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الدورة الثانية والسبعون
البند  134من جدول األعمال

استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة
تقرير اللجنة اخلامسة
املقرر :السيد فيلييب غارسيا الندا (املكسيك)

أوال  -مقدمـ ــة
 - 1قــررا اعمةيــع الةامــعس ه جلســتةا الةامــع القاديــعس املةق ـ ة ه  11أيل ل/ســبتم 7112س بنــا
علـ و يـيع املكتـأس أد وـدرج ه جـدول أعمـال وراـا القاديـع والسـبةمل البنـد املةنـ د ”اسـتةرا فاـا ة
األ ا اإل اري واملايل لألمم املتحدة“ وأد حتيله إىل اللجنع اخلامسع.
 - 7ودظــرا اللجنــع اخلامســع ه بــيفا البنــد ه جلســتيةا  11و  71املةق ـ ومل ه  4و  73فــاد د
األول /يسم  . 7112وور البياانا الـ أد يل اـا واملظاظـاا الـ أبـدي ظـظل دظـر اللجنـع ه البنـد
ه احملضرين امل جزين ذوي الصلع ابمل ض ع(.)1
-3

وألغرا

النظر ه بيفا البندس فاد مةروضا عل اللجنع ال اثئق التاليع:

وقرير األممل الةـا املةنـ د ”وغيـ النمـ ذج اإل اري ه األمـم املتحـدة :ضـماد مسـتقب
(أ)
أفض للجميع“ ()297A27/A؛
(ب) وقرير األممل الةـا املةنـ د ”وغيـ النمـ ذج اإل اري ه األمـم املتحـدة :حتسـمل ووبسـي
عمليع ختطي ال امج وامليزدع“ )(A/72/492/Add.1؛
(ج)

وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع ذي الصلع ).(A/72/7/Add.24

__________
( A/C.5/72/SR.19 )1و A/C.5/72/SR.29

)17-23405 (A

040118

**1723405

090118
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اثنيا  -النظر يف املقرتحات
ألف  -مشروع القرار

A/C.5/72/L.22

 - 4ه اعلسـع 71س املةقـ ة ه  73فــاد د األول /يسـم س فــاد مةروضـا علـ اللجنــع مشـروع قـرار
مةن ـ د ”وغي ـ النم ـ ذج اإل اري ه األمــم املتحــدة“ )(A/C.5/72/L.22س قدمــه رئــين اللجنــع بنــا عل ـ
مشاوراا غ رمسيع دسقةا ممق اعمة ريع الدومينيكيع.
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وه اعلسع داسةاس اعتمدا اللجنع مشروع القرار  A/C.5/72/L.22بدود وص ي (ادظر الاقرة .)8

ابء  -مشروع املقرر

A/C.5/72/L.23

 - 6ه اعلسع 71س املةق ة ه  73فاد د األول /يسم س فاد مةروضـا علـ اللجنـع مشـروع مقـرر
عن اده ”املسائ املرجأة للنظر فيةا مستقبظا“ )(A/C.5/72/L.23س قدمه رئين اللجنع.
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وه اعلسع داسةاس اعتمدا اللجنع مشروع املقرر  A/C.5/72/L.23بدود وص ي (ادظر الاقرة .)1
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اثلثاً  -توصيات اللجنة اخلامسة
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و يي اللجنع اخلامسع اعمةيع الةامع ابعتما مشروع القرار التايل:

