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الجمعية العامة

Distr.: General
18 April 2019

الدورة الثالثة والسبعون
البند  135من جدول األعمال

قرار اتخذته الجمعية العامة في  15نيسان/أبريل 2019
[بناء على تقرير اللجنة اخلامسة

(])A/73/687/Add.1

 - 289/73التقدم المحرز نحو إنشاء نظام للمساءلة في األمانة العامة لألمم المتحدة
إن الجمعية العامة،
أوال
التقدم المحرز نحو إنشاء نظام للمساءلة في األمانة العامة لألمم المتحدة
إذ تشي ي ييير إىل قراريها  272/59املؤرخ  23كانون األول/ديسـ ـ ـ ــم  2004و  254/60املؤرخ
 8أيـ ــار/مـ ــايو  ،2006واجلزء األول من قرارهـ ــا  260/60املؤرخ  8أيـ ــار/مـ ــايو  ،2006وإىل قراراهتـ ــا
 283/60املؤرخ  7متوز/يولي ـ ـ ـ  2006و  245/61املؤرخ  22ك ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2006
و  276/63املؤرخ  7نيس ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري  2009و  259/64املؤرخ  29آذار/مارس  2010و 257/66
املؤرخ  9نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري ـ  2012و  253/67املؤرخ  12نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبري ـ  2013و  264/68املؤرخ
 9نيس ـ ـ ـ ــان/أبري  2014و  272/69املؤرخ  2نيس ـ ـ ـ ــان/أبري  2015و  255/70املؤرخ  1نيس ـ ـ ـ ــان/
أبري  2016و  283/71املؤرخ  6نيسان/أبري  2017و  303/72املؤرخ  5متوز/يولي ،2018
وإذ تؤكد من جديد التزامها بتعزيز املس ـ ـ ــاءلة ة األمانة العامة لحمم املتحدة ومس ـ ـ ــؤولية األم
العام أمام مجيع الدول األعضاء عن أداء األمانة العامة،
وإذ تشدد على أن املساءلة دعامة أساسية لفعالية اإلدارة وكفاءهتا ،وأهنا تتطلب اهتماماً والتزاماً
قوياً على مجيع مستويات األمانة العامة ،وخباصة على أعلى مستوى،
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وإذ تدرك وتؤكد من جديد دور هيئات الرقابة اهلام ة إنش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ننام للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة يناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب
األمم املتحدة،
وقد نظرت ة تقرير األم العـام املرلل الاـامن عن ننـام املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلـة ة األمـانـة العـامـة لحمم
املتحدة :تعزيز املســاءلة ة إ ار النموذإل اإلدارجل اجلديد( ،)1وة تقرير اللجنة االســتشــارية لشــؤون اإلدارة
وامليزانية ذجل الصلة(،)2
 - 1تحيط علما بتقرير األم العام املرلل الاامن عن ننام املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة ة األمانة العامة
لحمم املتحدة :تعزيز املساءلة ة إ ار النموذإل اإلدارجل اجلديد()1؛
-2

تقر االستنتاجات والتوصيات الواردة ة تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية()2؛

