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الدورة الثانية والسبعون

اللجنة اخلامسة

البندان  134و  145من جدول األعمال
استععاا فاتا ة ااءا ااءارو وايلتتا
لألمم ايلعحدة
تقاي تتا نت تتم تن ت تتتة م ع ت ت ت تتدما
الاقابة الدا لية
م اوع قاار مقدم مم رئيس اللجنة نق م اورا غري رمسية

تقايا نم تن تة م ع

دما الاقابة الدا لية

إن اجلمعية العامة،
توال
تن تة م ع

دما الاقابة الدا لية

إذ ت ري إىل قراراهتا  218/48ابء املؤرخ  29متوز/يوليه  1994و  244/54املؤرخ  23كانون
األول/ديس ـ ـ ــم  1999و  272/59امل ـ ـ ــؤرخ  23ك ـ ـ ــانون األول/ديس ـ ـ ــم  2004و  259/60امل ـ ـ ــؤرخ
 8أاير/م ـ ـ ــايو  2006و  265/63املـ ـ ـ ــؤرخ  24كـ ـ ـ ــانون األول/ديسـ ـ ـ ــم  2008و  232/64امل ـ ـ ـ ـ ــؤرخ
 22ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــم  2009و  263/64امل ـ ــؤرخ  29آذار/م ـ ــار  2010و  250/65امل ـ ــؤرخ
 24كــانون األول/ديســم  2010و  236/66املــؤرخ  24كــانون األول/ديســم  2011و 258/67
املــؤرخ  12نيســان/أيري  2013و  21/68املــؤرخ  4كــانون األول/ديســم  2013و  252/69املــؤرخ
 29ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــم  2014و  111/70امل ـ ــؤرخ  14ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــم  2015و 7/71
املؤرخ  27تشرين األول/أكتوير ،2016
وقتتد ن تتا يف تقريــر م تــت اــدما الرقاي ـ الداالي ـ عــن أنش ـ ته لل ـ ة مــن  1متوز/يوليــه
 2016إىل  30حزيران/يونيه ،)1(2017
 - 1تعيد أتفيد دورها الرئيسي يف النظر يف التقارير املقدم إليها ويف اختاذ إجراءا يشأهنا؛

__________
( A/72/330 (Part I) )1و .A/72/330 (Part I)/Add.1
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تعيتتد تيأتتتا أتفيتتد دورهــا الرقــا ودور اللان ـ املامس ـ يف املســائ ا داري ـ واملســائ

-2
املتعلق ابمليزاني ؛
 - 3تعيد فذلك أتفيد استقاللي آليا الرقاي الداالي واملارجي وأدوارها املن لل واملتمايزة؛
 - 4ت ري إىل أن م تت ادما الرقاي الداالي التـاي لممانـ العامـ يـؤدا مهـا الرقايـ
الداالي املوكل إليه ابستقاللي تشغيلي حتت سل األمني العا  ،وفقا للقرارا ذا اللل ؛
 - 5تؤفتتد متتم ديتتد االســتقاللي التشــغيلي للم تــت الــس تتســم يـ حيويـ ل الـ أداء
وظائ ه الرقايي الداالي مبلداقي وواقعي ودون حتيز ،وتؤكد من جديـد اللـالحي الـس يتمتـ اـا امل تـت
يف اختاذ أا إجراءا يراها ضروري للوفاء يوظائ ه الرقايي ويف تن يذ تلك ا جراءا وا يالغ اا؛
 - 6ت تتج هيئ ــا الرقايـ ـ الدااليـ ـ واملارجيـ ـ يف األم ــم املتح ــدة علـ ـ موا ــل االرتق ــاء
مبس ــتول التع ــاون مـ ـ يعب ــها يعب ــا ،ي ــرة منه ــا عق ــد دورا مشـ ـ ك لت ــي العمـ ـ  ،دون املس ــا
ابستقاللي أا منها؛
 - 7تقا ابلدور املهم الذا تساهم يه اهليئا الرقايي يف حتسني ال عالي والش افي واملساءل يف املنظم ؛
 - 8تتلت إىل األمــني العــا أن يوا ـ تعزيــز التنســيع والتعــاون ال عــالني فيمــا يتعلــع مبهــا
املراجع والتقييم والتحقيع املوكل إىل امل تت مـن أجـ ك الـ اتبـا هنـا مت امـ إزاء وظي تـه الرقاييـ  ،مـ
مراعاة استقالليته التشغيلي ؛
 - 9تتل ت تيأتتتا إىل األمــني العــا أن ي ـ اســتمرار تبــمني التقــارير الســنوي للم تــت
و ا موجزا ألا إاالل ابستقالليته؛
 - 10حتيط نلما يتقرير امل تت()1؛

