضر التخــوم الوطنيـــة 
واحلدود املؤسسية، على حد سواء. وسواء كان هدفنـا يرمـي 
إىل ختفيض حدة الفقر املدقع أو مكافحة فريوس نقص املناعـة 
البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب (اإليـدز)، أو ضمـان 
حتقيق التنمية املستدامة أو منع الصراعـات املسـلحة، يتعـني أن 
تسـتند االسـتراتيجيات الـيت نتبعـها إىل اختـاذ إجـراءات متســقة 

داخل املنظمة وإىل تعزيز التعاون مع الشركاء اخلارجيني. 
١١٠ -ويف هـذا اجلـزء، سـأقدم موجـزا خلطـــوات تــؤدي إىل 
حتســـــني التنســـــيق يف املنظمـــــة وزيـــــــادة إيضــــــاح األدوار 
واملسؤوليات املؤسسية. وسـأحدد أيضـا التحسـينات اهليكليـة 
يف امليدانـني االقتصـادي واالجتمـاعي وفيمـــا يتعلــق بأفريقيــا. 
وسـيختتم هـذا اجلـزء مبناقشـة عـن الطريقـة الـيت ستشـرك فيــها 
األمم املتحدة على حنـو أكـثر فعاليـة أطرافـا فاعلـة مـن اتمـع 

املدين والقطاع اخلاص.  

التنسيق من أجل حتقيق نتائج أفضل  ألف -
 

ـــة،  ١١١ -األمــم املتحــدة مؤسســة معقّــدة ذات واليــة عاملي
وجدول أعمال طموح وآلية معقّدة من أجل معاجلـة جمموعـة 
كبرية من القضايـا املترابطـة يف أغلـب األحيـان. ولقـد انصـب 
التركـيز الرئيسـي لإلصالحـات الـــيت قدمتــها يف ســنة ١٩٩٧ 
على حتسني التنسيق داخل املنظمة. ومنذ ذلك احلني، أحرزنـا 
تقدما كبريا، وتعمل األمم املتحدة يف الوقـت احلـاضر بطريقـة 

أكثر متاسكا وترابطا. 
١١٢ -غري أنه ما زال يتعني علينا أن حنقق ما هو أفضل، إذا 
ما أريد لألمم املتحدة أن تنجـز التنسـيق علـى نطـاق املنظومـة 
بأسـرها حسـبما تقتضـي التحديـات االجتماعيـــة واالقتصاديــة 
والسياسـية اهلائلـة الـيت تواجـه املنظمـــة يف كــل يــوم. وتعتمــد 
حياة ورفاه عدد كبري من الناس على قدرتنـا علـى العمـل معـا 

على حنو أكثر فعالية. 
 

التنسيق يف املقر وعلى الصعيد اإلقليمي 
١١٣ -كجزء مــن جـهد اإلصـالح يف عـام ١٩٩٧، أنشـأت 
فريـق اإلدارة العليـا، الـذي يتـألف مـن رؤسـاء مجيــع اإلدارات 
والصناديق والربامج. وإضافة إىل ذلك، ُأنشـئت جلـان تنفيذيـة 
معنيـــة بشـــؤون الســـالم واألمـــن، وبالشـــــؤون االقتصاديــــة 
ـــة. وأدى إنشــاء  واالجتماعيـة، وبالشـؤون اإلنسـانية، وبالتنمي
هذه اهليئات التنسيقية إىل حتسني تبـادل املعلومـات والتشـجيع 

على إقامة تعاون أوثق. 
ـــادة اســتخدام اللجــان التنفيذيــة لتحســني  ١١٤ -وأعـتزم زي
التخطيـط االسـتراتيجي، وتعزيـــز تطويــر السياســة علــى حنــو 
متماسك، وتشجيع حتليل الروابط فيما بني القضايـا السياسـية 
واالقتصادية واإلمنائية واإلنسانية والقضايا املتعلقة بــاألمن الـيت 
تواجــه املنظمــة. وأتوقــع، بصفــة خاصــــة، أن تقـــدم اللجنـــة 
التنفيذية للشؤون االقتصادية واالجتماعية توجيـها اسـتراتيجيا 
وتضمـن تكـامل أعمـال شـىت الكيانـــات املشــتركة يف اــالني 
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ــــة، ستشـــرف  االقتصــادي واالجتمــاعي. وحتقيقــا هلــذه الغاي
اللجنة على صياغة اخلطة املتوسطة األجـل وامليزانيـة الربناجميـة 

يف االني االقتصادي واالجتماعي. 
١١٥ -وتضطلـع اللجـان اإلقليميـــة بــدور خــاص يف اــالني 
االقتصـادي واالجتمـاعي. وتـؤدي، بصفتـــها مواقــع خارجيــة 
لألمم املتحدة يف خمتلف مناطق العـامل، مهامـها الـيت تسـهم يف 
برنامج العمل العاملي للمنظمة. وحتدد أيضـا أولويـات املنظمـة 
يف مناطق كل منـها، وتقـدم منظـورا إقليميـا للقضايـا العامليـة. 
ـــن اللجــان اإلقليميــة مؤخــرا اســتعراضا  وأعـدت كـل جلنـة م
موضوعيـا لربنـامج عملـها. ونتيجـة لذلـــك، وضعــت اللجــان 
جداول أعمال تبـني علـى حنـو أفضـل أولويـات شـىت املنـاطق. 
واســـــتجابة لقـــــرار الـــــس االقتصـــــــادي واالجتمــــــاعي، 
٤٦/١٩٩٨، املؤرخ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٨، ستعمل اللجـان 
اإلقليمية مع الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج لتعزيـز 
اتســاق إجــراءات األمــم املتحــدة علــــى الصعيـــد اإلقليمـــي. 
وستسـعى أيضـا حنـو إقامـة املزيـد مــن التعــاون والتنســيق مــع 

املنظمات اإلقليمية خارج منظومة األمم املتحدة. 
التنسيق امليداين 

١١٦ -ينظـر معظـــم املواطنــني يف العــامل، إىل مالءمــة األمــم 
ـــها مــن خــالل خــربام املكتســبة يف  املتحـدة وقدرـا وفعاليت
سياق تعاملهم مع موظفي وأنشطة األمم املتحـدة يف بلداـم. 
ويف كل بلد تعمل فيها األمـم املتحـدة، يتمثـل هدفـها األمسـى 
يف خدمة شعبها. ونستطيع أن نؤدي هذه املهمة بفعالية فقـط 

بالعمل معا. 
١١٧ -ولقـد ســـاعدت آليــات التنســيق مــن قبيــل اموعــة 
اإلمنائية لألمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشـؤون 
اإلنسانية يف تعزيز األثر اجلماعي للكيانات التنفيذية املنفصلة، 
ـــد بــدأت الوكــاالت  مبـا يف ذلـك الوكـاالت املتخصصـة. ولق
والصناديق والربامج يف تبسيط ومواءمـة إجراءاـا. وسـاعدت 

صكوك التخطيط اجلديدة مـن قبيـل التقييـم القطـري املشـترك 
وإطـار عمـــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة يف تشــكيل 
حتليـل االحتياجـــات واألولويــات الوطنيــة وترمجــة األهــداف 
العريضة إىل مهام موجهة للبعثات. وطُبقت تلـك األدوات يف 
ــة  معظـم البلـدان الناميـة بالتعـاون مـع احلكومـات املضيفـة. ومث
أداة أخرى للتخطيط، وهي عملية النداء املوحـد، الـيت تشـمل 
اآلن خطة عمــل إنسـانية مشـتركة لالسـتجابة بصـورة مجاعيـة 
الحتياجات البلدان اليت تشهد أزمات. ولقد مت توجيه اختيـار 
وتدريــب املوظفــني حنــو ضمــان أن تتوفــر لديــهم املــــهارات 
والقــدرات القياديــة الضروريــــة إلدارة العمليـــات بفعاليـــة يف 
األفرقـــة القطريـــة التابعـــــة لألمــــم املتحــــدة. ويف ســــرياليون 
وأفغانسـتان، يتحمـــل نــائب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام يف 
هذين البلدين مسؤوليات التنسيق، بغيـة االسـتجابة علـى حنـو 
أكـــثر فعاليـــة لالحتياجـــات السياســـية واألمنيـــة واإلنســــانية 
ــــا بعـــد  واحتياجــات التنميــة للبلــدان الــيت هــي يف مرحلــة م

الصراعات.  
اخلطوات التالية 

ـــى الصعيــد  ١١٨ -نظـام املنسـق املقيـم هـو حمـور التنسـيق عل
امليداين وسوف يتم تعزيزه لتقـدمي دعـم أفضـل لـربامج التنميـة 
والـربامج اإلنسـانية. وسـيتم تطويـر تدابـري عمليـة، تـتراوح مــا 
بـني برامـج مشـتركة حلشـد املـوارد علـى حنـو متكـامل لزيـــادة 
تعزيز فعالية منظومة األمم املتحدة وضمان استخدام مواردهـا 

امعة استخداما أفضل. 
١١٩ -وعلـى سـبيل املثـال، وبفضـل وضـع برامـج مشــتركة، 
يصبح مبستطاع منظمتني أو أكثر دعم الشريك الوطـين ذاتـه، 
إمـا مبـوارد جممعـة يف مشـروع منفـرد أو عـن طريـق وكـــاالت 
ــري  خمتلفـة تنفِّـذ عنـاصر منفصلـة مـن املشـروع نفسـه. ومثـة تدب
آخر وهو جتميع املوارد، ومـن مث تعمـل وكالـة األمـم املتحـدة 
املعينـة بصفتــها األمــني لتلقــي وحيــازة األمــوال بالنيابــة عــن 
منظومــة األمــم املتحــدة لربنــامج أو مشــــروع متفـــق عليـــه. 
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وتستطيع فرادى وكاالت األمم املتحدة أن حتصل علـى تلـك 
األمـوال امعـة لتنفيـذ براجمـها أو مسـؤولياا جتـاه املشــروع. 
ويقتضي هذا إجراء بعـض التسـويات علـى القواعـد التنظيميـة 
املاليـة وإدخـال حتسـينات فيمـــا يتعلــق باســتخدام تكنولوجيــا 
املعلومات ووضع نظام واضـح للمسـاءلة جتـاه املـاحنني، مبـا يف 
ذلك التقارير والتقييمات املشـتركة. ومثـة جمـال آخـر إلدخـال 
حتسينات وهو تطوير قواعد بيانات مشتركة وإنشاء شـبكات 
معرفـة مشـتركة يكـون مـن شـأا أن تكفـل إمكانيـة حصـــول 
األفرقة القطرية علـى املعرفـة واخلـربات املتوفـرة لـدى منظومـة 
األمـم املتحـدة يف أرجـاء العـامل. ويف البلـدان املتوسـطة احلجــم 
والبلدان األكرب، تقتضي احلاجة تقدمي موارد موظفـني تكـرس 
للمنسق املقيم. وأخـريا، يف البلـدان اخلارجـة مـن الصراعـات، 
سيتم تكييف أدوات التخطيط وامليزنة وحشد املوارد لضمـان 
حتقيق املزيد من االتساق والتنسيق فيما بني األنشطة التنفيذيـة 

اليت تضطلع ا األمم املتحدة. 
 