 - 3ترحب باجلهود اليت يبذهلا األم العام إلشاعة ثقافة املساءلة بشك راسخ على نطاق
األمانة العامة بكاملها ،وتقر بأن ثقافة املس ـ ـ ـ ــاءلة تنبع من قيادة أجل مننمة ،وتش ـ ـ ـ ــدد على أن إقامة ننام
فعال للمساءلة أمر أساس للنجاح ة إدارة املننمة؛
ضرب املاَ والتصرف كقدوة حتتذى
 - 4تقر بأن اإلدارة العليا تتحم مسؤولية خاصة عن َ
إلشــاعة ثقافة راســوة قوامها التحل باملســؤولية والنزاهة واخلضــول للمســاءلة ة األمانة العامة ،األمر الذجل
يرتك تأثريه ة تنفيذ الواليات ومسعة املننمة؛
 - 5تؤكد األدوار اليت ال غىن عنها اليت تؤديها آليات الرقابة اخلارجية والداخلية من خالل
املراجعات املنتنمة وإص ـ ــدار التوص ـ ــيات الس ـ ــديدة ،وأ لن التنفيذ الكام واجليد التوقي لتوص ـ ــيات هيئات
الرقابة الرامية إىل تعزيز أداء املديرين ة رصـ ــد األنشـ ــطة اليت يعسـ ــاءلون عنها من املقومات األسـ ــاسـ ــية ألجل
ننام فعال للمساءلة؛
 - 6تؤكد أيضييا احلاجة املس ــتمرة إىل ننام جيد األداء لتفويل الس ــلطة من خالل التعري
تفوض إليهم سلطات ،وإىل وضع آليات لإلبالغ
الدقيق ألدوار ومسؤوليات األفراد من مجيع الرتب الذين َّ
املفوض ـ ــة و ارس ـ ــتها ،وإىل تدابري للتوفي من املوا ر وتوفري
على نطاق املننومة عن رص ـ ــد الس ـ ــلطات َّ
احلماية ،وإىل وضع إجراءات تتوذ ة لاالت سوء اإلدارة أو إساءة استعمال السلطة؛
يضمن
 - 7تشير إىل الفقرة  16من تقرير اللجنة االستشارية ،وتطلب إىل األم العام أن ِّ
مل
معلومات عن املس ـايف ارددة ة تقرير اللجنة االس ــتش ــارية فيما يتعلق
تقر َيره املرلل التاس ــع عن املس ــاءلة
بننام تفويل السلطة اجلديد الذجل دخ ليز التنفيذ ة  1كانون الااين/يناير 2019؛
 - 8تش ي ييير أيض ي ييا إىل الفقرة  19من تقرير اللجنة االسـ ـ ــتشـ ـ ــارية ،وتطلب إىل األم العام
حتس مؤشرات األداء الريفيسية إل ار إدارة األداء واإلبالغ عنها ة تقريره املرلل املقب ؛
غ عن األداء ركيزتان أس ــاس ــيتان
 - 9تؤكد من جديد أن اإلدارَة القايفمة على النتايفج واإلبال َ
ة أجل إ ار للمساءلة يعراد ل أن يكون شامال؛
_________________
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 - 10تقر بــأةيــة اإلدارة القـايفمــة على النتـايفج واإلبالغ عن األداء ،وتطلــب إىل األم العــام
مواصلة جهوده الرامية إىل تعزيز تنفيذ اإلدارة القايفمة على النتايفج ،ورصد ال امج واإلبالغ عنها ،والتحول
حنو ثقافة النتايفج ة األمانة العامة؛
 - 11تالحظ إنشــاء شــعبة التحول املؤس ـس ـ واملســاءلة ودورها اهلام كعنصــر جديد ة ننام
املس ـ ــاءلة ،وتطلب إىل األم العام أن يدرإل ة تقريره املرلل املقب معلومات عن الكيفية اليت قدم هبا
الشعبة الدعم إىل األمانة العامة ،مبا فيها مديرو ال امج ،ة جمال رصد أداء ال امج وتقييم واإلبالغ عن ؛
 - 12تؤكييد أةيــة االمتاــال ملياــاق األمم املتحــدة وقراراهتــا ولحننمــة والقواعــد ،بــاعتبــار ذلـ
عنصراً من العناصر األساسية للمساءلة؛

 - 13تش ييدد على أةية إ ار الرقابة الداخلية ة ننام املسـ ــاءلة ،وتطلب إىل األم العام أن
يواص ـ ـ ـ تعزيز الض ـ ـ ـوابط الداخلية ة جلطيط ال امج واجلوانب ال ناجمية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأسـ ـ ــاليب
التقييم وأن يعبلغ عن التدابري املتوذة ة هذا الصدد ة سياق تقريره املرلل التاسع؛
 - 14تالحظ التدابري املتوذة من أج تعزيز اتفاقات كبار املديرين ،وتطلب إىل األم العام
مل
معلومات أكار تفصـ ــيال عن مدى فعالية
أن يضـ ـ ِّـمن التقارير املرللية املقبلة عن املسـ ــاءلة ة األمانة العامة
هذه االتفاقات كأدوات للمساءلة ،مبا يشم التدابري املتوذة لتعزيز األداء عندما ال تتحقق األهداف؛
جانب مهم من جوانب مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة األمانة
 - 15تكرر تأكيدها أن تقدمي الوثايفق ة موعدها ٌ
العامة أمام الدول األعض ـ ـ ــاء ،وتاللا اجلهود اجلارية ملعاجلة التحديات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية فيما يتعلق بالوثايفق،
وتطلب إىل األم العام ة هذا الصدد أن يكف االستمرار ة تضم اتفاقات كبار املديرين مؤشراً إدارياً
ذا صلة بذل ؛

