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 - 249/74التقار ر الالية والبيا

الالية الرا عة وتقار ر جملس مرا عي احلسااب

إن اجلمعية العامة،
إذ تشا ا ا اار إىل قرارها  212/52ابء املؤرخ  31آذار/مارس  1998ومقررها  573/57املؤرخ
 20كانون األول/ديسمرب ،2002
وإذ تش ا ا ا ا اار أ ض ا ا ا ا ااا إىل قراريها  268/73ألف املؤرخ  22كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمرب 2018
و  268/73ابء املؤرخ  3متوز/يوليه ،2019
وقد نظر  ،فيما خيص الفرتة املنتهية يف  31كانون األول/ديسـ ـ ـ ــمرب  ،2018يف التقارير املالية
والبيــا املــاليــة املراجعــة وتقــارير جملس مراجعي احلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااب لكـ من األمم املتحــدة( ،)1ومركز التجــارة
الدولية( ،)2وجامعة األمم املتحدة( ،)3وبر مج األمم املتحدة اإلمنائي( ،)4وصندوق األمم املتحدة للمشاريع
_________________
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()2
()3
()4
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الواثئق الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الرابعة والسبعون ،امللحق رقم  ،5اجمللد األول ().)A/74/5 (Vol. I
املرجع نفسه ،اجمللد الثالث والتصويب () A/74/5 (Vol. IIIو .)A/74/5 (Vol. III)/Corr.1
املرجع نفسه.(A/74/5 (Vol. IV) ،
املرجع نفسه ،امللحق رقم  5ألف (.)A/74/5/Add.1

**1922677

التقار ر الالية والبيا

A/RES/74/249

الالية الرا عة وتقار ر جملس مرا عي احلسااب

اإلنت ــاجي ــة( ،)5ومنظم ــة األمم املتح ــدة للطفول ــة( ،)6ووك ــال ــة األمم املتح ــدة إلغ ــا ــة وتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يـ ـ الالجئني
الفلسـ ـ ـ ــطينيني يف الشـ ـ ـ ــرق األدىن( ،)7ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث( ،)8وصـ ـ ـ ــناديق التربعا اليت
يديرها مفوض األمم املتحدة الس ـ ـ ـ ــامي لش ـ ـ ـ ــؤون الالجئني( ،)9وص ـ ـ ـ ــندوق بر مج األمم املتحدة للبيئة(،)10
وص ـ ــندوق األمم املتحدة للس ـ ــكان( ،)11وبر مج األمم املتحدة للمس ـ ــتو نا البش ـ ـرية( ،)12ومكتب األمم
املتحدة املعين ابملخدرا واجلرمية( ،)13ومكتب األمم املتحدة خلدما املش ـ ـ ــاريع( ،)14وهيئة األمم املتحدة
للمسـ ـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ـ ــني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة)( ،)15واآللية الدولية لتص ـ ـ ـ ـريف األعمال
املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني( ،)16والص ـ ــندوق املش ـ ــرت للمعاش ـ ــا التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة(،)17
ويف مذكرة األمني العام اليت حيي هبا املوجز املقتضـ ـ ـ ــب للنتائج واالسـ ـ ـ ــتنتاجا الرئيسـ ـ ـ ــية الواردة يف تقارير
جملس مراجعي احلسـ ــااب للفرتة املالية السـ ــنوية  ،)18(2018ويف تقارير األمني العام عن تنفيذ توصـ ــيا
()20
جملس مراجعي احلسااب الواردة يف تقاريره عن األمم املتحدة( )19وعن صناديق األمم املتحدة وبراجمها
األول/ديسمرب  ،2018ويف تقرير أمني جملس الصندوق املشرت للمعاشا
للسنة املنتهية يف  31كانون ّ
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة وممث األمني العام املعين ابس ــتثمار أص ــول الص ــندوق عن تنفيذ توص ــيا
جملس مراجعي احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااب الواردة يف تقريره عن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت للمعاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا التقاعدية ملوظفي
األمم املتحدة عن الس ـ ـ ــنة املنتهية يف  31كانون األول/ديس ـ ـ ــمرب  )21(2018وتقرير اللجنة االس ـ ـ ــتش ـ ـ ــارية
لشؤون اإلدارة وامليزانية ذي الصلة(،)22
 - 1حتيط علما آبراء مراجعي احلسـ ـ ـ ـ ــااب والنتائج اليت خلص ـ ـ ـ ـ ـوا إليها ،وتقر التوصـ ـ ـ ـ ــيا ،
الواردة يف تقارير جملس مراجعي احلسااب ()17(-)1؛
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-2
وامليزانية()22؛

تؤ د االسـ ـ ــتنتاجا والتوصـ ـ ــيا الواردة يف تقرير اللجنة االسـ ـ ــتشـ ـ ــارية لشـ ـ ــؤون اإلدارة

-3
مراجعة احلسااب ؛

تؤكد من د د أن جملس مراجعي احلس ـ ــااب مس ـ ــتق متاما وأنه املس ـ ــؤول الوحيد عن

 - 4تقرر مواص ـ ـ ـ ــلة النظر يف تقرير جملس مراجعي احلس ـ ـ ـ ــااب عن اآللية الدولية لتصـ ـ ـ ـ ـريف
األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني( )16يف إ ار بند جدول األعمال املتعلق ابآللية؛
 - 5تقرر أ ض ااا مواصـ ــلة النظر يف تقرير جملس مراجعي احلسـ ــااب عن الصـ ــندوق املشـ ــرت
للمعــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا التقــاعــديــة ملوظفي األمم املتحــدة( )17يف إ ــار بنــد جــدول األعمــال املتعلق بص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــدوق
املعاشا التقاعدية؛
-6
شك مبسط؛

تثين على جملس مراجعي احلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااب للمواظبة على إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار تقارير عالية اجلودة يف

 - 7حتيط علما بتقارير األمني العام عن تنفيذ توصـ ـ ــيا جملس مراجعي احلسـ ـ ــااب الواردة
يف تقريريه عن األمم املتحدة( )19وعن صـناديق األمم املتحدة وبراجمها( )20عن السـنة املنتهية يف  31كانون
األول/ديسمرب 2018؛
 - 8تكرر طلبها إىل األمني العام والرؤساء التنفيذيني لصناديق األمم املتحدة وبراجمها كفالة
التعجي بتنفيذ توصــيا جملس مراجعي احلســااب وتوصــيا اللجنة االســتشــارية ذا الصــلة ابملوضــو
ابلكام ويف الوقت املناس ـ ـ ــب ،ومواص ـ ـ ــلة مس ـ ـ ــاءلة مديري الربامج عن عدم تنفيذ التوص ـ ـ ــيا والتص ـ ـ ــدي
بفعالية لألسباب اجلذرية للمشاك اليت أبرزها اجمللس؛
 - 9تكرر طلبها إىل األمني العام أن يقدم يف تقاريره عن تنفيذ توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيا جملس مراجعي
احلســااب تفس ـ ا وافيا حلاال التأخ يف تنفيذ توصــيا اجمللس ،وال ســيما التوصــيا اليت صــدر قب
عامني أو أكثر ومل تنفذ ابلكام بعد؛
 - 10تكرر أ ض ا ا ا ا ااا طلبها إىل األمني العام أن حيدد يف التقارير املقبلة اإل ار الزمين املتوقع
لتنفيذ توص ــيا جملس مراجعي احلس ــااب  ،وكذلك أولواي تنفيذها واملوظفني الذين س ــيتولون مس ــؤولية
ذلك التنفيذ.
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