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 2018نيسان/أبريل  4قرار اتخذته الجمعية العامة في   
 
 

 [(A/72/810بناء على تقرير اللجنة اخلامسة )]  
 
 

 وحدة التفتيش المشتركة - 72/269
 

 ،إن الجمعية العامة 
 31/192ســــــرتما القرارا   إىل قراراهتا الســــــابقة املتولقة بلتدة التملترتك املوــــــ  ة  وا إذ تشيييييير 
املؤرخ  54/16 و 1996تزيران/يلنرته  7املؤرخ  50/233 و 1976 انلن األول/ديســـــــــــم    22املؤرخ 
 57/284و  2001 انلن األول/ديســــــــم    24املؤرخ  56/245و  1999توــــــــرين األول/  تلبر  29

 2004نرتســــــــــــــــان/ بريــ   8املؤرخ  58/286 و 2002 ــانلن األول/ديســـــــــــــــم    20خني  لف وبــاء املؤر 
 2006  يــــــار/مــــــايل 8املؤرخ  60/258 و 2004 ــــــانلن األول/ديســـــــــــــــم    23املؤرخ  59/267 و
 2007نرتســـــــــــــــان/ بري   4املؤرخ  61/260 و 2006 انلن األول/ديســـــــــــــــم    22املؤرخ  61/238 و
 2008نرتســـــــــــــــان/ بري   3املؤرخ  62/246 و 2007 انلن األول/ديســـــــــــــــم    22املؤرخ  62/226 و
 66/259و  2011نرتســــــــــــــان/ بري   4املؤرخ  65/270و  2010آذار/مارس  29املؤرخ  64/262 و

املؤرخ  68/266و  2013نرتســـــــــــــــــان/ بريــ   12املؤرخ  67/256و  2012نرتســـــــــــــــــان/ بريــ   9املؤرخ 
 نرتســــــــــان/ 1املؤرخ  70/257و  2015نرتســــــــــان/ بري   2املؤرخ  69/275و  2014نرتســــــــــان/ بري   9

  2017نرتسان/ بري   6املؤرخ  71/281و  2016  بري 
والدور الملريد الذي تقلم به اللتدة بلصــــملهلا ا رت ة  (1)النظام األســــاســــ  لللتدة وإذ تعيد تأكيد 

   اخلارجرتة املستقلة اللترتدة املونرتة بالتملترتك والتقرترتم والتحقرتق على صورتد املنظلمة  ك 
 

_________________ 

   املرفق.31/192لقرار ا (1) 
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 أوال  
 تقرير وحدة التفتيش المشتركة  

ويف  (2)2018وبرنامج عملهلا لوام  2017يف تقرير وتدة التملترتك املوــــــــــــــ  ة لوام  وقد نظرت 
  (3)2017مذ رة األمني الوام عن تقرير اللتدة لوام 

وبرنامج عملهلا  2017مع التقدير بتقرير وتدة التملترتك املوـــــــــــــــ  ة لوام  تحيط علما - 1 
 ؛(2)2018 لوام

 ؛(3)2017مبذ رة األمني الوام عن تقرير اللتدة لوام  تحيط علما - 2 
نملرتذيني للمنظما  املوــــــــــــــــار ة  ن مت للا امت اا تاما إىل الرؤســــــــــــــــاء الت تكرر طلبها - 3 

لإلجراءا  النظــامرتــة املتولقــة بــالنظر يف تقــارير اللتــدة و ن يقلملا  على وجــه اخل ـــــــــــــــل   بتقــد  
تولرتقاهتم  مبا يف ذلك تلفري موللما  بوــــــــــــــان ما يوتزملن القرتام به فرتما يتولق بتلصــــــــــــــرتا  اللتدة  

تنظر فرتهلا األجهلزة التوـــــــــــــــريورتة  وبتلفري موللما  عن اخل لا  ال  وبتلزيع التقارير يف ملعدها    
يتوني اختـــاذهـــا لتنملرتــذ التلصـــــــــــــــرتــا  ال  ةظى بقبلل األجهلزة التوـــــــــــــــريورتــة للمنظمــا  املوــــــــــــــــــار ــة 

