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 ،إن الجمعية العامة 

ــيما القرارا     إذ تشيييييير  ــترقة، وت ســـــ ــابقة المتحلقة بوحدة التفتير الموـــــ  31/192إلى قراراتها الســـــ
ــمبر  22المؤرخ  المؤرخ  54/16و  1996حزيران/يونيـ   7المؤرخ  50/233و  1976قـانون األول/ديســــــــــــ

 لف   57/284و  2001قانون األول/ديســــــــمبر   24المؤرخ   56/245و  1999توــــــــرين األول/ قتوبر   29
 59/267و   2004نيســــــان/ بريل  8المؤرخ   58/286و   2002قانون األول/ديســــــمبر   20خين  وباء المؤر 
ــمبر  23المؤرخ  المؤرخ  61/238و  2006 يــار/مــايو  8المؤرخ  60/258و  2004قــانون األول/ديســــــــــــ

ــمبر  22 ــانون األول/ديســــــــــــ ــل  4المؤرخ  61/260و  2006قـ المؤرخ  62/226و  2007نيســـــــــــــــــان/ بريـ
ــمبر  22 ــان/ بريـــل  3المؤرخ  62/246 و 2007قـــانون األول/ديســــــــــــ المؤرخ  63/272و  2008نيســـــــــــــــ
نيســــــــــان/ بريل  4المؤرخ   65/270و   2010آذار/مارس   29المؤرخ   64/262و  2009 نيســــــــــان/ بريل 7

ــان/ بريـــ  9المؤرخ  66/259و  2011 ــان/ بريـــل  12المؤرخ  67/256و  2012ل نيســـــــــــــــ  2013نيســـــــــــــــ
المؤرخ   70/257و  2015بريل نيســان/  2المؤرخ   69/275و  2014نيســان/ بريل  9المؤرخ  68/266 و
 بريل /نيســــــــان 4المؤرخ   72/269و  2017نيســــــــان/ بريل  6المؤرخ   71/281و  2016نيســــــــان/ بريل  1

 ،2019نيسان/ بريل  15المؤرخ  73/287 ، و2018
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ذ تعيد تأكيد  والدور الفريد الذي تقوم ب  الوحدة بوصفها الهيئة الخارجية  ( 1) النظام األساسي للوحدة  وا 
 المستقلة الوحيدة المحنية بالتفتير والتقييم والتحقيق على صحيد المنظومة ققل،

وفي مــذقرة األمين الحــام  ( 2) 2021وبرنــامع عملهــا لحــام  2020في تقرير الوحــدة لحــام  وقيد نرر  
 ،( 3) 2020تقرير الوحدة لحام  عن

وبرنــامع عملهــا  2020بتقرير وحــدة التفتير الموــــــــــــــترقــة لحــام  تحيط علمييا ما التيييدير - 1 
 ؛2021 لحام

 ؛2020بمذقرة األمين الحام عن تقرير الوحدة لحام  تحيط علما - 2 

 هميـة المهـام الرقـابيـة للوحـدة في تحـديـد المســـــــــــــــائـل انداريـة والتنظيميـة والبرنـامجيـة تؤكيد  - 3 
  الموـارقة وفي تزويد الجمحية الحامة واألجهزة التوـريحية األخرل للمنظما  الموـارقة الحملية داخل المنظما

 بتوصيا  واقحية عملية المنحى بهدف تحسين وتحزيز إدارة األمم المتحدة ققل؛

ــتر  في تحملها الوحدة تير   - 4  ــؤولية توـــــ ــحيد المنظومة ققل مســـــ بأن فحالية الوحدة على صـــــ
 منظما  الموارقة؛والدول األعضاء و مانا  ال

بضــــــــرورة مواصــــــــلة تحزيز األور الذي تحدو  الوحدة في قفاءة ووــــــــفافية إدارة   تير أيضيييييا - 5 
 المنظما  الموارقة داخل منظومة األمم المتحدة؛