تغيري النموذج اإلداري يف األمم املتحدة
إن اجلمعية العامة،
وإذ تشري أيضا إىل الاقرة  1من املا ة  7وامل ا  12و  18و  12و  111من ميقاق األمم املتحدةس
وإذ تشري إىل قرارااا  713/41املـؤر  11فـاد د األول /يسـم 1186س و  711/47املـؤر
 71فـ ـ ـ ـ ــاد د األول /يسـ ـ ـ ـ ــم 1182س و  17/17اب س املـ ـ ـ ـ ــؤر  11فـ ـ ـ ـ ــاد د األول /يسـ ـ ـ ـ ــم 1112س
و 717/14س املــؤر  73فــاد د األول /يســم 1111س و  731/11املــؤر  73فــاد د األول /يســم
7111س و  311/12املـؤر  71فـاد د األول /يســم 7117س و  761/18املـؤر  73فــاد د األول/
يســم 7113س و  761/61املــؤر  8أاير/مــاي 7116س و  783/61املــؤر  2مت ز/ي ليــه 7116س
و  711/64املؤر  71آذار/مارس 7111س و  712/66املؤر  1ديساد/أبري 7117س
وقـد نظـرت ه وقريـري األمـمل الةـا املةنـ دمل ”وغيـ النمـ ذج اإل اري ه األمـم املتحـدة :فاالـع
مستقب أفض للجميع“( )1و ”وغي النم ذج اإل اري ه األمم املتحدة :حتسـمل ووبسـي عمليـع ختطـي
ال امج وامليزدع“( )7وه وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع بشأهنما()3س
وإذ تشدد عل أد املسا لع مبدأ مرفزي ه اإليظح اإل اريس
وإذ تثين عل األممل الةا ملا يبيفله من جة ه سبي حتسمل إ ارة األمادع الةامعس
وإذ تش ــيد ابلت ـزا األم ــمل الة ــا ت اي ــلع التش ــاور املات ـ ح والش ــااأ م ــع اعمةي ــع الةام ــع بش ــأد
مبا راوــه اإليــظايع املوابطــع ومــع ايي ــاا الرقابيــع املةنيــعس تــا فيةــا لــن مراجةــي ا ســاابا ومكتــأ
ظدماا الرقابع الداظليعس وإذ تشدد عل أمهيع ذلكس
-1

حتيط علما بتقريري األممل الةا ()1س()7؛

 - 7ترحب ابلتزا األممل الةـا بتحسـمل قـدرة األمـم املتحـدة علـ ونايـيف والاياـا عـن ريـق
اإليظح اإل اريس وتتطلع إىل املداوالا املتةلقع إبيظااوه املقواع؛
 - 3تؤي ــد االس ــتنتاجاا والت ي ــياا الـ ـ ار ة ه وقري ــر اللجن ــع االستش ــاريع لش ــؤود اإل ارة
وامليزاديع()3س ربنا أباكا بيفا القرار؛
 - 4تشــري إىل الاق ـرومل  8و  31مــن وقريــر اللجنــع االستشــاريعس وتتطلــع إىل ولقــي وقريــر
شام عن مقوااا األممل الةا ال ار ة ه وقريره الرئيسيس لكي ونظر فيه؛

__________
(.A/72/492 )1
(.A/72/492/Add.1 )7
(.A/72/7/Add.24 )3
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تؤكد أد مبا راا اإليظح ينبغي أد وك د متكاملع ومتماسكع ومتةاضدة؛

 - 6تشري إىل الاقرة  46من وقرير اللجنع االستشاريعس وو افق عل اقواح وغي فوة امليزاديع
من فوة و ق عل سنتمل إىل فوة وقـ علـ سـنع وااـدة علـ أسـاس اـرييبس ابتـدا مـن امليزاديـع ال ان يـع
لةــا 7171س وتطلــب إىل األمــمل الةــا أد يســتةر التغيـ اا الطارئــع ه ورة امليزاديــع ه عــا 7177س
بةد متا ورة امليزاديع الكاملع األوىل؛
-2
-8
ثظث سن اا؛

تقرر أد وستةر ه وراا السابةع والسبةمل وناييف امليزاديع السن يع الختاذ قرار هنائي بشأهنا؛
تشــري إىل الاقــرة  41مــن وقريــر اللجنــع االستشــاريعس ووقــرر أد يقــد مـ جز اخلطــع فـ

