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 ،إن الجمعية العامة 

المؤرخ   31/192إلى قراراتها الســاةقة المتقلقة بدةدة التفت ا المرــتروة، وم  ــ ما القرارا    تشيررإذ   
ترــــــرين   29المؤرخ  54/16و   1996ةزيران/يدن ه    7المؤرخ  50/233و   1976واندن األول/ديســــــمبر  22

ألف وباء المؤرخين   57/284و   2001ديســـــــــمبر /واندن األول 24المؤرخ   56/245و   1999األول/أكتدبر  
واندن  23المؤرخ  59/267و   2004ن ســـــان/أبري    8المؤرخ  58/286و   2002واندن األول/ديســـــمبر   20

واندن األول/ديســـمبر  22المؤرخ  61/238و   2006أيار/مايد   8المؤرخ   60/258و   2004األول/ديســـمبر 
  2007واندن األول/ديســــــــــــمبر  22المؤرخ   62/226و   2007ن ســــــــــــان/أبري    4المؤرخ  61/260و   2006

ــان/أبري    3المؤرخ   62/246 و ــان/أبري    7المؤرخ   63/272و   2008ن ســـــ المؤرخ   64/262و   2009ن ســـــ
ــان/أبرـي     4المؤرخ   65/270و   2010آذار/مـار    29 ــان/أبرـي    9المؤرخ    66/259و  2011ن ســــــــــــ ن ســــــــــــ

ــان/أبري    12المؤرخ  67/256و   2012 ــان/أبري    9المؤرخ  68/266و   2013ن سـ   69/275 و  2014ن سـ
ن سـان/أبري    6المؤرخ  71/281و   2016ن سـان/أبري    1المؤرخ   70/257و  2015ن سـان/أبري    2المؤرخ 
ــان/أبري    4المؤرخ  72/269و   2017 ــان/أبري    15المؤرخ   73/287و  2018ن سـ   75/270 و  2018ن سـ

 ،2021ن سان/أبري    16المؤرخ 
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والدور الفريد الذي تقدم ةه الدةدة بدصـفها الهيةة الخارج ة   ( 1) النظام األ ـا ـل للدةدة  وإذ تعرد تأكرد 
 المستقلة الدةيدة المقن ة ةالتفت ا والتقي م والتحقيق على صقيد المنظدمة وك ،

وفل مــذورة األمين القــام   ( 2) 2022ا لقــام  وبرنــامع عملهــ   2021فل تقرير الدةــدة لقــام    وقيد نرر  
 ،( 3) 2021تقرير الدةدة لقام  عن

وبرنــامع عملهــا   2021بتقرير وةــدة التفت ا المرــــــــــــــتروــة لقــام    مع التقييد ر  تحيط علمييا - 1 
 ؛2022 لقام

 ؛2021ةمذورة األمين القام عن تقرير الدةدة لقام  تحيط علما - 2 

أهم ـة المهـام الرقـاب ـة للدةـدة فل تحـديـد المســـــــــــــــاوـ  انداريـة والتنظ م ـة والبرنـامج ـة تؤكيد   - 3 
القمل ة داخ  المنظما  المرـاروة وفل تزويد الجمي ة القامة واألجهزة الترـريي ة األخرل للمنظما  المرـاروة  

 المنحى بهدف تحسين وتقزيز إدارة األمم المتحدة وك ؛ بتدص ا  واقي ة عمل ة

الجهدد المتداصــــــــــــــلــة التل تبــذلهــا الدةـدة لكفــالـة تنفيــذ الدميـا  ةكفــاءة  تالحظ مع التقيد ر - 4 
 وفقال ة، وترجع الدةدة على مداصلة جهددها الرام ة إلى تقزيز المساءلة والرقاةة واندارة فل األمم المتحدة؛

ــتر  فل تحملها الدةدة  ةأن فق  تقر - 5  ــؤول ة ترـــــ ــقيد المنظدمة وك  مســـــ ال ة الدةدة على صـــــ
 والدول األعضاء وأمانا  المنظما  المراروة؛

