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    ٢٠٠٦مايو / أيار٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/60/609/Add.1( على تقرير اللجنة اخلامسة بناء[
  

  استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة -  ٦٠/٢٥٤
  ،إن اجلمعية العامة  
ــا إذ تـــــشري   ــؤرخ ٤١/٢١٣ إىل قراراهتـــ ــانون األول١٩ املـــ ــسمرب / كـــ  ،١٩٨٦ديـــ

 ٥٩/٢٧٢ ألـــف و ٥٩/٢٦٤ و ،١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ؤرخ  املـــ٥٤/٢٣٦ و
  ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٣ ة املؤرخ٥٩/٢٧٥ و

  ،للمنظمة إىل أمهية املساءلة والشفافية بالنسبة وإذ تشري أيضا  
 ويف تقريـر اللجنـة االستـشارية لـشؤون اإلدارة     )١( يف تقريري األمني العـام   وقد نظرت   

  ،)٢(ةوامليزانية ذي الصل
  

  ز إطار املساءلةتدابري لتعزي
  ؛)٣( بتقرير األمني العام عن تدابري تعزيز املساءلة يف األمم املتحدةحتيط علما  - ١  
تــوخى مــن إدخاهلــا تعزيــز إطــار   بالعناصــر اإلضــافية الــيت يحتــيط علمــا أيــضا  - ٢  

  املساءلة، الذي يبدو جمزأ إىل حد ما؛
 نظــام  وضــعطريــقن ايل، عــتعزيــز اإلطــار احلــزيــادة  إىل األمــني العــام تطلــب  - ٣  

 األدوار املـسندة إىل فـرادى       وكذلك تسلسل السلطة واملسؤولية،  فعال للمساءلة حيدد بوضوح     
ق ياجلهـود الراميـة إىل حتـسني التنـس        زيـادة تعزيـز     ووكفالـة العمـل هبـذا النظـام،         عناصر اإلطار،   

  فيما بينها، تفاديا لالزدواجية؛
_______________ 

)١(  A/60/312 و A/60/342.  
)٢(  A/60/418.  
)٣(  A/60/312.  
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  يس األداءمقاي/الرصد والتقييم
 ضــمان قيــام مــديري الــربامج بــالتقييم املوضــوعي ألداء الــربامج،   أمهيــةتؤكــد  - ٤  
 املـديرين   اضطالع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، يف هذا السياق، بالتحقق من سالمة            وقيام

  بعملية التقييم الذايت واإلبالغ عن أداء الربامج؛
 مـديري الـربامج ملهـام الرصـد         اة ومراعـ   إىل األمـني العـام ضـمان تفهـم         تطلب  - ٥  

  ؛هبا هيئات الرقابةوالتقييم اليت تقوم 
 أن النظام اإللكتروين لتقيـيم األداء هـو األداة الرمسيـة الـيت تـستخدمها                تالحظ  - ٦  

   ميثل تعزيزا لنظام تقييم األداء؛وأنهاألمانة العامة يف إدارة أداء املوظفني، 
يــــز تقييــــم أداء املوظفيـــــن لكــي يتــسىن تقويــــة  تعز زيــادة أنــــه ينبغــــيررــــتق  - ٧  

أســس إدارة األداء، ضمانــا لتنفيـــذ الواليــــات التـشريعيــــة بـشكل خيـضـــع للمـساءلة، وفـــي                  
األميــــن العـــــام حتــسني مقاييــــس إدارة األداء، مبـــا فـــــي ذلــك التــدابري  ب هتيــبهـــــذا الــصــدد، 

  :التالية
م يعترف بالكفاءة باعتبارها عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر إدارة األداء              إجياد نظا   )أ(  

  ومآل التقدم الوظيفي؛
 تـوفري حـوافز     ملعاجلـة ضـعف األداء، وكـذلك      اختاذ طائفة شـاملة مـن التـدابري           )ب(  

  لتشجيع األداء املتميز؛
  إقامة صالت مباشرة بني األداء والتقدم الوظيفي؛  )ج(  

  
  استعراض اإلدارة

 ٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول  ٢٠ ألف املـؤرخ     ٥٧/٢٧٨ إىل قراريها    تشري  - ٨  
 ألف، وتالحظ أنه سيصدر تقرير منفصل عــن التقييم اخلارجـــي املـستقل لنظـــام    ٥٩/٢٦٤و  

األمم املتحدة، مبـا فيهـــا الوكـاالت املتخصـصــة، باإلضافــــة            داخل  مراجعة احلسابات والرقابة    
   إجـــراء استعراض شامل لإلدارة؛إلــى تقريــر آخــر بشــأن