ــاـبا  ومقـت  خـدمـا  الرقـاـبة ترحي   - 6  بقـيام الوحـدة ـبالتنســــــــــــــيق مس مجلس مراجحي الحســــــــــــ
وتوـــجس تل  الهيئا  على مواصـــلة تبادل الخبرا  والمحارف و فضـــل الممارســـا  الداخلية في األمانة الحامة، 

والدروس المســــتفادة مس هيئا  مراجحة الحســــابا  والرقابة األخرل في األمم المتحدة ومس اللجنة اتســــتوــــارية 
اءة، دون المســــــــــــــتقلــة للمراجحــة، بأر  تفــادي التــداخــل  و اتزدواجيــة وزيــادة التــ زر والتحــاون والفحــاليــة والقفــ 

 المساس بوتية  ي هيئة من هيئا  مراجحة الحسابا  والرقابة؛

الوحدة على مواصـــــــــــــلة جهودها الرامية لتحزيز المســـــــــــــاءلة والرقابة واندارة تشيييييييييجا  - 7 
 ؛المتحدة األمم في

لى تدعو   - 8  األجهزة التوــــــريحية للمنظما  الموــــــارقة إلى اســــــتخدام تقارير الوحدة بفحالية، وا 
من النظـام  11من المـادة  4عتـبار الواجـ  لتوصـــــــــــــــيا  الوحـدة في الوـق  المـناســــــــــــــ ، عمال ـبالفقرة إيالء ات

ــاء التنفيذيين في منظومة األمم  ــفت  رئيس مجلس الرؤســــــ ــي للوحدة، وتعل  إلى األمين الحام، بصــــــ ــاســــــ األســــــ
 ن تســـــــــتحر  المتحدة المحني بالتنســـــــــيق،  ن يدعو المنظما  الموـــــــــارقة داخل منظومة األمم المتحدة إلى 

بانتظام حالة قبول وتنفيذ توصــــــيا  الوحدة، وت ســــــيما التوصــــــيا  المتحلقة بالتنســــــيق واتتســــــاق على نعاق 
لى  ن تنظر في تقديم إيضاحا  إلى الوحدة بوأن التوصيا  التي ت يتم قبولها  و تنفيذها؛  المنظومة، وا 

_________________ 

 ، المرفق.31/192القرار  (1) 
 (.A/75/34) 34ة للجمحية الحامة، الدورة الخامسة والسبحون، الملحق رقم الووائق الرسمي (2) 
 (3) A/75/725. 
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، وتودد ( 4) 2029-2020قة للفترة  بتنفيذ انعار اتستراتيجي لوحدة التفتير الموتر ترح    - 9 
على ضـــــــــرورة مواصـــــــــلة تحدي  انعار اتســـــــــتراتيجي وتحســـــــــين ، مس مراعاة الديناميا  والتحديا  القائمة، 

ــلة بجائحة مر  فيروس قورونا )قوفيد في بما ( وجهود انصـــالل الجارية، وتعل  إلى 19-ذل  تل  المتصـ
التي تنتهجها لُتحرِّف قيادا  المنظما  الموـــــــــارقة بانعار   الوحدة  ن تقدم تقريرا عن اســـــــــتراتيجية التواصـــــــــل

اتســــــــــــــتراتيجي ولتتبـادل المحلومـا  عن الجهود التي تبـذلهـا المنظمـا  الموــــــــــــــارقـة لـدعم تنفيـذ خعـة التنميـة  
 ، وقذل  عن التحديا  الناوئة؛( 5) 2030المستدامة لحام 

قييم تنفـيذ انعار اتســــــــــــــتراتيجي، خعـة األداء التي ُ عدت  لرصــــــــــــــد وت   تالحر ما التييدير - 10 
ــامل لمنتصــــــــف المدة في عام  ، وتوــــــــجس الوحدة على تقديم تقرير 2024وقذل  اعتزام الوحدة إجراء تقييم وــــــ

ســـــنوي عن التقدم المحرز صـــــو  تنفيذ انعار اتســـــتراتيجي، بما في ذل   هداف ، وعلى النظر في تحســـــين 
 مقاييس األداء الفردي؛