ةضــــــــرورة مداصــــــــلة تقزيز األور الذي تحدوه الدةدة فل وفاءة و ــــــــفا  ة إدارة    تقر أيضيييييا - 6 
 المنظما  المراروة داخ  منظدمة األمم المتحدة؛

ــاـةا  ومكـت  خـدمـا  الرقـاـةة ةقـ ام الدةـدة   ترحي  - 7  ـةالتنســــــــــــــيق مع مجلا مراجقل الحســــــــــــ
الداخل ة فل األمانة القامة، وترـــجع تلل الهيةا  على مداصـــلة تلادل الخبرا  والمقارف وأفضـــ  الممار ـــا  
والدرو  المســــتفادة مع هيةا  مراجقة الحســــاةا  والرقاةة األخرل فل األمم المتحدة ومع اللجنة ام ــــترــــارية  

للمراجقــة، ةضرت تفــادي التــداخــ  أو امودواج ــة وويــادة التــاور والتقــاون والفقــال ــة والكفــاءة، دون المســــــــــــــتقلــة  
 المسا  بدمية أي هيةة من هيةا  مراجقة الحساةا  والرقاةة؛

األجهزة الترــــــريي ة للمنظما  المرــــــاروة إلى ا ــــــتخدام تقارير الدةدة ةفقال ة، و لى   تدعو - 8 
ــ ا  الدةدة وفل الدقال المنا ـــــــــــــ ، عمال ةالفقرة إيالء امعتلار الداج  ل من النظام    11من المادة  4تدصـــــــــــ

ــاء التنفيذيين فل منظدمة األمم  ــفته رو ا مجلا الرة ــــــ ــل للدةدة، وتعل  إلى األمين القام، ةلــــــ ــا ــــــ األ ــــــ
المتحدة المقنل ةالتنســـــــــــيق، أن يداصـــــــــــ  ترـــــــــــج ع المنظما  المرـــــــــــاروة داخ  منظدمة األمم المتحدة على 

ــت  أن ــا   تســ ــيق وامتســ ــ ا  المتقلقة ةالتنســ ــ ما التدصــ ــ ا  الدةدة، وم  ــ قرت ةانتظام ةالة قبدل وتنفيذ تدصــ
على نعا  المنظدمة وك ، وعلى أن تنظر فل تقديم إيضــــــــاةا  إلى الدةدة ةرــــــــأن التدصــــــــ ا  التل م يتم 

 تنفيذها؛ قبدلها أو

 __________ 

 ، المرفق.31/192القرار  (1) 

 (.A/76/34) 34القامة، الدورة الساد ة والسلقدن، الملحق رقم الدواوق الر م ة للجمي ة  (2) 

 (3) A/76/603. 
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وعمل ــاتهــا، وتتعلع إلى مدافــاتهــا    على الدةــدة نجراوهــا تقي مــا ذات ــا داخل ــا ألعمــالهــا  تثني - 9 
 ةمقلدما  مستكملة فل   ا  التقرير المقب  للدةدة؛

، وترــــدد 2029-2020بتنفيذ انطار ام ــــترات جل لدةدة التفت ا المرــــتروة للفترة  ترح  - 10 
ــينه، مع مراعاة الدينام ا  والتحديا  القاومة،  ــترات جل وتحســـــــ ــلة تحدي  انطار ام ـــــــ ــرورة مداصـــــــ على ضـــــــ

ــلة ةجاوحة مرت فيرو  ودرونا )كدفيد فل ماة  ( وجهدد انصـــالل الجارية، وتعل  إلى 19-ذلل تلل المتلـ
الدةدة أن تقدم تقريرا عن ا ــــــــترات ج ة التداصــــــــ  التل تنتهجها لتمقرماف ا ادا  المنظما  المرــــــــاروة ةانطار  