ســتطور اموعــة اإلمنائيــة لألمــــم  اإلجراء ١٤ -
ــــول حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٣، خطـــة  املتحــدة، حبل
تنفيذيـة لتعزيـــز فعاليــة تواجــد املنظمــة يف البلــدان 
ــــل  الناميــة. وستشــمل هــذه اخلطــة مســات مــن قبي
الربجمة املشتركة، وجتميـع املـوارد، وقواعـد بيانـات 
مشـــتركة، وشـــبكات معرفـــة، والدعـــم املكـــــرس 
للمنســـق املقيـــم والتخطيـــط املتكـــامل، وامليزنــــة، 
ـــــدان اخلارجــــة مــــن  وأدوات حشـــد املـــوارد للبل

الصراعات. 
١٢٠ -ويف األجل األطول، أعتقد أنـه ينبغـي أن تنظـر األمـم 
املتحدة يف مسألة اتبـاع منـاذج بديلـة ألنشـطتها علـى الصعيـد 
ــــى املســـامهة  القطــري. ويف حــني يتعــني علينــا أن حنــافظ عل
املتميزة اليت تقدمها كل وكالـة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة، 
ـــكاال خمتلفــة  ينبغـي لنـا، بـالرغم مـن ذلـك، أن نستكشـف أش

لوجـود األمـم املتحـدة علـى الصعيـــد القطــري. وعلــى ســبيل 
املثال، ويف البلدان اليت توجد فيها موارد مالية وبشـرية ضئيلـة 
لألمـم املتحـدة، تسـتطيع الوكـــاالت والصنــاديق والــربامج أن 
تنشـئ مكتبـا مشـتركا. وباملسـتطاع، باالتفـــاق مــع احلكومــة 
املضيفـة، وإنشـاء برنـامج مشـترك، جتمـــع فيــه األمــم املتحــدة 
املوظفــني يف مكتــب واحــد. ويف البلــدان املتوســــطة احلجـــم 
واألكــرب حجمــا، ميكــن أن تتجمــــع الوكـــاالت والصنـــاديق 
والـربامج عنقوديـا حـــول قضايــا موضوعيــة، مــع �وكــاالت 
مضيفـة� خمتلفـة توفـر القيـادة علـى أســـس قطاعيــة. وســتقوم 
الوكالة املضيفة بتمثيـل الكيانـات األخـرى التابعـة للمنظومـة، 
اليت ليس هلـا وجـود يف ذلـك البلـد. وميكـن أن تقـدم الوكالـة 
املضيفة خدمات مالية وإدارية وبرناجميـة علـى أسـاس اسـترداد 

التكلفة. 
١٢١ -وميثـل إحكـام التنسـيق بقـدر أكـرب فيمـا بـني كيانــات 
ــيت  األمـم املتحـدة شـاغال ليـس فحسـب للصنـاديق والـربامج ال
تشكِّل جزءا من مهام فريق اإلدارة العليا، بل أيضا للقيـادة يف 
منظومـة األمـم املتحـدة كلـها. ويلـتزم الرؤسـاء التنفيذيـــون يف 
مجيع الوكاالت والصناديق والربامج بقوة بالتعـاون يف امليـدان 
كوسيلة لالستجابة على حنو أكـثر فعاليـة الحتياجـات الـدول 

األعضاء وشعوا. 
 

توضيح األدوار واملسؤوليات  باء -
١٢٢- وتضم األمم املتحدة طائفة واسعة من القضايا وتعمل 
يف مناطق خمتلفة عديدة. ويضم كل جمـال مـن األنشـطة عـددا 
من اجلهات، وتقسيم العمل بينها ليـس بالدرجـة املطلوبـة مـن 
الوضــوح. بــل وتقتضــــي أهـــداف اإلعـــالن بشـــأن األلفيـــة 
الطموحـة واملتداخلـة أن تنفـذ املنظمـة برنـامج عملـها بطريقـــة 
ـــهم الــدول األعضــاء وكيانــات  أكـثر تكـامال. وال بـد أن تتف

األمم املتحدة بوضوح مسألة توزيع األدوار. 
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التعاون التقين 
١٢٣- يتمثل اال الذي يتطلـب توضيحـا علـى حنـو خـاص 
ــــر مجيـــع  يف تقــدمي التعــاون التقــين إىل البلــدان الناميــة. وتوف
ـــآخر.  كيانـات األمـم املتحـدة تقريبـا تعاونـا تقنيـا بشـكل أو ب
ــــرا يف غايـــة  ويعــد توضيــح توزيــع األدوار يف هــذا اــال أم
األمهية، مع تزايـد مـوارد وقـدرات وبرامـج املؤسسـات املاليـة 

الدولية. 
١٢٤- ويف السعي لتوضيح األدوار واملسؤوليات بني خمتلـف 
كيانـات األمـــم املتحــدة، فــإين أرى ضــرورة تطبيــق املبــادئ 

التالية: 
ينبغـي أن تقـع املســـؤولية األساســية عــن أي  (أ)
مسألة أو نشاط على عاتق الكيان اهز فنيا على أفضل وجـه 

لالضطالع ا؛ 
ينبغـي للكيانـات الرائـــدة يف أي موضــوع أو  (ب)
نشـاط أن تعمـــل بالتعــاون الوثيــق مــع بــاقي كيانــات األمــم 
املتحـدة بـدال مـن االزدواجيـــة يف اخلــربات املتاحــة يف مواقــع 

أخرى من املنظمة؛ 
ينبغـي بـذل جـهود منتظمـة أكـثر لالســـتفادة  (ج)
مــن املســتودع اهلــائل للمعــارف واخلــربات القائمــــة خـــارج 

منظومة األمم املتحدة؛ 
ـــــداين  ينبغــــي للكيانــــات ذات التواجــــد املي (د)
واخلـربات امليدانيـة الراسـخة تقـدمي التعـــاون التقــين إىل أقصــى 
حـــد ممكـــن. وينبغـــي لكيانـــات األمانـــة العامـــــة أن توجــــه 

السياسات واخلربات على النحو املناسب. 
١٢٥ -وأنـوي إصـدار وثيقـة خـــالل الـــ ١٢ شــهرا القادمــة 
أحـدد فيـها األدوار واملسـؤوليات للتعـــاون التقــين يف جمــاالت 
رئيسية. وأحث اجلهات املاحنة بعدئذ على أن تكيـف قراراـا 

املتعلقة بالتمويل وفقا لذلك. 
 

سيتم إعداد وثيقـة توضـح األدوار  اإلجراء ١٥-
واملسـؤوليات يف جمـال التعـاون التقـين حبلـول شـــهر 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٣. 
عمليات السالم 

١٢٦ -بغيــة تعزيــز أعمــال األمانــة العامــة يف جمــــال األمـــن 
والسـلم الدوليـني، مثـة حاجـة إىل وضـــع تعريــف أوضــح عــن 
سياسة اإلدارة الرائدة احلالية، واليت حتدد العالقـات بـني إدارة 
الشـؤون السياسـية وإدارة عمليـات حفـظ الســـالم. وســتركز 
إدارة الشـــؤون السياســـية علـــى حنـــو أكـــرب علـــى جمـــــاالت 
الدبلوماسـية الوقائيـة، ومنـع نشـوب الرتاعـات ونشـر الســالم. 
وســتعمل اإلدارة أيضــا علــى تكثيــف مشــاركتها يف صياغـــة 
ـــهام األمانــة العامــة يف  السياسـات عـرب الطائفـة الكاملـة مـن م
جمال السلم واألمن الدوليني. وسـتبقى اإلدارة الرائـدة بالنسـبة 
للمكـاتب السياسـية وبنـاء السـالم يف امليـدان. وســتكون إدارة 
ــــع  عمليـــات حفـــظ الســـالم اإلدارة الرائـــدة يف ختطيـــط مجي
عمليــات الســالم واألمــن يف امليــدان وإدارــا، مبــا يف ذلــــك 

اإلدارات اليت يكون أغلبية موظفيها من املدنيني. 
١٢٧ - ولن خيل هذا الـترتيب بالصيغـة احلاليـة لتمويـل هـذه 
العمليـات. وسـيطبق يف سـياق التدابـري املتزامنـة لتعزيـــز وضــع 
السياسـات الشـاملة والـدور التنسـيقي للجنـة التنفيذيـة للســـلم 

واألمن. 
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

ـــة واالجتماعيــة  ١٢٨ -أدى توحيـد إدارة الشـؤون االقتصادي
يف عام ١٩٩٧ إىل مجع املهام الرئيسية الـيت كـانت مبعـثرة يف 
الســابق يف أرجــــاء األمانـــة العامـــة، مثـــل إصـــدار البيانـــات 
الدميغرافيــــة واإلحصائيــــة وحتليلـــــها، وحتليـــــل السياســـــات 
االقتصادية واالجتماعية، والتعاون التقين. ومتثل هدف عمليـة 
ــــذه يف احلصـــول علـــى اســـتجابة أكـــثر متاســـكا  التوحيــد ه
وموضوعيــة حلاجــــات اجلمعيــة العامــة والــس االقتصـــادي 
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واالجتماعي. ويف حني مت إجناز ذلك بشكل عام – وال سـيما 
فيمـا يتعلـق بـاملؤمترات العامليـة يف السـنوات القليلـــة املاضيــة – 
فــإن جمــرد عــدد االجتماعــــات الـــيت تقـــوم اإلدارة خبدمتـــها 
والتقـارير الـيت تعدهـا أدى إىل توسـيع قدرـا علـى االســتجابة 
بكفـاءة وفعاليـة للـدول األعضـاء، وإىل تنسـيق أنشـطتها علـــى 
حنو فعال بدرجة أكرب مع أجزاء أخرى من األمم املتحدة الـيت 

تعمل يف اال االقتصادي واالجتماعي. 
ـــة  ١٢٩ -وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن نتــائج املؤمتــرات العاملي
ـــا متكــامال عــرب خمتلــف  واإلعـالن بشـأن األلفيـة يتطلـب ج
القطاعات لتخطيط السياسـات وتقـدمي املشـورة. ومثـة حاجـة 
مماثلة أيضا للوصول إىل باقي منظومــة األمـم املتحـدة والعمـل 
ـــة،  مـع عـدد كبـري مـن الشـركاء اآلخريـن يف املنظمـات الدولي
واتمــع املدنــــي والقطـاع اخلـاص. وطلبـت الـدول األعضـاء 
علـى حنـو خـــاص إيــالء اهتمــام ملتابعــة املؤمتــر الــدويل املعــين 

بتمويل التنمية ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 
ـــال  ١٣٠ -ونظــرا للتعقيــد الكبــري الــذي تنطــوي عليــه أعم
اإلدارة يف حتليــل السياســات والتعــاون التقــين، فــإن الطلــــب 
املـــتزايد عليـــــها لتقــــدمي اخلدمــــات للمجلــــس االقتصــــادي 
واالجتمـــاعي، واللجـــان الفنيـــة واألنشـــطة املتعلقـــة مبتابعــــة 
املؤمتـرات العامليـة، والعديـد مـن املسـائل الناشـــئة الــيت تقــع يف 
نطـاق مسـؤوليات اإلدارة الـيت يتعـني علــى األمانــة العامــة أن 
تعمـق مـن معارفـها وأن حتـدد بـؤرة تركيزهـا بوضـوح أكـــرب، 
هنـاك حاجـة ماســـة إىل تعزيــز قــدرة اإلدارة علــى إدارة هــذا 
الكم الضخم من جماالت املواضيـع واملسـؤوليات، فـإين أنـوي 
ـــدرة التخطيــط االســتراتيجي لــإلدارة،  بصفـة خاصـة تعزيـز ق
بإنشــاء، يف إطــار مواردهــا القائمــة، وحــدة ختطيــط صغـــرية 
للسياسات. وأعتقد كذلك أننا حباجة إىل تعزيز قدرة التوجيه 
التنفيذي يف هذه اإلدارة. ويف حني يرتبط حاليا أحد مناصب 
ـــة يف اإلدارة – املستشــار اخلــاص  األمـني العـام املسـاعد القائم
للقضايا اجلنسانية – من الناحيـة اإلداريـة بـاإلدارة، فإنـه تنـاط 

به مهام حمددة على نطاق املنظومة تركز على النـهوض بـاملرأة 
يف املنظمـة بكاملـها. لذلـك فـإين أقـترح إضافـة منصـــب أمــني 
عام مساعد للمساعدة يف إدارة أعمال اإلدارة بكاملها ودعـم 
ــــــذه  وضــــع سياســــات متماســــكة يف اإلدارة. ولتكميــــل ه
اإلجراءات، فإنه تتخذ تدابري لتعزيز التعـاون بـني مؤمتـر األمـم 

املتحدة للتجارة والتنمية واإلدارة. 
 

سـأقترح يف امليزانيـة القادمـة لفــترة  اإلجراء ١٦ -
السنتني إنشاء منصب أمني عام مساعد آخر لدعـم 
تناســـــق السياســـــات واإلدارة يف إدارة الشــــــؤون 

االقتصادية واالجتماعية. 
 

ســـيتم إنشـــــاء وحــــدة لتخطيــــط  اإلجراء ١٧ -
ـــــــــة  السياســــــــات يف إدارة الشــــــــؤون االقتصادي

واالجتماعية. 
 