 أن جمــال تركيــز االســتعراض الــشامل لــإلدارة ينبغــي أن ينــصب، يف   تالحــظ  - ٩  
مجلة أمور، على توضيح أدوار ومسؤوليات اإلدارة فيما خيص تقـدمي الـدعم للـدول األعـضاء،                 

  ؛وطابعها الدويل للمنظمةوتؤكد على الطبيعة احلكومية الدولية 
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  هيئات الرقابة
 أمهية احترام الطبيعة املستقلة هلياكـل األمـم املتحـدة للرقابـة،             من جديد تؤكد    - ١٠  

  الداخلية واخلارجية، وتسلم بأن هذه اهلياكل هي شريكة رئيسية يف اإلدارة؛
ــشري  - ١١   ــا تـ ــه    ٥٩/٢٧٢ إىل قرارهـ ــنص عليـ ــا تـ ــا مـ ــذة يف اعتبارهـ ــرر، آخـ  وتقـ
ـــر اللجنــة االستــشارية لــ ٤ الفقــرة ـــن تقريــ ، أن تعــود إىل مــسألة )٢(شؤون اإلدارة وامليزانيــة مــ

اختصاصات آليـــة املتابعـــة الرفيعـــة املـستــوى واسـم تلـك اآلليـــة، فـــي سيــاق نظرهـــا فـــــي                
ــالتقييم اخلــارجي    ــق ب ــر املتعل ــستقل التقري ــة داخــل   لنظــاامل ــة احلــسابات والرقاب ــم ام مراجع ألم
  تخصصة؛املتحدة، مبا يف ذلك الوكاالت امل

ــةتؤكــد  - ١٢   ــة، وتطلــب إىل     أمهي ــذ الكامــل لتوصــيات هيئــات الرقاب ــة التنفي  كفال
 يف تنفيـذ توصـيات هيئـات        األمني العـام ضـمان خـضوع املـديرين للمـساءلة عـن وقـوع تـأخري                

   أو عدم تنفيذها؛الرقابة
  

  الغش والفساد
 ألـــف وتوصـــيات جملـــس مراجعـــي احلـــسابات  ٥٩/٢٦٤ إىل قرارهـــا تـــشري  - ١٣  

ــة العامــة عــن      ا ــرا إىل اجلمعي ــالغش والفــساد، وتطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري ملتعلقــة ب
  ؛لتدابري املتخذة لتنفيذ التوصياتا

  
  املشتريات

 ٢٠٠٢ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املؤرخ ٥٧/٢٧٩ إىل قراريها  أيضا تشري  - ١٤  
اجلهـود  بذل  عام مواصلة   ، وتطلب إىل األمني ال    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٣ املــؤرخ   ٥٩/٢٨٨ و

ــات أكثـر شـفافية     جلعـــل سياســـات وممارسات منظومـــة األمـــم املتحـدة فـــي جمـــال املـشتريــ            
  وكفاءة وفعالية؛
  تعزيز الشفافية

اخلطوات اليت اختذها األمني العام لتوخي مزيد من الـشفافية يف تعـيني            تالحظ  - ١٥  
مني الـذين   مبا يف ذلك من خالل مواصلة النظر يف املتقـد         املوظفني لشغل بعض الوظائف العليا،      

   بناء على طلب األمني العام؛تقترحهم الدول األعضاء
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  مكتب األخالقيات
نــشرة األمــني العــام عــن ب وحتــيط علمــا ، بإنــشاء مكتــب األخالقيــاتترحــب  - ١٦  

  :، ويف هذا الصدد)٤(ذلك
ــهاء يف وقــت مبكــر مــ   حتــث  )أ(   ــةن وضــع  األمــني العــام علــى االنت قواعــد  مدون
 يف ذلــك موظفــو ا مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة، مبــن  ميتثــل هلــ املنظومــةعلــى نطــاق األخــالق

  الصناديق والربامج؛
 إىل األمـني العـام إرسـاء عمليـة أمشـل يقـوم موظفـو األمـم املتحـدة مـن                      تطلب  )ب(  

اسـي املعـدل   خالهلا بالكشف عما لديهم من مـصاحل ماليـة ومـصاحل أخـرى، وفقـا للنظـام األس         
 ورصد تلك العملية، وضمان تعزيـز احلمايـة ملـن يكـشفون عـن وجـود ممارسـات                   )٥(للموظفني

  ؛املنظمةخاطئة داخل 
 املسؤوليات الرئيسية ملكتب األخالقيـات، علـى النحـو الـذي بينـه األمـني                تقر  )ج(  