 التنملرتذيني؛ ورؤسائهلا
إىل األمني الوــام والرؤســــــــــــــــاء التنملرتــذيني اكخرين للمنظمــا  املوــــــــــــــــار ــة  تكرر طلبهييا - 4 
ـــــة إىل اللتـــــدة عن ملريق تلفري  رتع املولل املســـــــــــــــــــاعـــــد تقـــــد  مـــــا  ال  ت لبهلـــــا اللتـــــدة يف ة الكـــــامل
 املناسب؛ اللقت

إىل األمني الوام اختاذ التدابري الالزمة لضـــــمان إدراق التقارير امللا ـــــرتورتة لللتدة  تطلب - 5 
واألجهلزة وا رت ا  املالئمة املتولقة ب امج عم  اجلمورتة الوامة  املل ـــــــــــــــلعرتةيف إملار بنلد جدول األعمال 

 األخرى ذا  ال ـــــــــلة التابوة لةمم املتحدة واألجهلزة التوـــــــــريورتة املىت ـــــــــة للمنظما  األخرى املوـــــــــار ة
 ؛القرتام بذلكإىل  يني للمنظما  املوار ة يف اللتدةوتدعل الرؤساء التنملرتذ

ال ناجمرتة الوملرتة  مهرتة املهلام الرقابرتة لللتدة يف ةديد املسائ  اإلدارية والتنظرتمرتة و  تؤكد - 6 
داخ  املنظما  املوـــــــــــــار ة ويف تزويد اجلمورتة الوامة واألجهلزة التوـــــــــــــريورتة األخرى للمنظما  املوـــــــــــــار ة 

 بتلصرتا  واقورتة عملرتة املنحى هبدف ةسني وتوزيز إدارة األمم املتحدة  ك ؛
ال  تنص على  ن ُتدعى  (1)من النظام األســـــــاســـــــ  لللتدة 20املادة  تؤكد من جديد - 7 

 اللتدة إلرسال من م لهلا يف ااجتماعا  ال  تناقك فرتهلا تقديرا  مرتزانرتتهلا؛
بان فوالرتة اللتدة على صـــــورتد املنظلمة  ك  مســـــؤولرتة توـــــ ة يف ةملهلا اللتدة  تقر - 8 

 ل األعضاء و مانا  املنظما  املوار ة؛والدو 
بضـــــــرورة ملاصـــــــلة توزيز األلر الذي ةدله اللتدة يف  ملاءة و ـــــــملافرتة إدارة  تقر أيضييييييا - 9 

 املنظما  املوار ة داخ  منظلمة األمم املتحدة؛
_________________ 

 (.A/72/34) 34  امللحق رقم للجمورتة الوامة  الدورة ال انرتة والسبولنالللائق الرمسرتة  (2) 

 (3) A/72/733. 

https://undocs.org/ar/A/72/34
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إىل اللتدة  ن تنظر يف ةديد عدد املوـــــــــــــــاريع املدرجة يف برنامج عملهلا تكرر طلبها  - 10 
 ألم   من خالل ةديد األولليا ؛على النحل ا
إىل اللتدة  ن تلاصـــــــــــــــ  تر رتز تقاريرها على البنلد ذا  األوللية  طلبهاتكرر أيضيييييييييييا  - 11 

للمنظما  املوار ة والدول األعضاء يف األمم املتحدة  مبا يف ذلك عن ملريق مراعاة برنامج عم  اجلمورتة 
خرى للمنظما  املوـــار ة بالتقارير امللا ـــرتورتة لللتدة الوامة  هبدف تزويد اجلمورتة واألجهلزة التوـــريورتة األ
 ال  مكن استىدامهلا لتحقرتق  ق ى  لر ممكن؛

مبا تقلم به اللتدة من تنســـــــــــــــرتق مع جملت مراجو  ا ســــــــــــــــابا  ومكتب  ترحب - 12 
لة تبادل اخل ا   خدما  الرقابة الداخلرتة يف األمانة الوامة  وتوـــــــــــــــجع تلك ا رت ا  على ملاصـــــــــــــــ
واملوارف و فضــــــ  املمارســــــا  والدروس املســــــتملادة مع هرت ا  مراجوة ا ســــــابا  والرقابة األخرى يف 