أفريقيا 
١٣١ -أقـرت مؤمتـرات األمـم املتحـدة بشـأن إعـــالن األلفيــة 
حاجـات أفريقيـا اخلاصـة. ومـا تـزال أفريقيـا حتظـــى باألولويــة 
الشـاملة، وسـتواصل اجلمعيـة العامـة وهيئاـا الفرعيـة التطـــرق 
إىل التطورات السياسية واالقتصاديـة يف املنطقـة. ومـن األمهيـة 
مبكان تعزيز ورصد الدعم الدويل والدعم الـذي تقدمـه األمـم 
ـــة إيــالء االهتمــام املالئــم ألفريقيــا. وســيكمل  املتحـدة لكفال
االهتمـام علـى الصعيـد العـاملي الدعـم علـى الصعيديـن الوطــين 
واإلقليمي، حيث يتم التعاون الدويل والعمـل التحليلـي الـذي 
تضطلـع بـه األمـم املتحـــدة. وقــد أوصــى فريــق الشــخصيات 
البارزة الذي أجـرى التحليـل املسـتقل لربنـامج األمـم املتحـدة 
اجلديـد للتنميـة يف أفريقيـا يف التسـعينات بتقـدمي تقريـر شـــامل 
ـــن أفريقيــا إىل اجلمعيــة العامــة، يربــط أبعــاد الســلم  واحـد ع
واألمن بالتنمية. وعند إعداد هذا التقرير وتقـارير أخـرى عـن 
أفريقيــا للجمعيــة العامــة والــس االقتصــــادي واالجتمـــاعي 
ـــي العمــل علــى توحيــد املســامهات  وأجـهزما الفرعيـة، ينبغ
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الواردة من خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدة ومن خارجها 
وتقدميها على حنو متماسك.  

١٣٢ -وأوصى التقييم املستقل للربنامج اجلديد بتنفيذ تدابـري 
التنسـيق املالئمـة يف مقـر األمـم املتحـدة لدعـم اجلمعيـة العامـــة 
والـس االقتصـادي واالجتمـاعي يف مداوالمـا عـن أفريقيـا. 
ـــهمات  وعمــال ــذه التوصيــة، قــررت أن أنيــط مبستشــار امل
اخلاصـة يف أفريقيـا مسـؤولية تنســـيق وتوجيــه إعــداد التقــارير 
املتعلقة بأفريقيا يف األمانة العامة والقيـام، يف إطـار مسـؤوليته، 
بتحويل املوارد املخصصة حاليا ملكتب املنسق اخلاص ألفريقيا 
وأقل البلدان منوا، الكـائن حاليـا يف إدارة الشـؤون االقتصاديـة 

واالجتماعية. 
سيقوم مستشار للمـهمات اخلاصـة  اإلجراء ١٨ -
يف أفريقيــــا بتنســــيق وتوجيــــــه إعـــــداد التقـــــارير 
واملدخالت من أجل املناقشـات املتعلقـة بأفريقيـا يف 
اجلمعية العامة وهيئاا الفرعية. وهلذا الغرض سيتم 
حتويــل املــوارد املخصصــة ملكتــب املنســق اخلــــاص 

لشؤون أفريقيا وأقل البلدان منوا إىل مكتبه. 
 جيم – تعزيز الشراكات 

١٣٣ -لقد غدا اتمع الـدويل أكـثر تعـددا وتنوعـا. وأصبـح 
الفاعلون من اتمع املـدين والقطـاع اخلـاص يشـاركون أكـثر 
فـأكثر يف أنشـطة التعـاون الـدويل علـى كـل املســـتويات، مــن 
احمللــي إىل العــاملي. وتــتراوح مشــاركتهم بــني تقــدمي أفكـــار 
ومقترحــات وبــــني األنشـــطة امللموســـة، كتوفـــري اخلدمـــات 
الصحية العامة أو املعونــــة الغذائيــــة. وحتظـى مسـامهتهم الـيت 
ال غىن عنها باالعتراف ا علـى نطـاق واسـع. وهلـذا السـبب 
ـــدول األعضــاء، يف اإلعــالن بشــأن األلفيــة، إتاحــة  قـررت ال
فرص أكرب للقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكوميـة واتمـع 
املدين بصفة عامة لإلسهام يف حتقيق أهداف املنظمة وبراجمها. 
وسأتناول يف هذا اجلـزء التفـاعل بـني اتمـع املـدين ومنظومـة 

األمـم املتحـدة، واحلالـة اخلاصـة للعالقـة القائمـة بـــني القطــاع 
اخلاص واملؤسسات واألمم املتحدة. 

 
إشراك اتمع املدين 

١٣٤ -حدثت زيادة متسارعة يف عـدد العنـاصر الفاعلـة مـن 
اتمع املدين، ويف حجم الشبكات عرب الوطنية اليت تضمـهم. 
وتضـاعف عـدد املنظمـات غـري احلكوميـة أربعـني مـرة خـــالل 
القــرن العشــرين إىل أكــــثر مـــن ٠٠٠ ٣٧ يف عـــام ٢٠٠٠. 
وتضـم الشـبكات العامليـة اآلخـذة يف االتسـاع هلـذه املنظمــات 
يف الواقع كل أمنـاط املنظمـات، ابتـداء مـن اتمعـات القرويـة 
وحىت مؤمترات القمة العاملية، وكل قطاع من قطاعـات احليـاة 
العامة تقريبا، من توفري القروض املتناهية الصغر وتقـدمي لـوازم 
اإلغاثــة الطارئــة إىل ممارســة النشــاط الفعــال يف جمــال البيئــــة 

وحقوق اإلنسان. 
١٣٥ -وتعتـرب العالقـة بـني األمـم املتحـدة ومنظمـات اتمــع 
املـدين قدميـة قـدم امليثـاق ذاتـــه. فالعالقــة بــني منظومــة األمــم 
ـــة اإلنســانية  املتحـدة ومنظمـات اتمـع املـدين يف جمـايل اإلغاث
ـــإن  والتنميـة كـانت هـي القـاعدة لعقـود عديـدة. ويف الواقـع ف
هذه العالقة عالقة وثيقة حبيـث أن هـذه املنظمـات تشـارك يف 
أحيان عديدة يف عمليـات وضـع اخلطـط الـيت تقـوم ـا األمـم 

املتحدة على الصعيد القطري. 
١٣٦ -أما التفاعل على نطاق واسع بني العناصر الفاعلة مـن 
اتمـع املـدين والعمليـات احلكوميـة الدوليـة فـهو أمـر حديــث 
العـهد. فقـد ازدهـر فعـال مـع املؤمتـــرات العامليــة الــيت عقــدت 
خالل العقد املاضي. وكثريا ما تثري املناقشات اليت جتـرى يف 
منتديــات ومناســبات األوســاط غــري احلكوميــة والــيت تنظـــم 
مبوازاة املؤمترات الرمسية املداوالت والقرارات الرمسية الصادرة 
عن الكثري من هذه االجتماعات. وتقوم هيئات عديدة لألمـم 
املتحـدة منِشـأة مبوجـب معـاهدات اآلن بصفـة روتينيـة بــالنظر 
يف تقارير بديلة صادرة عن هذه املنظمات إىل جانب التقـارير 
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الرمسية اليت تقدمها احلكومات. ويف بعض احلاالت، خـاطبت 
ـــــة اجللســــات العامــــة للمؤمتــــرات  املنظمـــات غـــري احلكومي
وشـــاركت يف مناقشـــات املوائـــد املســـــتديرة مــــع منــــدويب 
احلكومات. وتضم حاليا حكومات عديدة ممثلني عـن اتمـع 
املــــدين إىل  وفودهــــا إىل املؤمتــــــرات الدوليـــــة والـــــدورات 

االستثنائية، وأحيانا كذلك إىل اجلمعية العامة. 
١٣٧ -ومـا فتـــئ جملــس األمــن يتخــذ أيضــا بعــض التدابــري 
ــــه مـــن مســـاع أصـــوات  املبتكــرة واإلبداعيــة لتمكــني أعضائ
املنظمات غري احلكومية. فصيغة آريا علـى سـبيل املثـال متكـن 
هذه املنظمات من اإلدالء بشهادا أمام أعضـاء جملـس األمـن 
بشأن أزمات خاصة، باإلضافة إىل مواضيع من بينها األطفـال 

يف الرتاعات املسلحة، خارج االجتماعات الرمسية. 
١٣٨ -وحتظى اآلن أكثر من ٠٠٠ ٢ منظمـة غـري حكوميـة 
بـاملركز االستشـاري لـدى الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي، 
وحوايل ٤٠٠ ١ لدى إدارة شؤون اإلعالم. ومنـح أكـثر مـن 
٥٠٠ ٣ منظمـة غـري حكوميـة وثـائق اعتمـــاد رمسيــة حلضــور 
آخر مؤمتر عاملي، وهو مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة. 

١٣٩ -وكنتيجــة هلــذا النمــو املذهــل يف املشــاركة، أصبــــح 
النظام الذي واصل تطوره لسنوات عديدة لتيسري التفاعل بني 
األمـم املتحـدة والعنـاصر الفاعلـة بـاتمع املـدين يظـــهِر بعــض 

عالمات اإلجهاد: 
أدت الزيادة السريعة يف عـدد املنظمـات غـري  (أ)
احلكومية إىل وقوع مرافقنا ومواردنا حتت ضغط هائل. ومـن 
املسـتحيل اآلن ماديـا علـى املنظمـة اسـتيعاب مجيـع املنظمـــات 
غري احلكومية اليت تطلب املشاركة يف مؤمترات األمـم املتحـدة 

واجتماعاا؛ 
توجد طائفة واسعة من عمليات منـح وثـائق  (ب)
االعتماد، فبالرغم من وجود كم هـام مـن املمارسـات، كثـريا 
ما جتد املنظمات غري احلكوميـة الـيت تـود احلضـور واملشـاركة 

يف مؤمتـرات األمـم املتحـدة واجتماعاـا معايـري غـري منســجمة 
وإجراءات مربكة؛ 

تشـــعر دول أعضـــاء عديـــدة بـــــالقلق هلــــذا  (ج)
الضغط الدائم إلتاحة جمال أكرب أمام املنظمات غـري احلكوميـة 
يف مداوالا، بينما تعترب املنظمات أنه ال يسمح هلا باملشاركة 

مشاركة ذات مغزى؛ 
مثة عدم توازن كبري يف أعداد املنظمـات غـري  (د)
احلكومية اآلتية من البلدان الصناعية وتلك اآلتيـة مـن البلـدان 
ـــدا يف أنشــطة األمــم  الناميـة، الـيت يشـارك منـها عـدد قليـل ج

املتحدة؛ 
ال يعتـرب عـدد مـن العنــاصر الفاعلــة بــاتمع  (هـ)
ـــى ســبيل  املـدين - الربملـانيون وجمموعـات القطـاع اخلـاص عل
املثال ال احلصر - أنفسـهم منظمـات غـري حكوميـة، وليسـت 

طرائق مشاركتهم واضحة للغاية؛ 
متتد املسؤولية عن التعامل مع املنظمـات غـري  (و)

احلكومية عرب وحدات عديدة يف األمانة العامة. 
١٤٠ -وحــاولت بعــض املنظمــات غــري احلكوميــة معاجلــــة 
الشــواغل املذكــورة أعــــاله. ويف حـــاالت عديـــدة، ضمـــت 
صفوفــها لــإلدالء بــــآراء مجاعيـــة بشـــأن املســـائل اجلوهريـــة 
للسياسـة العامـة. وحـاول البعـض منـها اإلجابـة علـى األســـئلة 
املثـارة خبصـوص اتســـاع نطــاق مشــاركتها ومســاءلتها، عــن 
طريـق استكشـاف نظـام يشـمل وضـــع الئحــة ذاتيــة وقواعــد 
ـــدة  سـلوك متفـق عليـها. وبذلـت منظمـات غـري حكوميـة عدي
جـهودا لتوسـع نطـاق عضويتـها لكـي تضـم أفـرادا ومجاعـــات 

من البلدان النامية. 
١٤١ -ومن صالحيات الدول األعضاء بطبيعة احلـال حتديـد 
ــة  البنـود والشـروط الـيت حتكـم اعتمـاد املنظمـات غـري احلكومي
ومشـاركتها يف مؤمتـرات األمـم املتحـدة ومداوالـا األخــرى. 
غــري أن مجيــع األطــراف املعنيــة ستســتفيد مــن التعــامل مــــع 
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ـــــة بــــاتمع املــــدين اســــتنادا إىل إجــــراءات  العنـــاصر الفاعل
وسياسـات تعكـس متاسـكا واتســـاقا أكــرب وإمكانيــات أكــثر 
للتوقـع. وأعتقـد أنـه سـيكون مـن اـدي اإلفـادة ممـا اكتســبته 
ـــاعل مــع اتمــع املــدين.  املنظمـة حـىت اآلن مـن خـربة يف التف
وكخطـوة أوىل، سـألتقي مبجموعـة مـن الشـــخصيات البــارزة 
الــيت متثــل جمموعــة متنوعــة مــن وجــهات النظــــر واخلـــربات 
الســتعراض املمارســات املاضيــة واحلاليــة والتوصيــة بإدخـــال 
حتسـينات يف املسـتقبل مـن أجـــل جعــل التفــاعل بــني اتمــع 