 - 1تشري أيضا إىل قرارااا  713/41و  761/18و  774/67املؤر  77فاد د األول/
يسم 7112س وإىل الاقـرة  13مـن وقريـر اللجنـع االستشـاريعس وتقـرر أد مـ جز اخلطـع واخلطـع ال ان يـع
مه ــا اإل ــاراد الت جيةي ــاد الرئيس ــياد للسياس ــع الةام ــع ه األم ــم املتح ــدةس ومه ــا األس ــاس ال ــيفي وق ـ علي ــه
عملياا التخطي ال ان ي وامليزدع والتقييم والريد؛
 - 11تقرر أن وتألف وثيقع امليزاديع ال ان يع املقواع من ثظثع أجزا بي:
املنش ة؛

(أ)

اعـ ــز األول :م ـ ـ جز اخلطـ ــعس ال ـ ــيفي يق ـ ــر األول ـ ـ ايا الط يل ـ ــع األج ـ ـ للمنظم ـ ــع وأب ـ ــدافةا

(ب)

اعز القاين :اخلطع ال ان يع لل امج وال امج الارعيع واملةل ماا املتةلقع أب ا ال امج؛

(ج) اعـ ــز القالـ ــت :ااتياجـ ــاا ال ـ ـ امج وال ـ ـ امج الارعيـ ــع مـ ــن امل ـ ـ ار املتصـ ــلع ابل ـ ــائف
ال ائف وبغ ال ائف؛
 - 11تقـرر أيضــا أد يقــد اعــزآد األول والقـاين عــن ريــق عنـع الـ انمج والتنســيق وأد يقــد
اعز القالت عن ريق اللجنع االستشاريع لكي ونظر فيةا اعمةيع الةامع؛
 - 17تكرر التأفيد عل أد ودرس عنع ال انمج والتنسيق واللجنع االستشاريع امليزاديع ال ان يـع
املقواع ف ٌّ منةما وفق واليتهس وأد وقدما استنتاجااما وو ييااما إىل اعمةيع الةامع للم افقـع النةائيـع علـ
امليزاديــع ال ان يــعس مــع ا اــاص علـ الصــبغع التةاقبيــع للةمليتــمل االستةراضــيتملس وتطلــب إىل األمــمل الةــا أد
يقيم أثر التغي اا الطارئع ه ورة امليزاديع عل عم ايي اا الارعيع املةنيع التابةع للجمةيع الةامع؛
 - 13تؤكد من جديد أده ال جي ز إ ظال أي وغيـ اا علـ املنةجيـع املتبةـع ه وضـع امليزاديـع
أو عل اإلجرا اا واملمارساا املةمـ ل اـا فيمـا يتةلـق ابمليزاديـع أو علـ النظـا املـايل ود أد وستةرضـةا
اعمةيع الةامع وو افق عليةا مسبقاس بقا لإلجرا اا املةم ل اا ه وضع امليزاديع؛

 - 14حت ــيط علم ــا ابلاق ـراا  64وم ــن  62إىل  61م ــن وقريــر اللجنــع االستش ــاريعس وتق ــرر

أال ونايف ه ال ق الرابن أي وغي اا فيما يتةلق بت سيع السلطاا االستقنائيع املمن اع ه إ ار امليزاديعس
والناقاا غ املنظ رة واالستقنائيعس والسلطع التقديريع احملدو ة لألممل الةا فيما يتص ابمليزاديعس واملست ى
ا ــايل لســلطع االلتـزا بشــأد االاتياجــاا اإلضــافيع مــن املـ ار الـ ونشــأ عــن قـراراا لــن األمــن ذاا
الصلع بص د السظ واألمن الدوليمل؛
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 - 11تطلب إىل األممل الةا أد جيري وقييما آللياا ومست ايا السلطاا التقديريع اإل اريع
ال قد وك د مطل بع لتلبيع االاتياجاا ال ان يـع غـ املت قةـعس وأد يقـد وقريـرا عنةـا إىل اعمةيـع الةامـع
ه وراا القالقع والسبةمل؛
 - 16تشــري إىل الاقــرة  21مــن وقريــر اللجنــع االستشــاريعس وتقــرر أال ورفــع مســت ى يــندوق
رأس املال املتداول.
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وو يي أيضا اللجنع اخلامسع اعمةيع الةامع ابعتما مشروع املقرر التايل:

املسائل املرجأة للنظر فيها مستقبلً
ألف
تقرر اجلمعية العامة إرجاء النظر يف الواثئق التالية:

البند 136
امليزاديع ال ان يع املقواع لاوة السنتمل 7111-7118
إعادة اهليكلة اإلقليمية املقرتحة ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
وقرير األممل الةا عن إعا ة اييكلع اإلقليميع املقواع للما ضيع الساميع ق ق اإلدساد :زاي ة
()1
الكاا ة والاةاليع ه وناييف قرار اعمةيع الةامع 141/48
وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع ذو الصلع ابمل ض ع

()7

ابء
وقـ اـرر اعمةيــع الةامــع أد ورجــو إىل اعــز األول مــن وراــا القاديــع والســبةمل املســتأداع النظــر ه
ال اثئق التاليع:

البند 136
امليزاديع ال ان يع املقواع لاوة السنتمل 7111-7118
استعراض خربة استخدام صندوق الطوارئ
وقرير األممل الةا عن استةرا

ظ ة استخدا يندوق الط ارئ

()3

وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع ذو الصلع ابمل ض ع

()4

جيم
وق ـ ــرر اعمةي ـ ــع الةام ـ ــع أد ورج ـ ــو إىل اع ـ ــز الرئيس ـ ــي م ـ ــن ورا ـ ــا القالق ـ ــع والس ـ ــبةمل النظ ـ ــر ه
ال اثئق التاليع:

البند 131
امليزاديع ال ان يع لاوة السنتمل 7112-7116
املخطط العام لتجديد مباين املقر

__________
( A/71/218 )1و .A/71/218/Corr.1
(.A/71/584 )7
(.A/70/395 )3
(.A/70/7/Add.7 )4
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التقريــر املرالــي الســن ي اخلــامن عشــر لألمــمل الةــا عــن ونايــيف املخط ـ الةــا لتجديــد مبــاين
()1
املقر
وقري ــر ل ــن مراجة ــي ا س ــاابا ع ــن املخط ـ ـ الة ــا لتجدي ــد مب ــاين املق ــر للس ــنع املنتةي ــع ه
()6
 31فاد د األول /يسم 7116
وقريــر األمــمل الةــا عــن ونايــيف و يــياا لــن مراجةــي ا ســاابا الـ ار ة ه وقريريــه عــن األمــم
املتحــدة وعــن املخط ـ الةــا لتجديــد مبــاين املقــر للســنع املنتةيــع ه  31فــاد د األول /يســم
()2
7116
وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع ذو الصلع ابمل ض ع

()8

التقرير املرالي السن ي الرابع عشر لألممل الةا عن وناييف املخط الةا لتجديد مباين املقر
وقرير لن مراجةي ا ساابا عن املخط الةا لتجديد مباين املقر

()1

()11

وقرير األممل الةـا عـن ونايـيف و يـياا لـن مراجةـي ا سـاابا الـ ار ة ه وقريـره عـن املخطـ
()11
الةا لتجديد مباين املقر للسنع املنتةيع ه  31فاد د األول /يسم 7111
وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع ذو الصلع ابمل ض ع

()17

البند 136
امليزاديع ال ان يع املقواع لاوة السنتمل 7111-7118
التقديرات املتعلقة ابلبعثات السياسية اخلاصة واملسـاع احلميـدة واملبـادرات السياسـية األخـريت الـ
تـأذن هبا اجلمعية العامة و/أو جملس األمن
وقرير األممل الةا عن استةرا

الوويباا الظزمع لتم ي البةقاا السياسيع اخلايع و عمةا

()13

وقرير اللجنع االستشاريع لشؤود اإل ارة وامليزاديع ذو الصلع ابمل ض ع(.)14

__________
( A/72/294 )1و .A/72/294/Corr.1
(.A/72/5 (Vol.V) )6
(.A/72/355 )2
(.A/72/536 )8
(.A/71/309 )1
(.A/71/5 (Vol. V) )11
(.A/71/331 )11
(.A/71/541 )17
(.A/66/340 )13
(.A/66/7/Add.21 )14
17-23405
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