ااســـــــــــتوـــــــــــارية املســـــــــــتقلة للمراجوة  ب ر  تملادي التداخ   و اازدواجرتة األمم املتحدة ومع اللجنة 
وزيـــادة التـــلزر والتوـــاون والملوـــالرتـــة والكملـــاءة  دون املســــــــــــــــــاس بلايـــة  ي هرت ـــة من هرت ـــا  مراجوـــة 

 والرقابة؛ ا سابا 
بإجناز عملرتة انتقال نظام التتبع الوـــــــــبك  وامللقع الوـــــــــبك  لللتدة إىل ترحب أيضيييييييا  - 13 
وت لب إىل رؤســـاء املنظما  املوـــار ة  ن يســـتملرتدوا اســـتملادة  املة   ال  تســـتضـــرتملهلا األمانة الوامةاملنابر 

 من نظام التتبع الوبك  لللتدة؛
 

 ثانيا  
نتائج اسييييتعراا متابعة تقارير وتو يييييات وحدة التفتيش المشييييتركة المقدمة من مؤسييييسييييات م ظومة   

 المتحدة األمم
اللتني يلجه فرتهلما عناية اجلمورتة الوامة إىل تقرير وتدة  (4)يف مذ ريت األمني الوام وقد نظرت 

نتائج اســــــتورا  متابوة تقارير وتلصــــــرتا  وتدة التملترتك املوــــــ  ة املقدمة من ” التملترتك املوــــــ  ة املونلن
يف منظلمة األمم تولرتقاته وتولرتقا  جملت الرؤساء التنملرتذيني  حيرت و  (5)“مؤسسا  منظلمة األمم املتحدة

   (6)املتحدة املوين بالتنسرتق على ذلك التقرير
 ؛(6( )4)مبذ ريت األمني الوام تحيط علما - 1 
وتدة التملترتك املوــــــــــ  ة إىل  ن تلاصــــــــــ  تقد  ةلرت  متومق للكرتملرتة ال   ري  تدعو - 2 

 تنملرتذ تلصرتا  اللتدة؛ هبا
رؤسـاء املنظما  املوـار ة على  ا اخلرتارا  املمكنة لتحسـني تنسـرتق الوم    تشجع - 3 

مبا يف ذلك عن ملريق جملت الرؤســـــــــــــاء التنملرتذيني يف منظلمة األمم املتحدة املوين بالتنســـــــــــــرتق  اســـــــــــــتجابة 
 لتلصرتا  وتدة التملترتك املو  ة ذا  ال لة؛

_________________ 

 (4) A/72/704. 
 (5) JIU/REP/2017/5. 
 (6) A/72/704/Add.1. 

https://undocs.org/ar/A/72/704
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2017/5
https://undocs.org/ar/A/72/704/Add.1
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إىل النظر بوــــــــــــــكــ   ــامــ  األجهلزة التوــــــــــــــريورتــة للمنظمــا  املوــــــــــــــــار ــة  تكرر دعوتهييا - 4 
التلصـــــــرتا  ذا  ال ـــــــلة ال ـــــــادرة عن اللتدة ومناقوـــــــتهلا واختاذ إجراءا  ململســـــــة بوـــــــا ا يف اللقت  يف

من  4املناســـــــــــــــب  مبا يف ذلك متابوة تلك التلصــــــــــــــرتا  تســـــــــــــــب ااقتضـــــــــــــــاء  مع مراعاة  تكام الملقرة 
 ؛50/233 قرارها

إىل الرؤســــــاء التنملرتذيني للمنظما  املوــــــار ة الذين   يُرســــــلا بود تبورتة جهلا  تطلب  - 5 
 التنسرتق مع وتدة التملترتك املو  ة املبا رة يف التسلس  اإلداري لإلدارة الولرتا  ن يملوللا ذلك.

 81اجللسة الوامة 
 2018نرتسان/ بري   4
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