املدين واألمم املتحدة ذا مغزى أكرب. 
اإلجــراء ١٩. سأنشــــئ فريقـــا مـــن الشـــخصيات 
البــارزة الســتعراض العالقــــة القائمـــة بـــني األمـــم 
املتحـدة واتمـع املـــدين، وتقــدمي توصيــات عمليــة 

لتحسني أساليب هذا التفاعل. 
إشراك القطاع اخلاص 

١٤٢ -لقد تزايدت أيضا إىل حد بعيد العالقات القائمة بـني 
األمــم املتحــدة والقطــاع اخلــاص طــوال الســــنوات اخلمـــس 
املاضيـة. ويعكـس هـــذا األمــر اإلقــرار املــتزايد بقــوة القطــاع 
اخلاص على إجياد فرص العمل واالستثمار والنمو االقتصـادي 
يف عامل معومل، وما يقابل ذلـك مـن ضـرورة أن تشـرك األمـم 
املتحـدة القطـاع اخلـاص يف اجلـــهود املبذولــة لتحقيــق التنميــة 
املستدامة. كما يعكـس االعـتراف املـتزايد يف القطـاع اخلـاص 

بأمهية وضع قواعد ومعايري دولية لتسيري األعمال التجارية. 
١٤٣ -وما زال ارتباط األمم املتحدة بالقطاع اخلـاص مفيـدا 
للمنظمـة وللقضايـا الــيت حتظــى بدعــم ســخي. غــري أن هــذه 
الشـراكات لـن حتـل حمـل مـا يتعــني علــى احلكومــات نفســها 

عمله. 
ــة  ١٤٤ -ففـي عـام ١٩٩٩، حثثـت قـادة املؤسسـات التجاري
الدوليـة علـى العمـل سـويا مـع فئـات العمـال واتمـــع املــدين 
جلعل العوملة أكثر إنصافــا واسـتدامة. وتسـعى مبـادرة االتفـاق 

العـاملي، الـيت ُأطلقـت يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٠، إىل املضـي قدمــا 
بتسعة مبادئ جوهرية تتعلق حبقوق اإلنسان وحقـوق العمـال 
ومحاية البيئة. وهي مبثابة إطار واسع إلشـراك القطـاع اخلـاص 
وتضـم اليـوم مئـات الشـركات، فضـــال عــن الفئــات العماليــة 
الدولية واملنظمات غري احلكومية من مجيع أحناء العـامل. وآمـل 
ـــت املناســب أن مبــادرة االتفــاق العــاملي  يف أن يثبـت يف الوق

تشكل وسيلة هامة لبث الفضيلة املدنية يف السوق العاملية. 
ـــاع اخلــاص  ١٤٥ -وال يعتـرب تعـاون األمـم املتحـدة مـع القط
بالشـيء اجلديـد متامـــا. فقــد أقــامت صنــاديق األمــم املتحــدة 
وبراجمها هذه العالقات منذ وقت طويل للغايـة، مـع شـركات 
القطــاع اخلــاص ومؤسســــاته الـــيت تدعـــم املنظمـــة بـــاملوارد 
واملعـارف وأشـكال أخـرى مـن املسـاعدة. وسـواء كـان عــدد 
كبــري مــــن زعمـــاء املنظمـــات اخلرييـــة واملشـــاريع التجاريـــة 
ـــرادى أو بالتعــاون مــع وكــاالت األمــم املتحــدة  يتصرفـون ف
ومنظمــات اتمــع املــدين، فــهم يشــاركون يف برامــج علـــى 
الصعيد القطري ملكافحة فريوس نقص املناعة البشــرية/اإليـدز، 
وتوفــري رعايــة صحيــة أفضــل للمجتمعــات الريفيــة، ومحايـــة 
البيئــات اهلشــة، وزيــادة نســبة امللمــني بــالقراءة والكتابـــة يف 

صفوف الكبار، ويف مبادرات أخرى. 
١٤٦ -وحدثـت مؤخـــرا زيــادة كبــرية يف اهتمــام شــركات 
القطـاع اخلـاص ومؤسسـاته بالتعـاون مـع األمـم املتحـدة علــى 
نطـــاق عــاملي أوسع. ومما جيدر ذكره مسامهة تيـد تـرينر الـيت 
ـــذي  مل يسـبق هلـا مثيـل يف مؤسسـة األمـم املتحـدة، والدعـم ال
قدمته مؤسسة بيـل وميلينـدا غيتـس يف إطـار مكافحـة فـريوس 
نقـــص املناعـــة البشـــرية/اإليـــدز، ومســـامهات العديـــد مـــــن 
املؤسســات األخــرى وشــــركات القطـــاع اخلـــاص يف دعـــم 
القضايا العاملية اليت تؤيدها األمم املتحدة يف اال االجتمـاعي 
وجمـال اإلغاثـة اإلنسـانية. وكـان لزامـــا علــى صنــدوق األمــم 
ــاون  املتحـدة للشـراكات الدوليـة، الـذي ُأنشـئ يف األصـل للتع
مع مؤسسة األمـم املتحـدة، أن يقـدم خدماتـه لتلبيـة الطلبـات 
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واحلاجـة إىل املعلومـات مـــن قبــل عــدد مــتزايد مــن كيانــات 
القطاع اخلاص اليت تتوق للعمل مع األمم املتحدة. 

١٤٧ -وأعتقــد أن األمــر يســتحق أن ينضــوي حتــت مظلـــة 
واحــدة مشــتركة ملكتــب االتفــاق العــاملي وصنــدوق األمــــم 
ــة،  املتحـدة للشـراكات الدوليـة. فللوحدتـني أدوار خمتلفـة للغاي
وسـتواصالن ذلـك، حيـــث يعمــل املكتــب مبثابــة آليــة الــتزام 
لترويج املبادئ التسعة، بينمـا يقـوم الصنـدوق بتيسـري وحشـد 
املوارد من أجل الشراكات. غري أنه من املهم أن تكون هنـاك 
جهـــة تنســـيق واحـــدة الرتبـــاط املنظمـــة بالقطـــاع اخلــــاص 
واملؤسســـات اخلرييـــة. وســـيظل مصـــــدر متويــــل املنــــاصب 
واألنشـطة إىل حـد كبـري مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة، 
وسيواصل االتفاق العـاملي سياسـته يف مجـع أموالـه مـن الـدول 

األعضاء واملؤسسات وليس من شركات القطاع اخلاص. 
اإلجـراء ٢٠ - سينشـــأ مكتــب للشــراكات لكــي 
يضـم حتـت مظلـة واحـدة مشـتركة مكتـب االتفــاق 
العـــاملي وصنــــدوق األمــــم املتحــــدة للشــــراكات 

الدولية. 
 خامسا – ختصيص املوارد لألولويات 

١٤٨ -ولكفالـة أن عملنـا يعكـس أولويـــات اإلعــالن بشــأن 
ــة  األلفيـة، يتعـني علينـا أن نطبـق نظامـا يتسـم بالكفـاءة واملرون
لتخصيص موارد كافية ألولويات املنظمة. وحنتـاج إىل عمليـة 
ختطيـط وميزنـة تسـتجيب للبيئـة الديناميكيـة الـيت نعمـــل فيــها 
وتركز اهتمام كل مـن األمانـة العامـة والـدول األعضـاء علـى 

النتائج. وقد فشل النظام القائم يف اجتياز هذا االختبار. 
ـــة للتخطيــط  ١٤٩ -ويف هـذا الفـرع، انظـر يف عمليتنـا الراهن
ـــة عديــدة للتبســيط والتحســني.  وامليزنـة وأحـدد جمـاالت هام
وأحبـث أيضـا سـبل تبسـيط ميزانيـات عمليـات حفـظ الســـالم 

وحتسني إدارة الصناديق االستئمانية.  
 

االجتاهات احلديثة  
١٥٠ -من حقائق احلياة أن األمـم املتحـدة حتتـاج إىل مـوارد 
ـــدة يعــهد ــا إليــها كــل ســنة. وتعتمــد  لتنفيـذ واليـات عدي
ـــدول األعضــاء لتوفــري املــوارد الكافيــة ودفــع  املنظمـة علـى ال
اشـتراكاا بالكـامل ويف موعدهـا. ويســـرين اإلبــالغ عــن أن 
احلالـة املاليـة للمنظمـة قـد حتسـنت بعـض الشـيء يف الســنوات 
األخــرية. ومــهد االتفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف كــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٠ بشأن تعديـل جـداول األنصبـة املقـررة 
الطريق أمام سـداد جـزء كبـري مـن املتـأخرات املسـتحقة علـى 
الواليـات املتحـدة األمريكيـة للمنظمـــة. وجــرى حتويــل هــذه 
املبالغ إىل الدول املستحقة ألموال مقابل مسـامهتها بقـوات يف 
ـــة  خمتلـف بعثـات حفـظ السـالم. وأتـاحت األحـوال االقتصادي
املواتيــة أيضــا لــدول أعضــاء أخــرى اللحــاق مبوعــــد ســـداد 
اشــتراكاا غــــري املســـددة. ويف عـــام ٢٠٠١، مثّـــل إمجـــايل 
االشتراكات املسددة مـن مجيـع الـدول األعضـاء أعلـى معـدل 
لالشتراكات املســددة يف أي سـنة واحـدة مـن سـنوات تـاريخ 

املنظمة.  
١٥١ -ومع ذلك، تتمثل احلقيقة يف أنه يف السنوات األخـرية 
مل تالحق امليزانية العادية للمنظمـة معـدل التضخـم، بينمـا زاد 
عــدد األنشــطة الــيت عــهد ــا إىل املنظمــة بصــــورة كبـــرية. 
ومتكنت املنظمة من مواصلة العمل عن طريـق املراقبـة الدقيقـة 
للنفقـات، وإدخـــال التحســينات علــى اإلنتاجيــة، وحتركــات 
– ولكـن أيضـا، لألسـف، عـــن طريــق  معـدل الصـرف املـوايت 
إجـراء خفـض شـديد يف االسـتثمار يف التدريـب، وتكنولوجيـا 
املعلومــات، ومرافــق الصيانــة. وتعتــرب هــذه النقطــة األخـــرية 
مصدرا للقلق الشديد؛ وبلغ اآلن إمهال البنية األساسية املاديـة 
ملقـر املنظمـة أبعـادا خطـرية. ومـن احملتـم لذلـــك اإلقــدام علــى 
تنفيذ اخلطة الرئيسية اجلوهريـة املقترحـة لتجديـد مبـىن األمانـة 

العامة يف نيويورك.  
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١٥٢ -ولقد قلت مرات عديدة إن األمانـة العامـة قـد بلغـت 
احلـد الـــذي ال ميكــن فيــه أداء عملــها بــاملوارد احلاليــة. وأيــا 
كانت الوفورات الـيت ميكـن حتقيقـها عـن طريـق اإلصالحـات 
فإنه يتعني إعادة اسـتثمارها لتعزيـز تلـك األجـزاء مـن املنظمـة 
الـيت ضعفـت يف السـنوات األخـرية. وال يتعـني أن يصبـح هــذا 
اإلصـالح حجـة جلولـة جديـــدة مــن ختفيضــات امليزانيــة. ويف 
ــة  الواقـع، أعتقـد أنـه يتعـني أن تبـني ميزانيـة فـترة السـنتني التالي
ـــوارد باألســعار احلقيقيــة، عــالوة علــى  زيـادة متواضعـة يف امل
تعديلـها مـن أجـل التضخـم والتغـريات الـيت تطـــرأ علــى ســعر 

العملة.  
١٥٣ -وحيق للدول األعضاء بالطبع أن تتوقـع إنفـاق املـوارد 
الــيت تقدمــها إىل املنظمــة حبكمــة وبطريقــة جيــدة. وبصفـــيت 
املوظـــف اإلداري األول باملنظمـــة، أقبـــل حتمـــــل املســــؤولية 
الكاملـة عـن الصـرف املتسـم باحلكمـة والفعاليـة هلـــذه املــوارد 

لتحقيق األهداف واألولويات اليت حددا الدول األعضاء. 
١٥٤ -وأيــدت اجلمعيــة العامــة منــذ ســنتني إجــــراء حتـــول 
جــذري يف الطريقــة الــيت تضــع ــا األمــم املتحــدة خططـــها 
وميزانياا. وأحرزنا تقدما كبريا يف تنفيذ هـذا النظـام اجلديـد 
للميزنـة علـى أسـاس النتـائج. غـري أن هنـاك حاجـــة إىل القيــام 
باملزيد من العمل لكفالة امتالك الدول األعضـاء لطريقـة ذات 
مغزى لتقييم ما إذا كنـا حنقـق النتـائج املتوقعـة. وعـالوة علـى 
ذلك، أعتقد أن الوقت قد حان إلجراء استعراض أكثر مشوال 
لـدورة التخطيـط وامليزنـة للمنظمــة بغيــة تكييفــها مــع النــهج 
ــي  الـذي يسـعى إىل حتقيـق النتـائج. ويتمثـل اهلـدف الـذي ينبغ
اتباعــه جعــل التخطيــط وامليزنــة أدوات اســتراتيجية حقيقيـــة 

خلدمة أولويات وبرنامج عمل املنظمة.  
 