  ؛)٤( وكما حددهتا نشرة األمني العام)٦(العام يف تقريره
ني علــى مكتــب األخالقيــات أن يقــوم بتنفيــذ الــسياسات  علــى أنــه يــتعتؤكــد  )د(  

، بالتعــاون الوثيــق مــع ســوء ســلوك، عنــد إبالغهــم عــن مــن االنتقــاماملتعلقــة حبمايــة املــوظفني 
  مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب إدارة املوارد البشرية؛

  علـى أنـه ينبغـي ملكتـب األخالقيـات، بالتنـسيق مـع مكتـب إدارة                 تؤكد أيضا   )هـ(  
  ؛نظيم برامج تدريبية تغطي خمتلف مسائل األخالقياتاملوارد البشرية، أن يقوم بت

ــسلم  )و(   ــيني،      ت ــوظفني املعن ــع امل ــى مجي ــدة عل ــصورة متزاي ــشترط ب ــضرورة أن ي  ب
ــون يف جمــاالت شــديدة اخلطــورة، تقــدمي اإل     ال ــذين يعمل ــراراتســيما أولئــك ال ــة ذات ق  املالي

ذلك يف سياق تقريره عن أنشطة مكتـب        ب ادة اجلمعية العامة  تطلب إىل األمني العام إف    الصلة، و 
   احلادية والستني؛ألخالقيات يف دورهتاا

معية العامة، يف اجلـزء      إىل األمني العام أن يقدم استعراضا شامال إىل اجل         تطلب  )ز(  
دورهتا الثانية والستني، على النحـو الـذي أوصـت بـه اللجنـة االستـشارية لـشؤون                  الرئيسي من   

، وينبغي أن يشمل ذلـك االسـتعراض، يف مجلـة أمـور، وجهـات               )٢(ارة وامليزانية يف تقريرها   اإلد
_______________ 

)٤(  ST/SGB/2005/22.  
  .ST/SGB/2006/4انظر   )٥(
)٦(  A/60/568و   Corr.1 2 و.  
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نظــر األمــني العــام بــشأن إمكانيــة إنــشاء فريــق خــرباء ذي متثيــل دويل لتقــدمي تقييمــات دوريــة   
  ؛ األخالقيات، لتنظر فيها اجلمعيةومستقلة لعمل مكتب

ستعراض الشامل املشار إليه أعـاله،       إىل األمني العام، يف سياق اال      تطلب أيضا   )ح(  
ــا ملكتـــب األخالقيـــات مـــن تـــأثري علـــى النـــهوض      ــرا عـــن تـــصور املـــوظفني ملـ أن يقـــدم تقريـ

  ؛املنظمةباألخالقيات والرتاهة يف 
ــ  )ط(   ـــرا عـــن أنــشطـــة مكتــب    كـتطلــب كذل ـــن العــام أن يقــدم تقري ـــى األميــ  إلـ

 فيــه  يف ســياق تقريــره الــسنوي، لتنظــر يــاتاملتعلقــة باألخالقاألخالقيــات، وتنفيــذ الــسياسات 
 بــشأنه، حــسب االقتـضاء، يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املتعلــق  اجلمعيـة العامــة وتتخــذ قــرارا 

  بإدارة املوارد البشرية؛
  

  املمارسات اإلدارية
 بتقرير األمني العام عن مسامهة إدارة الـشؤون اإلداريـة يف حتـسني              حتيط علما   - ١٧  

ة وخطــة حمــدودة األجــل للحــد مــن االزدواجيــة والتعقيــد والبريوقراطيــة يف  املمارســات اإلداريــ
  ؛)٧(العمليات واإلجراءات اإلدارية لألمم املتحدة

  
  تقدمي التقاريرمتطلبات 
ــشارية لــشؤون اإلدار  توصــياتتؤيــد  - ١٨   ــة االست ــرد يف   اللجن ــة، كمــا ت ة وامليزاني
عــن تقريـرا   أن يقــدم إىل اجلمعيـة العامــة  ، وتطلـب إىل األمــني العـام  )٢( مـن تقريرهــا ١٢الفقـرة  

ذلك يف إطار بنود جـدول األعمـال ذات الـصلة، باإلضـافة إىل تقـدمي عـرض عـام حلالـة تنفيـذ                        
  .أحكام هذا القرار، حسب االقتضاء

  ٧٩اجللسة العامة 
  ٢٠٠٦ مايو/أيار ٨

_______________ 

)٧(  A/60/342.  