 - 11تتل

إىل األمـني العـا أن ي ـ عـرع ايـ القـرارا املتعلقـ عمـال امل تـت علـ

املديرين املعنيني؛
 - 12تتل ت تيأتتتا إىل األمــني العــا أن ي ـ عــرع اي ـ الق ـرارا ذا اللــل  ،مبــا فيهــا
القـرارا الــس تتنــاول مســائ مشـ ك  ،عل ـ املــديرين املعنيــني ومراعــاة امل تــت أيبــا لتلــك الق ـرارا لــدل
اض العه نش ته؛
 - 13تتلت فتتذلك إىل األمــني العـا أن يوا ـ ك الـ التن يـذ التــا  ،علـ وجــه الســرع ويف
الوقــت املقــرر  ،لتو ــيا امل تــت الــس ا قبوهلــا ،مبــا فيهــا التو ــيا املتعلق ـ يت ــادا الت ــالي واس ـ داد
املدفوعا الزائدة ومب است ال اءة وغري ذلك من التحسينا  ،وأن يقد ت يرا م لال يف احلاال الس
ال تقب فيها تو يا امل تت؛
 - 14تاح ابجلهود الـس يبـذهلا امل تـت مـن أجـ تعزيـز الـنها الـذا تتبعـه املنظمـ واملتم ـ
يف عــد التســامال إ القــا إزاء الغــد وال ســاد ،وتشــا امل تــت علـ موا ــل التحقيــع يف حــاال الغــد
وال ساد ومراجعتها؛
 - 15تالح ت ال ـدور الــذا يؤديــه امل تــت يو ـ ه اةلي ـ املركزي ـ لتلقــي االدعــاءا املتعلق ـ
ابلغــد وال ســاد يف األمان ـ العام ـ  ،وتشــا امل تــت عل ـ النظــر يف الــدعوا الــس ت لــت توســي ن ــاة
ا يالغ وتوثيع اي أش ال سـوء السـلو يف إ ـار اجلهـود املتاـددة الراميـ إىل تعزيـز وظي ـ التحقيـع يف
منظوم األمم املتحدة وإض اء ال اي املهين عليها؛
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 - 16تاحت ابلتقــد الــذا أحــرزب امل تــت يف ا ــو متوسـ الوقــت الــذا يســتغرقه جنــاز
التحقيقــا والتقــارير املرتب ـ اــا ،وتشــا امل تــت عل ـ موا ــل ا ــو متوس ـ املــدة الزمني ـ الالزم ـ
إىل ست أشهر؛
 - 17تالح ت ت اجله ــود ال ــس يب ــذهلا امل ت ــت ضـ ـ اء الوض ــوف والش ـ ـ افي علـ ـ اس ــتنتاجا
وتو يا عمليا املراجع  ،وتشا امل تت يف هذا اللدد عل توحيد النها الذا يتَّبعه ،حست االقتباء؛
 - 18تاحت ت ابجله ــود ال ــس ي ــذهلا امل ت ــت ومب ــا أح ــرزب م ــن تق ــد يف تقليـ ـ ع ــدد الوظ ــائ
الشاغرة ،وت لت إىل األمني العا موا ل يذل ك جهد مم ن مل ء الشواغر املتبقي يف امل تت ،ال سيما
يف شعب التحقيقا ويف امليدان ،وفقا لمح ا ذا اللل الس تنظم استقدا املوظ ني يف األمم املتحدة؛
اثنيا
تن تة اللجنة االسع ارية ايلسعقلة للماا عة
إذ ت ري إىل قراريها  275/61املؤرخ  29حزيران/يونيه  2007و  ،263/64وإىل اجلزء ال ـاي
من قرارها  236/66واجلزء ال اي من قرارها  258/67واجلزء ال اي من قرارها  21/68واجلزء ال اي مـن
قرارها  252/69واجلزء ال اي من قرارها  111/70واجلزء ال اي من قرارها ،7/71
وق ت تتد ن ت تتا يف تقريـ ــر اللان ـ ـ االستشـ ــاري املسـ ــتقل للمراجع ـ ـ ع ـ ــن أنش ـ ـ تها يف ال ـ ـ ة م ـ ــن
 1آب/أغس س  2016إىل  31متوز/يوليه ،)2(2017
 - 1تالح م العقديا أعمال اللان االستشاري املستقل للمراجع ؛
 - 2تعيد أتفيد ااتلا ا اللان عل النحو الوارد يف مرفع قرارها 275/61؛
 - 3تؤيد املالحظا والتعليقا والتو يا الـواردة يف ال قـرا  17و  20و  23و 27
و  30و  31و  33و  39و  43و  47و  55و  58و  60و  63و  66و  74و  79و 82
و  86و  92و  93و  94و  98و  102من تقرير اللان .
 - 4ت ت تتج اللانـ ـ ـ علـ ـ ـ موا ـ ــل مش ـ ــاوراهتا م ـ ـ ـ ايـ ـ ـ اهليئ ـ ــا املعنيـ ـ ـ يف األم ـ ــم املتح ـ ــدة،
حست االقتباء؛
 - 5تتتدنو اللان ـ إىل أن توا ـ النظــر يف االســتقاللي التشــغيلي مل تــت اــدما الرقاي ـ
الداالي  ،مبا يشم ما يتل ابملسائ املتعلق ابمليزاني ؛
اثلثا
وحدة العاعيش ايل رتفة
وقد ن ا يف تقريرا وحدة الت تيد املش ك عن حال وظي املراجع الداالي للحسااب يف
منظوم ـ ـ األمـ ــم املتح ـ ــدة( ،)3وعـ ــن التقييمـ ــا ال ـ ــس تقودهـ ــا اجلهـ ــا املا ـ ـ ملؤسسـ ــا منظوم ـ ـ األم ـ ــم
املتح ــدة( ،)4وك ــذلك امل ــذكرتني املتل ــلتني ام ــا واملق ــدمتني م ــن األم ــني الع ــا واللت ــني يـ ـ ام ــا تعليقات ــه
وتعليقا جملس الرؤساء التن يذيني يف منظوم األمم املتحدة املعين ابلتنسيع عل التقريرين(،)5
حتيط نلما م العقديا يتقريرا وحدة الت تيد املش ك (.)4()3
__________
(.A/72/295 )2
(.A/72/120 )3
(.A/72/298 )4
( A/72/120/Add.1 )5و .A/72/298/Add.1
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