أوجـــه الضعـــف الـــيت تشــــوب العمليــــة احلاليــــة للميزنــــة 
والتخطيط 

 

١٥٥ -تتألف دورة التخطيط وامليزنة من ثالثة عناصر:  

خطـة متوسـطة األجـل حتـدد أوليـات املنظمــة  (أ)
لفـترة أربـع سـنوات واملسـتهدف أن تكـــــون مبثابـــــة التوجيــه 

االستراتيجي األساسي الذي يدعم أعمال املنظمة؛  
ـــدم بيانــا باملســتوى  خمطـط امليزانيـة الـذي يق (ب)

اإلمجايل للموارد للسنتني املقبلتني؛  
ميزانيـــة برناجميـــة تفصيليـــة مقترحـــة لفــــترة  (ج)

السنتني. 
١٥٦ -وتوجـد ثـالث آليـــات ملراقبــة واســتعراض التخطيــط 

وامليزنة:  
اللجنة اخلامسة للجمعية العامة؛  (أ)

جلنة الربنامج والتنسيق؛  (ب)
اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية.  (ج)
١٥٧ -والعملية معيبة بشدة: فـهي معقـدة وطويلـة ومفككـة 
ومستهلكة للوقت وجامدة. والنظام احلايل لتقييم أثر أنشـطتنا 
غري كاٍف. ويتعني تبسيط دورة التخطيط وامليزنة، ويتعـني أن 

تصبح أكثر اتساما بالكفاءة.  
ـــراءات الراهنــة، تنظــر جلنــة الربنــامج  ١٥٨ -ومبوجـب اإلج
والتنسيق واللجنة اخلامسة يف اخلطـة املتوسـطة األجـل؛ وتنظـر 
هاتان اهليئتان، عالوة على اللجنة االستشارية لشـؤون اإلدارة 
وامليزانيــة يف خمطــط امليزانيــــة الربناجميـــة املقترحـــة. ويف عـــام 
٢٠٠١، عقـدت هـــذه اهليئــات الثــالث ٢٩٥ جلســة رمسيــة 
ــــة الربناجميـــــــة املقترحــــة لفــترة  وغـري رمسيـة ملناقشـة امليزانيـــــ
السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣. وعالوة على ذلك، عقـدت اللجنـة 

اخلامسة ١٠٦ جلسة غري رمسية.  
١٥٩ -وتعترب الوثائق املقدمة من أجل هذه العمليـة ضخمـة. 
وتقـع آخـر خطـة متوسـطة األجـل يف ٢٢٢ صفحـة. وحتتــوي 
امليزانية الربناجمية املقابلة على ٣١ بابا مستقال وينـاهز جممـوع 

عدد صفحاا ٠٠٠ ٢ صفحة.  
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١٦٠ -والعملية موزعة على فترة زمنية طويلة للغاية. فاخلطة 
املتوسـطة األجـل، الـيت ميتـد التخطيـط يف إطارهـا لفـــترة أربــع 
سنوات، تعترب مرهقة للغاية وغـري عمليـة. ولذلـك فـإن اخلطـة 
املتوسـطة األجـل للفـــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، والــيت وضعــت يف 
عام ١٩٩٩ ومت إقرارها يف عام ٢٠٠٠، قد ال تعكـس توافـق 
اآلراء السياسي واآلثار املترتبة يف امليزانية على اإلعـالن بشـأن 
األلفيــة. وباملثل، تبدأ دورة اإلعـداد للميزانيـة ١٨ شـهرا قبـل 

فترة السنتني اليت تتعلق ـا. 
١٦١ -ويؤدي النظام احلايل إىل عدم ترابـط اسـتراتيجي بـني 
ـــــط الــــربامج، الــــواردة يف اخلطــــة  األدوات الرئيســـية لتخطي
املتوسطة األجل، وختصيص املوارد، الذي يأخذ شكل خمطـط 
امليزانية وامليزانية الربناجميـة املقترحـة. وتغطـي اخلطـة املتوسـطة 
األجـل للمنظمـــة وميزانيتــها أطــر زمنيــة خمتلفــة وتنظــر فيــها 
هيئـات مســـتقلة يف مناســبات خمتلفــة. وقــد ال يثــري الدهشــة 
معرفـة أن هنـاك متاسـك ضئيـــل بــني هــذه العمليــات املتباينــة 
ــــة باألولويـــات  للتخطيــط وامليزنــة، وتتخــذ القــرارات املتعلق
املؤسسـية يف معـزل عـن القـرارات املتعلقـة باســـتخدام املــوارد 

القليلة. 
١٦٢ -ويف األشهر الـ ١٨ اليت تسـبق إقـرار امليزانيـة، تقضـى 
ســـــاعات ال حصـــــر هلـــــا يف إعـــــداد التقـــــارير، وخدمــــــة 
االجتماعات، وإجراء املفاوضـات بشـأن التخصيـص اإلمجـايل 
للمـوارد الـذي يتغـري فقـط بصـورة طفيفـة عـــن فــترة الســنتني 
ـــــة ٥٦٣  الســـابقة. ويف عـــام ٢٠٠١، قدمـــت األمانـــة العام
صفحة من الردود الكتابيـة علـى ٤٩٠ سـؤاال كتابيـا. ونقـدر 
أن مـا قيمتـه ١٠,٣ مليـون دوالر مـن دوالرات املتحـــدة مــن 
ـــة العامــة قــد انقضــى يف خدمــة أعمــال  وقـت موظفـي األمان

اللجان.  
١٦٣ -وال ميلــــك األمــــني العــــــام، رغـــم كونـــه املوظـــف 
ــربامج،  اإلداري األول للمنظمـة، سـلطة نقـل أي أمـوال بـني ال

ـــة  أو مـن بنـد تكـاليف املوظفـني إىل بنـد التكـاليف غـري املتعلق
بـاملوظفني، دون أخـذ موافقـــة مســبقة مــن الــدول األعضــاء، 
وذلك على الرغم مـن أن الـدول األعضـاء قـد منحـت مرونـة 
لعــدد كبــري مــن رؤســاء الوكــاالت املتخصصــة والصنــــاديق 
ــــا علـــى االســـتجابة للمطـــالب  والــربامج بغيــة حتســني قدر

السريعة التغري. 
١٦٤ -وال تتسـم النظـــم القائمــة لإلبــالغ عــن أداء الــربامج 
وتقييمــه بــأي أثــر عملــي يف اخلطــط والقــرارات املســــتقبلية 
املتعلقـة بتوزيـع املـوارد. ويف ايـــة كــل فــترة ســنتني، جتــري 
مقارنـة حالـة إجنـاز مـا يزيـــد علــى ٠٠٠ ٣٦ نــاتج يف تقريــر 
لـألداء الربنـــاجمي، تكتفــي جلنــة الربنــامج والتنســيق مبالحظــة 
حمتوياته. وجيري سنويا إعداد تقييمني معمقني لربامج خمتـارة. 
ونادرا ما يطرأ أي تغيري على الربنامج أو التمويـل نتيجـة ألي 

من االستعراضني. 
١٦٥ -وإمجاال، تظهر دورة التخطيط وامليزنة جمزأة ومعرضة 
لالزدواجية ومثقلة بكم مفـرط مـن الوثـائق. وهـي ال تشـجع 
علـى اعتمـاد ـــج اســتراتيجي صــارم إزاء حتديــد األولويــات 
وتوزيع املوارد وفقا هلذه األولويـات. وتنفـق الـدول األعضـاء 
واألمانـة العامـة كمـا مفرطـا مـن الوقـت ومـوارد ضئيلـة علــى 
هذه العملية. وتتعرض البلـدان األصغـر علـى وجـه اخلصـوص 
للضـرر مـن هـذه العمليـة، حيـــث أــا ال متلــك القــدرة علــى 
التصــرف يف مواردهــا البشــرية البالغــة احملدوديــة للمشـــاركة 

بنشاط يف كافة مراحل الدورة وأجزائها. 
 

تبسيط العملية 
١٦٦ -أبدت الدول األعضاء، يف بعض أجزاء منظومة األمم 
املتحـدة، انفتاحـا علـى التغـريات االبتكاريـة والبعيـدة األثــر يف 
عمليات التخطيط وامليزنة الربناجمية. فمنظمة الصحـة العامليـة، 
على سبيل املثـال، أعـادت النظـر يف عمليـة ميزنتـها بالكـامل، 
مما أسفر عن وثيقة ميزانية أقصر وأبسط وتتسم أساسا بطـابع 
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اسـتراتيجي حيـث ال يتجـــاوز عــدد صفحاــا املائــة. وجتمــع 
ميزانيتها بني التوجه الربناجمي وإسقاطات املوارد وتركِّز علـى 
ـــاوض بــني  النتـائج علـى حنـو يقلـص إىل حـد كبـري عمليـة التف

احلكومات. 
١٦٧ -وأعتقد أن من شأن تبسيط عمليـة التخطيـط وامليزنـة 
ــائج  أن متكِّـن الوفـود مـن تركـيز انتباهـها علـى األهـداف والنت
بدال من التركيز على املقاييس الكميـة للمدخـالت والنواتـج، 
ـــني  ومـن شـأن ذلـك أن يتيـح هلـا أيضـا إجيـاد الصلـة الالزمـة ب
برامج العمل وخيارات توزيع املـوارد، يف إطـار أفـق ختطيطـي 
واقعـي. وفضـال عـن ذلـك، ينبغـي تبسـيط عمليـة االســتعراض 

احلكومي الدويل نفسها، مبا ينسجم مع هذه الفلسفة. 
 

اإلجـراء ٢١ - ينبغـــي أن يتضمــن النظــام احملســن 
للتخطيط وامليزنة السمات التالية: 

خطــــة متوســــطة األجــــل أقصــــر وأكـــــثر  (أ)
اسـتراتيجية تغطـــي ســنتني بــدال مــن أربــع 
سنوات، وتقدم يف وقـت أقـرب إىل الفـترة 

اليت تتصل ا؛ 
خمطط ميزانية ميكن اجلمع بينه وبـني اخلطـة  (ب)

املتوسطة األجل؛ 
ميزانية أقصر وأكـثر اتسـاما باالسـتراتيجية  (ج)

مع تفاصيل تكميلية مقدمة على حدة؛ 
مرونة يف إعادة توزيــع املـوارد بـني الـربامج  (د)
وبـــني اعتمـــادات املوظفـــني وغريهـــا مــــن 
االعتمــادات بنســبة ١٠ يف املائــة يف إطـــار 

كل فترة ميزانية؛ 
نظامـا معـززا للتقييـــم والرصــد يقيــس أثــر  (هـ)

عملنا بصورة أفضل. 
 

اإلجــراء ٢٢ - متشــيا مــع النــهج الــوارد أعـــاله، 
أوصي بأن يتم حتت رعايـة اللجنـة اخلامسـة نفسـها 
ـــتعراض احلكومــي الــدويل املشــترك  اسـتيعاب االس
للخطـط وامليزانيـات الـذي تقـوم بـــه حاليــا اللجنــة 

اخلامسة وجلنة الربنامج والتنسيق. 
 