 - 16تشييير إىل الفقرة  36من تقرير اللجنة االس ــتش ــارية ،وتؤكد األةية اليت تكتس ــيها مهمة
إدارة املوا ر ة إ ار الننام اجلديد لتفويل الس ـ ــلطة ،وتطلب إىل األم العام أن يبلغ بش ـ ــك و مل
اف ة
ع
تقريره املرلل املقب عن التقدم اررز ص ـ ـ ـ ـ ــوب تطبيق مفهوم املس ـ ـ ـ ـ ــؤولية عن املوا ر وإدارة املوا ر ة
كيانات األمانة العامة؛
 - 17تشييير أيضييا إىل الفقرة  16من قرارها  ،303/72وتطلب إىل األم العام أن يواص ـ
اجلاذ تدابري حمددة لتعزيز القدرات الداخلية للتقييم والتقييم الذايت ،من خالل قس ـ ـ ـ ـ ـ ــم التقييم ة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــعبة
التحول املؤسس واملساءلة وغريه؛
 - 18تطلب إىل األم العام أن يقدم تفاص ــي عن مواص ــلة تطوير املبادج التوجيهية املتعلقة
بإعداد االتفاقات مع املاحن والشركاء املنفذين؛
 - 19تش ييير إىل الفقرة  41من تقرير اللجنة االسـ ــتشـ ــارية ،وتطلب إىل األم العام أن يق لدم
ة تقريره املرلل املقب تفاص ــي عن لالة تنفيذ توص ــيات جملع مراجع احلس ــابات ،وكذل اإلجراءات
األخرى املتوذة ملعاجلة الشواغ اليت أعرب عنها اجمللع بشأن إدارة خما ر الغش؛
 - 20ترحب بالتدابري اليت يتوذها األم العام لضـ ـ ــمان التحل باملعايري األخالقية املناسـ ـ ــبة
والنزاهة ة املننمة ،وتطلب إلي أن يواص بذل اجلهود الرامية إىل حتس ثقافة املساءلة ة األمانة العامة،
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بوس ـ ـ ـايف منها االس ـ ــتمرار ة تش ـ ــجيع مجلة أمور منها توافر بيئة مواتية لإلبالغ عن لاالت الغش وس ـ ــوء
السلوك ،وأن يواص اجلاذ التدابري املاليفمة والفعالة حلماية املبلغ عن املوالفات ومنع تعرضهم لالنتقام؛
 - 21تطلب إىل األم العام أن يقدم تقريرا عن التقدم اررز ة تنفيذ ننام املساءلة ة األمانة
العامة ،مبا ة ذل ننام تفويل السلطة ،ك تننر في ة اجلزء األول من دورهتا الرابعة والسبع املستأنفة؛
ثانيا
وحدة التفتيش المشتركة
وقد نظرت ة مذكرة األم العام اليت وج هبا االنتباه إىل تقرير ولدة التفتيش املش ـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة عن
استعراض السياسات واملمارسات املتعلقة باملبلغ عن املوالفات ة مؤسسات مننومة األمم املتحدة(،)3
ِ
وة تعليقاتِ
وتعليقات جملع الرؤساء التنفيذي ة مننومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق على التقرير(،)4
 - 1تالحظ مع التقدير اســتعراض الســياســات واملمارســات املتعلقة باملبلغ عن املوالفات
ة مؤسسات مننومة األمم املتحدة الذجل أجرت ولدة التفتيش املشرتكة؛
 - 2تطلب إىل األم العام أن يتوذ إجراء بشـ ـ ـ ـ ــأن التوصـ ـ ـ ـ ــيات ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة ،لسـ ـ ـ ـ ــب
االقتضاء ،وأن يعطلع اجلمعية العامة على اجلديد ة هذا الشأن؛
 - 3تالحظ أن انعدام الاقة ة ننام املساءلة يسهم مباشرة ة عدم كفاية اإلبالغ ة مجيع
أحناء مننومة األمم املتحدة ،وتطلب ة هذا الصـ ـ ـ ـ ــدد إىل األم العام أن يواص ـ ـ ـ ـ ـ تعزيز التدابري اليت من
شأهنا زيادة اإلبالغ.

اجللسة العامة 75
 15نيسان/أبري 2019
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