روـة لـدعم تنفيـذ خعـة التنم ـة  ام ــــــــــــــترات جل ولتتلـادل المقلدمـا  عن الجهدد التل تبـذلهـا المنظمـا  المرــــــــــــــا
 ووذلل عن التحديا  النا ةة؛  ،( 4) 2030المستدامة لقام 

خعـة األداء التل أمعـد   لرصــــــــــــــد وتقي م تنفـيذ انطـار ام ــــــــــــــترات جل،   تالحظ مع التقيد ر - 11 
ــف المدة فل عام  ــام  لمنتلــــــ ــجع الدةدة على تقديم تقرير  2024ووذلل اعتزام الدةدة إجراء تقي م  ــــــ ، وترــــــ

 ــــــــــــــندي عن التقدم المحرو صــــــــــــــدا تنفيذ انطار ام ــــــــــــــترات جل، ةما فل ذلل هذ  األهداف، وعلى النظر  
 ا األداء الفردي؛تحسين مقاي   فل

الجهدد التل تبذلها الدةدة لتحســــــين جددة تقاريرها، ةما فل ذلل   تالحظ أيضييييا مع التقد ر - 12 
 ــــهدلة قراءتها وةســــن تدقيتها، وترــــجع الدةدة على التما  تقل قا  من المنظما  المرــــاروة ةانتظام ةرــــأن  

 ءة عملها؛جددة وفاودة منتجاتها وعلى ا تخدام تلل التقل قا  لتقزيز وفا

إلى الدةـدة أن تداصــــــــــــــ  تزوـيد األمـاـنة القـامـة بتقـاريرهـا فل المداعـيد المحـددة ة ـ ة   تطلي  - 13 
كفــالــة ترجمتهــا فل نفا الدقــال إلى جم ع اللضــا  الر ــــــــــــــم ــة لممم المتحــدة قبــ  مداعيــد اجتمــاعــا  األجهزة  

ــتفادة من التقارير فل م داومتها الترـــــــريي ة للمنظما  المرـــــــاروة بدقال واف ةتى يتســـــــنى لهذ  األجهزة ام ـــــ
 ةلدرة تامة وفقالة؛

إلى الرة ــاء التنفيذيين للمنظما  المرــاروة أن يمت لدا امت ام تاما لءجراءا     تكرر طلبها - 14 
النظام ة المتقلقة ةالنظر فل تقارير الدةدة وأن يقدمدا، على وجه الخلــــــــدم، بتقديم تقل قاتهم، ةما فل ذلل 

ا يتقلق بتدصــــــــ ا  الدةدة، وبتدويع التقارير فل مدعدها ول تنظر مقلدما  ةرــــــــأن ما يقتزمدن الق ام ةه   م
فيها األجهزة الترــــــــريي ة، وبتدفير مقلدما  عن الخعدا  التل يتقين اتخاذها لتنفيذ التدصــــــــ ا  التل تحظى  

 ةقبدل األجهزة الترريي ة للمنظما  المراروة ورة اوها التنفيذيين؛

ة ـــــــــــــاء التنفيذيين اتخرين للمنظما  المرـــــــــــــاروة تقديم  إلى األمين القام والر   تكرر طلبها - 15 
 المساعدة الكاملة إلى الدةدة عن طريق تدفير جم ع المقلدما  التل تعلبها الدةدة فل الدقال المنا  ؛

  

 __________ 

 .70/1القرار  (4) 
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ةالجهدد التل تبذلها الدةدة لزيادة تدطيد اتلـــــــالها وتقزيز تداصـــــــلها مع اندارة القل ا   تقر - 16 
ــاروة فيه ــين للمنظما  المرــــ ــ  بذل هذ  الجهدد ة  ة تحســــ ــاء، وتعل  إلى الدةدة أن تداصــــ ا والدول األعضــــ

التدصـــــــــــ ا ، ةما فل ذلل تقزيز التداصـــــــــــ  مع مجلا الرة ـــــــــــاء التنفيذيين فل منظدمة األمم المتحدة  قبدل
 المقنل ةالتنسيق.

 68الجلسة القامة 
 2022ن سان/أبري   13

 

 