تبسيط ميزانيات حفظ السالم 
ـــر ١٥  ١٦٨ -يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، كـانت املنظمـة تدي
بعثـة حلفـــظ الســالم ذات أحجــام ونطاقــات خمتلفــة، بكلفــة 
إمجاليـــة مشـــتركة تنـــاهز ٢,٨ بليـــون دوالر مـــــن دوالرات 
الواليـات املتحـدة للعـام الــذي ينتــهي يف ٣٠ حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٢. وقد اتسمت وثائق امليزانية املعـدة حـىت اآلن بالكثـري 
من التفصيل والقليل من الفائدة العملية. وإنـين أعـتزم تقليـص 
حجـم وثـائق امليزانيـة هـذه إىل حـد كبـري آمـال يف أن يســـاعد 
ذلك الدول األعضاء على تركيز انتباهها على النواتج املتوقعة 
لبعثـة مـن البعثـات، وعلـى حتسـني قدرـا علـى تقييـم فعاليتــها 

وإدارا املالية. 
١٦٩ -وعـالوة علـى ذلـك، طلـب قـرار صـــدر مؤخــرا عــن 
اجلمعيـة العامـة إجـــراء دراســة جــدوى عــن إمكانيــة توحيــد 
ميزانيــات البعثــات. وهــذا املقــترح ينطــوي علــى إمكانـــات 
تساعد على املضي يف تبسيط عملية ميزانيتنا يف هذا امليدان. 

 
اإلجراء ٢٣ - سـوف جيـري تقـدمي ميزانيـة حفـــظ 
السـالم املقبلـة يف شـكل جديـد يعكـس جـا أكـــثر 

اتساما باالستراتيجية إزاء عملية توزيع املوارد. 
حتسني إدارة الصناديق االستئمانية 

١٧٠ -لكفالـة متويـل موثـوق وميكـن التنبـؤ بـه، مـــن األمهيــة 
مبكان متويل األنشطة األساسية اليت تضطلع ـا األمانـة العامـة 
مـن األنصبـة املقـررة. وحتتـــاج الوكــاالت اإلمنائيــة والتنفيذيــة 
التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة أيضــا إىل قــــاعدة صلبـــة مـــن 
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االشتراكات غري اخلاضعة للقيود، متكِّنـها مـن تنفيـذ أنشـطتها 
األساسية. 

١٧١ -وأدت التربعات دورا تكميليا بالغ الفائدة يف امليزانيـة 
ـــد أن إدارــا أصبحــت معقــدة إىل  العاديـة لألمـم املتحـدة. بي
حـد مـا. إذ يوجـد حاليـا مـا ينـــاهز ٢٠٠ صنــدوق اســتئماين 
تديرها األمانة العامة موعة متنوعـة مـن األنشـطة واملواضيـع 
الربناجمية. ويوجد داخل كل صندوق عدد كبــري مـن العنـاصر 
املوزعــة حســب العمليــة أو النشــــاط أو مصـــدر التمويـــل - 
والعديـد منـها لديـه متطلبـات إداريـة ممـــيزة، وينبغــي االتفــاق 
بشـكل أوضـــح مــع اجلــهات املاحنــة علــى شــروط التربعــات 
للصنــاديق االســتئمانية. ومثــة أيضــــا جمـــال واســـع للتبســـيط 

والترشيد. وميكن إجراء حتسينات من قبيل ما يلي: 
توحيـــد عـــدد مـــن الصنـــاديق االســـــتئمانية  (أ)

وخفض عددها؛ 
حتديـــث وترشـــــيد النــــهج املتعلــــق بــــإدارة  (ب)
الصناديق االستئمانية، عن طريق توحيـد الشـروط واملتطلبـات 

بقدر اإلمكان، وتبسيط تقارير إجناز املشاريع؛ 
تنقيح النظام احلايل لتكاليف الدعم؛  (ج)

تبســـيط إجراءاتنـــا الداخليـــة بغيـــة تســـــريع  (د)
الوصــول إىل أمــوال الصنــاديق االســتئمانية وحتســــني مراقبـــة 

األموال وإدارا. 
 

اإلجراء ٢٤ - ســــــوف جيــــــــري حتســـــــني إدارة 
الصناديق االستئمانية عن طريق: 

توحيد هذه الصناديق وخفض عددها؛  (أ)
السـعي قـدر اإلمكـان إىل مواءمـــة القواعــد  (ب)
ـــــاديق  واملتطلبــــات املتصلــــة بــــإدارة الصن

االستئمانية وتقدمي التقارير عنها؛ 

إعادة النظر يف نظام تكاليف الدعم؛  (ج)
تبســـيط إجـــراءات الوصـــــول إىل أمــــوال  (د)

الصناديق االستئمانية. 
سادسا - املنظمة وموظفوها: االستثمار يف االمتياز 

١٧٢ -ال ميكن حتقيق األهـداف الطموحـة الـيت أعـرب عنـها 
إعالن األمم املتحدة بشـأن األلفيـة إال إذا كـان لدينـا جمموعـة 
موظفني ذات مواصفات عاملية تكـون علـى مسـتوى حتديـات 
عصرنا اجلديد للعوملة. ويتوقف تأثـري املنظمـة وحيويتـها علـى 
وجود كادر أساسـي مـن املوظفـني الدوليـني الذيـن يكرسـون 
حيـام املهنيـة خلدمـة األمـم املتحـدة ويتفـانون يف العمـــل مــن 
أجلها يف شىت أحناء يف العامل. وسوف يظل هذا يشكِّل حجـر 
الزاوية يف سياستنا املتعلقة باملوارد البشرية. وفضال عن ذلك، 
سوف يظل بناء قوة عمل متنوعة جغرافيا ومتوازنة جنسـانيا، 
دون مساس مبستوى التفوق الـذي نسـعى إىل حتقيقـه يف شـىت 
مراكز األمم املتحـدة، يشـكِّل أولويـة دائمـة للمنظمـة بأسـرها 
ــــن مصـــادر قوـــا. وحنـــن ملـــتزمون بـــاجتذاب  ومصــدرا م
ـــن بلــدان غــري ممثلــة وناقصــة التمثيــل.  مرشـحني موهوبـني م
وحنـرز تقدمـا يف مـا نبذلـه مـن جـهود لزيـادة عـــدد النســاء يف 
وظائف الفئة الفنية. بيـد أن الطريـق ال يـزال طويـال أمامنـا يف 
إحراز توازن مقبـول جنسـانيا، وال سـيما علـى مسـتوى الفئـة 

العليا. 
١٧٣ -ويف هذا الفرع أعدد التدابـري الـيت مـن شـأا تشـجيع 
تفـوق قوتنـا العاملـة. ومـن بـني عنـاصر هـذا التشـجيع حتســني 
ـــة  نظــام تنقــل املوظفــني، وتعزيــز آفــاق الــترقي الوظيفــي لفئ
ــوازن  اخلدمـات العامـة، ومسـاعدة قوتنـا العاملـة علـى حتقيـق ت
أفضــل يف حياــا املهنيــة والشــخصية، وتعزيــز إدارة شــــؤون 

املوظفني يف مجيع أرجاء املنظمة. 
ـــيت  ١٧٤ -وكـانت إحـدى األولويـات الـيت ختللـت فـترة والي
األوىل تتمثل يف حتسني القـدرة املهنيـة للمنظمـة وبلـورة ثقافـة 
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جديدة لألداء، واملساءلة والثقة. وقـد أحرزنـا تقدمـا كبـريا يف 
جمــاالت مــن قبيــل وضــع اســتراتيجية شــاملة إلدارة املــــوارد 
البشرية أقرا اجلمعية العامة منذ سـنتني، ووضـع نظـام جديـد 
ألساليب عملنا يف ميادين تعيـني وترقيـة ونقـل موظفينـا. وأنـا 
علـى يقـني مـن أن هـــذه التدابــري ســتؤيت مثارهــا يف الســنوات 

املقبلة. 
ـــع  ١٧٥ -ويتعـرض آالف املوظفـني العـاملني يف خمتلـف املواق
ــــدى أدائـــهم ملهامـــهم. ويف عـــام  امليدانيــة ألخطــار كبــرية ل
٢٠٠١، أيدت الدول األعضاء اختـاذ خطـوات كـربى لتعزيـز 
آليـات األمـن وحتسـني سـالمة املوظفـــني يف امليــدان. وســوف 
تظـل مسـألة أمـن املوظفـــني أحــد الشــواغل األساســية لكافــة 

املديرين يف األمم املتحدة. 
 

اآلليات واحلوافز الكفيلة بتشجيع التنقل 
١٧٦ -يتضمن نظام التعيني اجلديد الذي بـدئ العمـل بـه يف 
ـــام ٢٠٠٢ اشــتراط التنقــل والترقيــة إىل  مرحلـة سـابقة مـن ع
املستويات العليا. وقد أخذ برنامج يـهدف إىل انتـداب صغـار 
املوظفـني بالفئـة الفنيـة لوظـائف جديـدة يعطـي أثـرا. بيـــد أنــه 
ينبغي اختاذ خطوات إضافية من شأا تشجيع التنقل وتسـهيل 
التحرك بني مراكز العمل والوظائف. وعلينا تشجيع ومكافأة 
املوظفني القادرين على االستجابة ملختلف متطلبـات املنظومـة 

أينما نشأت ووقتما برزت. 
١٧٧ -ومثـة عقبـات هامـة عـدة ينبغـي التغلـــب عليــها وهــي 

تتمثل يف ما يلي: 
عــدم تطويــر نظــام التعويضــات لكــي يلـــيب  (أ)
احتياجـات األعـداد الكبـرية مـن املوظفـني العـاملني يف مراكـــز 
عمـل شـاقة يحرمـون فيـها مـن وجـود أسـرهم معـــهم. وهــذا 
يتسم بأمهية خاصة بفعـل تزايـد الـدور الـذي تقـوم بـه األمانـة 
العامـة يف عمليـات حفـظ السـالم وتقـدمي املسـاعدة اإلنســـانية 

وعمليات إعادة البناء يف فترة ما بعد الصراع؛ 

ـــم املتحــدة يف امليــدان  تتنـافس منظمـات األم (ب)
فيمـا بينـــها أحيانــا علــى أفضــل املوظفــني مــن خــالل تقــدمي 
ــان،  جمموعـة متنوعـة مـن العقـود واملزايـا. ويف كثـري مـن األحي
جيد موظفون أكفاء لديهم مدة خدمة طويلة أنفسهم مقيديـن 

بعقود لفترات قصرية، دون مستقبل مهين يذكر؛ 
ال تزال بعض مراكز العمـل الراسـخة التابعـة  (ج)
للمنظمـة تواجـه عراقيـــل مجــة يف توظيــف أشــخاص مؤهلــني 
بسبب عدم وجود شروط جذابة مبـا فيـه الكفايـة لتعيينـهم يف 

هذه املواقع؛ 
تشـكل إتاحـة فـرص عمـل للزوجـات عـــامال  (د)
مـتزايد األمهيـة يف اجتـذاب مرشـحني لوظـائف يف مجيـع أحنــاء 
العامل. واتفاقاتنا مع البلـدان املضيفـة، وكذلـك الترتيبـات بـني 
األمانـة العامـة والوكـاالت والصنـاديق والـربامج التابعـة لألمــم 
املتحدة ال تسهل عادة عمـل الزوجـات أو تشـجعه. وتـتراوح 
املشــاكل بــني عــدم وجــــود شـــواغر متاحـــة وقيـــود تتعلـــق 

بالتأشريات وتصاريح العمل. 
١٧٨ - هناك عدد من التدابـري الـيت تسـتطيع املنظمـة اختاذهـا 

ملعاجلة تلك املشاكل: 
ـــن أجــل تعزيــز  اإلجـــراء ٢٥ - سـنقوم مبـا يلـي م

تنقل املوظفني يف أرجاء منظومة األمم املتحدة: 
القيام حبلول اية عـام ٢٠٠٣ باسـتعراض  (أ)
الترتيبــــات التعاقديــــة واملزايــــا املمنوحـــــة 
ملوظفـي األمانـة العامـــة يف املواقــع امليدانيــة 
بغية كفالة كوا مسـاوية أو موازيـة لتلـك 
املعمول ا من قبل صناديق األمـم املتحـدة 

وبراجمها؛ 
استعراض االتفاقات املعمول ا بني األمانة  (ب)
العامـة وصنـــاديق األمــم املتحــدة وبراجمــها 
ـــــة احلــــد مــــن  ووكاالـــا املتخصصـــة بغي
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ــــني  احلواجــز احلاليــة الــيت تعــوق التنقــل ب
منظمات النظام املوحد؛ 

ـــــول أجــــال  إجيـــاد إمكانيـــات تعاقديـــة أط (ج)
للموظفــني اجلديريــن العــاملني يف البعثـــات 

امليدانية؛ 
حتديــد آليــــات للتعيـــني واملكافـــأة خاصـــة  (د)
مبراكز العمل الـيت تعـاين مـن ارتفـاع نسـبة 

الوظائف الشاغرة؛ 
استعراض مجيع الترتيبـات املعمـول ـا بـني  (هـ)
األمانــة العامــة وصنــاديق األمــــم املتحـــدة 
وبراجمـها ووكاالـا املتخصصـة بغيـة كفالــة 
إيـــالء االعتبـــار الـــالزم للقســـم بالرعايـــة 
لزوجــات/أزواج موظفــي األمــــم املتحـــدة 
احلــاصلني علــى املؤهــــالت الالزمـــة عنـــد 

التقدم للوظائف يف املواقع امليدانية؛ 
االتصـال باحلكومـــات لدراســة احتمــاالت  (و)
إعـــادة التفـــاوض علـــــى ترتيبــــات البلــــد 
املضيـف لتمكـــني زوجــات/أزواج موظفــي 
األمم املتحدة من العمل يف تلك البلدان. 