الوحـدة  ن تزود األمـاـنة الحـامـة بتـقاريرهـا في المواعـيد المحـددة بأـية قـفاـلة ترجمتهـا إلى تطلي    -   11 
في نفس الوق  إلى جميس اللأا  الرســــــــمية لحمم المتحدة قبل مواعيد اجتماعا  األجهزة التوــــــــريحية للمنظما   

 رة تامة وفحالة؛ الموارقة بوق  قاف حتى يتسنى لهذه األجهزة اتستفادة من التقارير في مداوتتها بصو 

الجهود التي تبذلها الوحدة لتحســـين جودة تقاريرها، بما في ذل  ســـهولة   تالحر ما التيدير - 12 
قراءتها وحســــــن توقيتها، وتوــــــجس الوحدة على التماس تحليقا  من المنظما  الموــــــارقة بانتظام بوــــــأن جودة 

 ها؛وفائدة منتجاتها وعلى استخدام تل  التحليقا  لتحزيز قفاءة عمل

الوحدة على مواصـلة تحديد الموـاريس التي تدعم تحسـين اندارة والرقابة، والتحسـين تشيجا  - 13 
 المستمر، والتحاون على نعاق منظومة األمم المتحدة؛

إلى الوحـدة  ن تواصــــــــــــــل ترقيز تقـاريرهـا على البنود ذا  األولوـية للمنظمـا    تكرر طلبهيا - 14 
م المتحدة، بما في ذل  عن عريق مراعاة برنامع عمل الجمحية الحامة، الموـــــــارقة والدول األعضـــــــاء في األم

بهدف تزويد الجمحية واألجهزة التوـريحية األخرل للمنظما  الموـارقة بالتقارير المواضـيحية للوحدة التي يمقن 
 استخدامها لتحقيق  قصى  ور ممقن؛

بســــهولة من  جل رصــــد حالة اســــتخدام الوحدة لنظام تتبس وــــبقي متال   تالحر ما التيدير - 15 
ــين  ــائي لتحسـ ــتخدام التحليل انحصـ ــلة تحزيز النظام، بما في ذل  باسـ ــيا ، وتوـــجس الوحدة على مواصـ التوصـ
محـدت  قبول التوصـــــــــــــــيا  وتنفـيذها، وذل  في حدود الموارد المـتاحة، وتعـل  إلى الوحدة  ن تدر  في مرفق 

ــنوية عن حالة قبول المنظ ــاءا  ســ ــنوي إحصــ ــيا  وتنفيذها لها، وفقا لفئا  تقريرها الســ ــارقة للتوصــ ما  الموــ
 األور المنوود المحددة في نظام التتبس الوبقي؛

إلى الرؤســاء التنفيذيين للمنظما  الموــارقة  ن يمتولوا امتوات تاما لءجراءا    تكرر طلبها - 16 
قديم تحليقاتهم، بما في ذل  النظامية المتحلقة بالنظر في تقارير الوحدة و ن يقوموا، على وج  الخصــــــــو ، بت 

ــيا  الوحدة، وبتوزيس التقارير في موعدها قي تنظر  ــأن ما يحتزمون القيام ب  فيما يتحلق بتوصــــــ محلوما  بوــــــ

_________________ 

 (، المرفق األول.A/74/34) 34الووائق الرسمية للجمحية الحامة، الدورة الرابحة والسبحون، الملحق رقم  (4) 
 .70/1القرار  (5) 
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ــيا  التي تحظى  فيها األجهزة التوــــــــريحية، وبتوفير محلوما  عن الخعوا  التي يتحين اتخاذها لتنفيذ التوصــــــ
 ارقة ورؤسائها التنفيذيين؛بقبول األجهزة التوريحية للمنظما  المو

إلى األمين الحام والرؤســـــــــــــاء التنفيذيين اتخرين للمنظما  الموـــــــــــــارقة تقديم  تكرر طلبها   - 17 
 المساعدة القاملة إلى الوحدة عن عريق توفير جميس المحلوما  التي تعلبها الوحدة في الوق  المناس .

 
 59الجلسة الحامة 

 2021 نيسان/ بريل 16
 