 

توسيع نطاق الفرص املتاحة ملوظفي فئة اخلدمات العامة 
١٧٩ - يعترب موظفو فئـة اخلدمـات العامـة، الذيـن ميثلـون مـا 
ـــــائال  ينـــاهز نصـــف القـــوة العاملـــة يف املنظمـــة، مصـــدرا ه
للمهارات واخلربة. وقد خاب أملـي جـدا ألن اجلمعيـة العامـة 
ــــهم إىل الفئـــة الفنيـــة، إذ  قــررت احلــد مــن احتمــاالت ترقيت
فرضت حصصا سنوية تقييدية للغاية. وأحث الدول األعضـاء 
على إعادة النظر يف موقفها حبيث تكون أمـام أعلـى املوظفـني 
أداًء لدينــا فرصــا حقيقيــة للترقيــة. واقــترح كحــد أدىن رفـــع 
احلصة السنوية لوظائف الرتبة ف - ٢ املفتوحة أمام موظفـي 

فئة اخلدمات العامـة الذيـن ينجحـون يف االمتحـان إىل ٢٥ يف 
املائة. 

١٨٠ - وجيب على األمم املتحدة أن تتيح املزيد مـن الفـرص 
ـــيت تزيــد مــن مــردود املســار املــهين ملوظفــي فئــة  واحلوافـز ال
اخلدمات العامة. وحنن حباجة إىل إجياد برنامج أفضل وأحسـن 
بنيـة للتعريـف باملنظمـة عنـــد االلتحــاق بــالعمل فيــها وتقــدمي 
املزيد من املساعدة ملوظفي فئـة اخلدمـات العامـة يف التخطيـط 
ملســارهم املــهين وإدارتـــه، مبـــا يف ذلـــك احتمـــاالت العمـــل 
امليـداين. وإنـين علـى ثقـة بـــأن موظفــي فئــة اخلدمــات العامــة 
سيســـتجيبون بدورهـــم بدوافـــع والتزامـــات متجـــددة جتــــاه 

املنظمة. 
١٨١ - وأخـريا، وإقـرارا بـأن مسـامهة مجيـــع موظفــي األمــم 
املتحـدة تتسـم باألمهيـة، بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا مـــن فئــة 
اخلدمات العامة أو مـن الفئـة الفنيـة، جيـب أن يشـار إىل مجيـع 

املوظفني بأم موظفون دوليون. 
 

اإلجراء ٢٦ - أحث الدول األعضـاء علـى النظـر 
يف رفـع القيـود املفروضـة علـــى عــدد موظفــي فئــة 
اخلدمات العامة الذيـن هلـم أحقيـة الترقيـة إىل الفئـة 

الفنية. 
 

ـــيتم وضــع خطــة للتنفيــذ علــى  اإلجـراء ٢٧ - س
مدى األشهر الـ ١٢ القادمة تتضمن ما يلي: 

إجـراء اسـتعراض شـامل ملـهام موظفـي فئــة  (أ)
اخلدمات العامة ومسؤوليام وكفاءام؛ 

إدخال حتسينات على نظام تعريف موظفي  (ب)
فئـة اخلدمـــات العامــة باملنظمــة والتخطيــط 

ملسارهم املهين؛ 
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إتاحـة الفـرص واحلوافـز للتنقـل بــني املــهام  (ج)
واملكـاتب واخلدمـة امليدانيـة وبعثـات حفــظ 

السالم. 
 

اإلجـراء ٢٨ - اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاين/ينـــاير 
٢٠٠٣، سيشـار إىل مجيـع موظفـــي األمانــة العامــة 

لألمم املتحدة بأم موظفون دوليون. 
 

مســاعدة املوظفــني علــى إقامــة تـــوازن بـــني حيـــام املهنيـــة 
وحيام اخلاصة 

١٨٢ - تتمثـل إحـــدى وســائل اجتــذاب املوظفــني املؤهلــني 
ــــيما النســـاء، يف إيـــالء املزيـــد مـــن  واالحتفــاظ ــم، وال س
ـــؤدي إىل إقامــة تــوازن أفضــل بــني  االهتمـام للظـروف الـيت ت
حيام املهنية وحيــام اخلاصـة. فقـد آن األوان لكـي تتمشـى 
ممارسات العمل اليت تطبقها األمانة العامة مع املمارســات الـيت 
يطبقـها العديـد مـن اخلدمـات املدنيـة الوطنيـة وكيانـات األمــم 

املتحدة. 
ــــض  ١٨٣ - وبــدأ يف إحــدى إدارات األمانــة العامــة ويف بع
مقـار العمـل األخـرى تنفيـــذ مشــروع رائــد يتيــح للموظفــني 
ـــن األحكــام احلــق يف  ترتيبـات للعمـل تتسـم باملرونـة. وتتضم
العمـل بعيـدا عـن املكتـب وفـترات توقـف عـن العمـــل مربجمــة 
للقيام بأنشطة خارجية، كالدراسـة اإلضافيـة، وجـداول عمـل 
ــــها مبنحـــه إجـــازة تعويضيـــة.  مضغوطــة يكافــأ املوظــف علي
وتساعد هذه األحكام، يف حـال مـا إذا اعتمـدت علـى نطـاق 

أوسع، على جعل القوة العاملة أكثر تنوعا وحراكا. 
١٨٤ - وهناك حاجة إىل زيـادة فـرص العمـل لبعـض الوقـت 
ولتقاسـم الوظـائف يف األمانـــة العامــة، وهــي فــرص ال تــزال 
حمـدودة نسـبيا حـىت اآلن. وسـتتيح زيـادة هـذه الفـــرص قــدرا 
أكـرب مـن املرونـة للموظفـــني أربــاب األســر أو الذيــن لديــهم 

التزامات أخرى. 
 

اإلجراء ٢٩ - ستتخذ التدابري التالية : 
اعتمـاد ترتيبـات للعمـــل تتســم باملرونــة يف  (أ)
ـــــا  مجيــــع اإلدارات باألمانــــة العامــــة، رهن
مبتطلبــات العمــل، اعتبــارا مــن ١ كـــانون 

الثاين/يناير ٢٠٠٣؛ 
إتاحة املزيد من فرص العمل لبعض الوقت  (ب)

ملوظفي األمانة العامة. 
 

استعادة شباب املنظمة 
١٨٥ - يتعيــن علــى األمــم املتحــدة أن تضــاعف جــــهودها 
ــــب جديـــدة إىل املنظمـــة وصقـــل مـــهارات  الجتــذاب مواه
ـــرق  املوظفـني احلـاليني. ووصلـت األمانـة العامـة إىل مفـترق ط
خبصــوص هــذا التحــدي. فمــن املتوقــع أن يتضــــاعف عـــدد 
املتقـــاعدين بـــني عـــامي٢٠٠٠ و ٢٠٠٥. وبصفـــة عامــــــة، 
ينبغــي من أجل اجتذاب الشباب واالحتفاظ ـم تغيـري ثقافـة 
– الـــيت تتســـم بصـــورة تقليديـــة  اإلدارة الســائدة يف املنظمــة 
بالتسلسل اهلرمي - إىل ثقافة تستحث أفكـارا جديـدة وحتفـز 
على تبادل حيـوي لـآلراء، بغـض النظـر عـن الرتبـة واألقدميـة 

والوظيفة. 
١٨٦ - وملعاجلة هذه الشواغل، يتعين على األمم املتحـدة أن 

تتحرك يف االجتاهات التالية: 
أوال، يتعيــن علــى املنظمــة أن تكــون أكــــثر  (أ)
ـــة عــدم فقــدان  منهجيـة يف التخطيـط للخالفـة مـن أجـل كفال

الكم اهلائل من الذاكرة املؤسسية نتيجة لتقاعد املوظفني؛ 
ثانيـا، جيـب بـذل جـهد متضـافر الســـتهداف  (ب)
تعيـني الشـباب. وتكمـن إحـدى الوسـائل يف االتصـال بشــكل 
منتظـم باملؤسسـات األكادمييـة، وال سـيما يف الـدول األعضــاء 
غري املمثلة ناقصة التمثيل. وهناك فئة أخرى ميكـن اسـتهدافها 
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ـــوا يف  وهــي فئــة اديــن مــن املوظفــني الوطنيــني الــذي عمل
امليدان؛ 

ثالثـــا، حتتـــاج أي منظمـــــة تعمــــل يف بيئــــة  (ج)
ديناميكيـة إىل املرونـة الـيت تتيـح هلـــا عــرض ترتيبــات التقــاعد 
املبكّر على املوظفني الذين حيقق إحالتهم إىل التقـاعد مصلحـة 
للمنظمـة. وجيـب أن يتضمـن ذلــك توفــري املســاعدة يف جمــال 

التسكني يف الوظائف وتيسري ترتيبات االنتقال. 
 

اإلجراء ٣٠ - ستتخذ تدابري لتحقيق ما يلي: 
إتاحــة ختطيــط أفضــل الســتبدال املوظفـــني  (أ)

الذين تنتهي خدمتهم؛ 
وضع آليات للتعيني ذات نطـاق اسـتهدايف  (ب)

أوسع؛ 
تعزيز عرض ترتيبات التقاعد املبكّر احلـايل  (ج)
حبيث يشمل املساعدة يف جمال التسكني يف 

الوظائف وتيسري ترتيبات االنتقال. 
 

١٨٧ – وختاما، أود أن أشدد على ضـرورة إيـالء املزيـد مـن 
االهتمــام لتدريــب املوظفــني علــى معاجلــة حتديــات جديـــدة 
سيواجهوا وسط عامل يتسارع فيـه التغيـري. وكمنظمـة ننفـق 
١ يف املائـة تقريبـا مـن جممـوع ميزانيتنـا علـــى أنشــطة التعلّــم، 
وهي نسبة مئوية أقل بكثـري ممـا تنفقـه منظمـات مماثلـة. وحنـن 
يف حاجة إىل أن ننفق املزيد لكفالـة متّكـن موظفينـا مـن صقـل 
ـــهم مــن الناحيــة املثاليــة،  مـهارام واإلسـهام بـأقصى مـا ميكن
ــــك املديريـــن، أن  وجيــب أن يطلــب إىل املوظفــني، مبــا يف ذل
ــــم.  يكرســـوا ســـنويا حـــدا أدىن مـــن الوقـــت ألنشـــطة التعلّ

وسيتوقف ذلك جزئيا على املوارد املتاحة. 
 

اإلجـراء ٣١ - سـأوصي يف ميزانيـة فـترة الســـنتني 
القادمـــة بزيـــادة ملحوظـــة يف املـــوارد املخصصــــة 

للتدريب. 
 

مواصلة بذل اجلهود لتحسني اإلدارة 
١٨٨ - متثَّلت أولوية والييت األوىل يف حتسني نوعيـة اإلدارة. 
وقـد ركَّـزت كثـريا علـى رسـم خطـــوط واضحــة للمســؤولية 
وكفالـة جعـل املديريـــن مســؤولني عــن أعمــاهلم. ومنــذ عــام 
١٩٩٧، نطلـب مـن مجيـع املديريـن أن يشـــاركوا يف التــدرب 
ـــاس وحددنــا الكفــاءات املهنيــة ونفَّذنــا نظامــا  علـى إدارة الن
ـــني. وأنــا علــى ثقــة بــأن نظــام التعيــني  جديـدا لتقييـم املوظف
اجلديد، الذي يعطـي املديريـن املسـؤولية الرئيسـية عـن اختيـار 
املوظفني، سيؤدي إىل مستوى جديد من املسـاءلة والتمكـني. 
وتتيح لنا كلية املوظفني يف تورينو إمكانيـة إجيـاد ثقافـة إداريـة 
مشتركة على نطاق املنظمـة. ومـا حيملـين علـى التفـاؤل أيضـا 
جهود جلنة اخلدمة املدنية الدوليـة إلجيـاد جـهاز لـإلدارة العليـا 

على نطاق املنظمة. 
ـــــات  ١٨٩ - وأنـــوي اعتمـــاد تدابـــري إضافيـــة خلفـــض طبق
البريوقراطية غري الالزمة. فاملنظمة تعين حاليا أفـرادا مـن ذوي 
الكفـاءات العاليـة يف وظـائف إداريـة، يف حـني أن اإلجـــراءات 
املعمول ا يف املنظمـة ال تتيـح هلـؤالء األفـراد إدارة ميزانيتـهم 
وشــراء مــا حيتــاجون إليــــه لألنشـــطة اليوميـــة واإلذن بســـفر 

موظفيهم. 
١٩٠ - ومـع االنتقـال إىل ختويـــل مديــري الــربامج صالحيــة 
اختاذ القرار، يتعين إعادة النظـر يف أدوار ومسـؤوليات اإلدارة 
املركزيـــة لتقـــدمي اخلدمــــات، أي إدارة الشــــؤون اإلداريــــة، 
وكذلك أدوار ومسؤوليات املكاتب التنفيذية يف كل إدارة. 

 

اإلجــراء ٣٢ - يتعيــن القيــام مبــا يلــي مــن أجــــل 
مواصلة اجلهود لتحسني اإلدارة: 
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إجـراء اسـتعراض شـامل للسـلطة املفوضـــة  (أ)
بغية زيادة قدرة املديرين ومرونتـهم إلدارة 

املوارد املخصصة هلم؛ 
ــــد أدوار إدارة  ســـيعمل علـــى إعـــادة حتدي (ب)
الشـؤون اإلداريـة ومسـؤولياا، إىل جــانب 
أدوار ومسؤوليات املكاتب التنفيذية، بغية 

دعم الزيادة يف تفويض السلطة؛ 
سـيعزز تدريـب املديريـن يف أرجـاء املنظمـــة  (ج)
ــــة  مــع االعتمــاد بشــكل خــاص علــى كلي

املوظفني. 
 

فـــريوس نقـــص املناعـــة البشــــرية/متالزمــــة نقــــص املناعــــة 
املكتسب (اإليدز) يف أماكن العمل 

١٩١ - تقـع علـى عـاتق كـــل رب عمــل عصــري مســؤولية 
اختاذ تدابري مالئمة ملواجهة احلقيقة املؤملة لتفشي وباء اإليدز. 
ومع أن املنظمة تتبع سياسة تقـوم علـى عـدم التميـيز يف تعيـني 
املوظفـني املصـــابني بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/متالزمــة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) وتوفري نظم الدعـم الطـيب هلـم 
ـــذه السياســة مل تنفَّــذ بطريقــة متســاوية.  واملعلومـات، فـإن ه
ـــني باملعلومــات املالئمــة  وجيـب أن نكفـل تزويـد مجيـع املوظف
وحصوهلم على الرعاية الطبية واإلرشاد. ومـن املـهم أيضـا أن 
يكون املديرون جاهزين كما جيب للتعامل مع األثـر اإلنسـاين 

والتنظيمي هلذه املأساة. 
 

اإلجراء ٣٣ - سيجرى اســتعراض متعمـق لكفالـة 
التنفيذ الكامل لسياسة املنظمة فيما يتعلق باإلصابة 
بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة 
املكتسـب (اإليـدز)، وينبغـي تنفيـذ تدابـري إضافيـــة، 

عند االقتضاء، بنهاية عام ٢٠٠٢. 

تسوية الرتاعات بشكل أفضل 
١٩٢ - شكَّل النظام الداخلية إلقامة العـدل لتسـوية نزاعـات 
املوظفني واملسائل التأديبية شاغال على مدى الســنوات القليلـة 
املاضيـة. ووظيفـة أمـني املظـامل اجلديـــدة الــيت أنشــئت مؤخــرا 
ستتيح للموظفني واإلدارة وسيلة بديلة ملنـع نشـوب الرتاعـات 
ولتسـويتها. وتسـلمت أمينـة املظـامل اجلديـدة مهامـها مؤخـــرا. 
وكنتيجة لذلك، نتطلع إىل قيـام نظـام لتسـوية الرتاعـات أكـثر 
تكامال وأقل نزعة للخصومة. غري أنه يتعيـن علينـا أن نواصـل 
كفالة تبسيط نظامنا الرمسـي إلقامـة العـدل واطّـالع املوظفـني 

واملديرين اطّالعا تاما على حقوقهم ومسؤوليام. 
 

اإلجــــراء ٣٤ - ســــــيجرى اســـــتعراض للنظـــــام 
الداخلي إلقامة العدل احلايل من أجل حتسني فعالية 
ــــــة املعاملـــــة املنصفـــــة والقانونيـــــة  النظــــام وكفال

للموظفني.  
 

تعزيز األجور واملزايا 
١٩٣ - تشـــكّل األجـــور املالئمـــة عـــامال بـــالغ األمهيــــة يف 
اجتـذاب املوظفـني األكفـاء واالحتفـاظ ـم. واألمـم املتحـــدة 
حباجة إىل نظام لألجور واملزايا يتسم مبزيد من التنافسية. لذا، 
فقـد شـعرت بالتشـــجيع الشــديد للمناقشــات الــيت جــرت يف 
الدورة األخرية للجنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة بشـأن موضـوع 
األجــور واملزايــا. وأحــث اللجنــــة علـــى اإلســـراع يف إجنـــاز 

استعراض هذا املوضوع الذي طال انتظاره. 
١٩٤ - وباإلضافة إىل ذلك، اقترحت يف عام ١٩٩٧ إجـراء 
اسـتعراض مسـتقل للجنـة نفسـها. وحـاز ذلـك االقـتراح علــى 
تــأييد ودعــم قــوي مــن الرؤســاء التنفيذيــني ملنظومــة األمـــم 
املتحدة األعضاء يف جملس الرؤساء التنفيذيني املعــين بالتنسـيق. 
وبناء على طلب اجلمعية العامة، وبالتشاور الوثيـق مـع رئيـس 
اللجنـة، فـإنين أقـــترح علــى اجلمعيــة القواعــد األساســية هلــذا 
االسـتعراض. وسـيعد البـدء فيـه مؤشـرا قويــا علــى أن اللجنــة 
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واجلمعية العامة تأخذان احلاجة إىل دعم اإلصالح علــى حممـل 
اجلد. 

 

اإلجراء ٣٥ - أشجع: 
جلنــة اخلدمــة املدنيــة الدوليــة علــى وضــع  (أ)
مقترحاا بشأن نظام لألجور واملزايا يتسم 

مبزيد من التنافسية يف صيغتها النهائية؛ 
الشـــروع يف إجـــراء اســـــتعراض مســــتقل  (ب)

ألعمال اللجنة نفسها ومهامها. 
سابعا - إدارة التغيري 

 

١٩٥ - إن املعيـار البـالغ األمهيـة للنجـاح وسـط عـامل يشـــهد 
تغيــريا ســريعا هــــي املقـــدرة علـــى إدارة التغيـــري. وأظـــهرت 
ــــم املتحـــدة قـــادرة علـــى  الســنوات اخلمــس املاضيــة أن األم
االسـتجابة للتغيـري وراغبـة يف التكيـف بســـرعة وحريصــة مــن 

الناحية املالية. 
١٩٦ - وتضمنت األجزاء السـابقة برناجمـا للتغيـري. والتدابـري 
الـواردة يف هـذا التقريـر تضــاف بصــورة تراكميــة إىل طريقــة 
خمتلفة متاما لتصريف األعمال. وكمـا عرضـت مـن قبـل، فـإن 
ــا أو  اإلصـالح عمليـة وليـس حدثـا، والتغيـري لـن يتحقـق تلقائي
بني ليلة وضحاها. وسيتطلب تنفيذ اإلصالحات املعروضة يف 
التقرير إيالء العناية بثالثة جمـاالت بالغـة األمهيـة: إدارة عمليـة 

التغيري نفسها والتدريب وتكنولوجيا املعلومات. 
١٩٧ - أوال، سنحتاج إىل قــدرة مكرسـة إلدارة التغيـري، وال 
ســيما يف اإلدارات الــيت ستشــهد حتــــوال ملحوظـــا، كـــإدارة 

شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات وإدارة شؤون اإلعالم. 
١٩٨ - ثانيا، سيكـون لإلصالحـات الـواردة يف هـذا التقريـر 
أثرهـا البـالغ األمهيـة علـى طـابع العديـد مـن الوظـائف داخــــل 
املنظمة. وهناك حاجة إىل مـوارد كافيـة لالحتفـاظ بـاملوظفني 
ــــارات الالزمـــــة ملواجهــــة التحديــات  لكفالـة حيـازم للمهــ

اجلديدة إلصالح األمم املتحدة. ويف بعــــض احلـاالت - الـيت 
آمـــل أن تكـون نـادرة - قـد حنتـاج إىل تقـدمي عـروض بإـــاء 

اخلدمة. 
١٩٩ – وختاما، فإن معظم ما مت اقتراحـه، سـواء فيمـا يتعلـق 
خبدمـة املؤمتـرات أو حتسـني الدعـــوة املوجهــة إىل اجلمــهور أو 
حـىت نتيجـة العتمـاد ـــج أكــثر تكــامال للمســائل الرئيســية، 
يتطلب استثمارات أضخم يف تكنولوجيا املعلومات. واملنظمة 
قادرة على جعل قدرا احلالية إحدى أكثر الشـبكات العامليـة 
أمهيـة شـــرط أن تتوافــر اســتثمارات موازيــة يف التكنولوجيــا. 
وعلـى العكـس، يف حـال مـــا إذا ختلفــت األمــم املتحــدة عــن 
ــــا التكنولوجيـــة وتعزيزهـــا، فإـــا قـــد ختســـر  حتديــث قدر
مرجعيتـها وقدرـا علـى العمـل يف الســـاحة العامليــة. وعــالوة 
علــى ذلــك، فــإن اإلدارة اجليــدة تتطلــب توافــــر املعلومـــات 
ـــيت حققــها  الالزمـة. وحنـن ننـوي التأسـيس علـى اإلجنـازات ال
ــــة املتكـــامل. وســـتقدم اســـتراتيجية  نظــام املعلومــات اإلداري
جديـدة السـتخدام تكنولوجيـات املعلومـــات واالتصــاالت يف 
مرحلـة الحقـة مـن الـدورة احلاليـة للجمعيـة العامـة، بنـاء علــى 

طلب الدول األعضاء. 
٢٠٠ – وقـد طلبـت مـن نائبـة األمـني العـام أن تشــرف علــى 
ــــر. وتعكـــس  تنفيــذ تدابــري اإلصــالح الــواردة يف هــذا التقري
املبـادرات املذكـورة يف هـذا التقريـر اآلراء واالقتراحـــات الــيت 
وردت من كل فروع األمانة العامة واملشاورات الــيت ُأجريـت 
مـع مجيـــع الصنــاديق والــربامج التابعــة للمنظمــة. وســيتطلَّب 
تنفيذها النوع نفسه من اجلـهود التعاونيـة. وكلـي ثقـة يف أننـا 
متحـدون مجيعـا يف ســـبيل بلــوغ اهلــدف املشــترك املتمثّــل يف 

تعزيز األمم املتحدة. 
اإلجـراء ٣٦ - ستشـرف نائبـة األمـني العـــام علــى 

تنفيذ اإلصالحات املعتمدة. 
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