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 والسبعون الثانية الدورة
   األعمال جدول من 137 البند

    الربامج ختطيط  
    اخلامسة اللجنة تقرير  
 )املكسيك( غارسيا الندا: السيد فيلييب املقر ِّر   

 
 مقدمة - أوال 

 أن  2017 ســـبتمر/أيلـــ ل 15 يف املعقـــ  ة  الثانيـــ  العامـــ  جلســـت ا يف العامـــ   اجلمعيـــ  قـــرر  - 1
 الثانيــ   ورهتــا أعمــال جــدول يف “الــرام  ختطــي ” املعنــ ن البنــد إب راج املكتــ   ت صــي  علــ  بنــا    تقــ   

اللجـــان الر يســـي  وإىل اجللســـ  العامـــ  للجمعيـــ  العامـــ  وإىل ســـا ر  اخلامســـ  اللجنـــ  إىل وإحالتـــ  والســـبعن
 .لتعزيز مناقش  تقارير التقييم والتخطي  وامليزن  والرصد

 يف املعقـــــــــ  تن  اخلامســــــــ و  الثانيــــــــ  جلســـــــــتي ا يف البنــــــــد هــــــــ ا يف اخلامســـــــــ  اللجنــــــــ  ونظــــــــر  - 2
 نظــر خـالل أُبــدي  الـي واملالحظـا  هبــا أُ يل الـي البيـات  وتــر . 2017 أكتـ بر/األول تشـرين 13و 5

 .(1)ابمل ض ع املتصل  امل جزة احملاضر يف البند يف اللجن 
  اللجن : عل  معروض  التالي  ال اث ق كان  البند  ه ا يف وللنظر - 3

 . (A/72/16) واخلمسن السابع   ورهتا أعمال عن والتنسيق الرتم  جلنــ  تقرير )أ( 
 عل  التقييم نتا   وتطبيق التقييم  ور تعزيز عن الداخلي  الرقاب  خدما  مكت  تقرير )ب( 
  (؛A/72/72) ابلسياسا  املتعلق  الت جي ا  وعل  وتنفي ها الرام  تصميم

 الـرام  ختطي  حتكم الي والق اعد لألنظم  املقرتح  التنقيحا  عن العا  األمن تقرير )ج( 
 .(A/72/73/Rev.1) واملرفق( السابع  )املا ة التقييم وأسالي  التنفي  ورصد للميزاني  الرتجمي  واجل ان 

  
__________ 

 (1) A/C.5/72/SR.2  وA/C.5/72/SR.5. 

https://undocs.org/ar/A/72/16
https://undocs.org/ar/A/72/72
https://undocs.org/ar/A/72/73/Rev.1
http://undocs.org/A/C.5/72/SR.2
http://undocs.org/A/C.5/72/SR.5
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 A/C.5/72/L.3 القرار مشروع يف النظر - اثنيا 

 مشـروع أكت بر /األول تشرين 13 يف املعق  ة اخلامس   جلست ا يف اللجن   عل  معروضا كان - ٤
 رمسيـــ  غـــر مشـــاورا  لـــ عبنـــا    اللجنـــ  ر ـــي  قدمـــ  ( A/C.5/72/L.3) “الـــرام  ختطـــي ” بعنـــ ان قـــرار

 . السع  ي  العربي  اململك  ممثل نسق ا
 (.6 ون تص ي  )انظر الفقرة  A/C.5/72/L.3ويف اجللس  نفس ا  اعتمد  اللجن  مشروع القرار  - 5

  
  اخلامسة اللجنة توصية - اثلثا 

 التايل: القرار مشروع ابعتما  العام  اجلمعي  اخلامس  اللجن  ت صي - 6
 

  إن اجلمعية العامة 
ــــر  ألـــ   38/227و  1982كـــان ن األول/ يســـمر   21املـــ ر   37/23٤إىل قراراهتـــا  إذ تشي
ـــــــــر   19املــــــــ ر   ٤1/213و  1983كــــــــان ن األول/ يســــــــمر   20املــــــــ ر    1986كــــــــان ن األول/ يسمبـ

كــــان ن األول/ يســــمر   2٤املــــ ر   56/253و  2000كــــان ن األول/ يســــمر   23املــــ ر   55/23٤ و
املــــــــ رخن  58/269و  58/268و  2002كــــــــان ن األول/ يســــــــمر   20املــــــــ ر   57/282و  2001
 60/257و  200٤كــان ن األول/ يســمر   23املــ ر   59/275و  2003كــان ن األول/ يســمر  23

املـــ ر   62/22٤و  2006 كـــان ن األول/ يســـمر  22املـــ ر   61/235و  2006أاير/مـــاي   8املـــ ر  
 6٤/229و  2008كـــان ن األول/ يســـمر   2٤املـــ ر   63/2٤7و  2007كــان ن األول/ يســـمر   22
 2010كــــــــان ن األول/ يســــــــمر   2٤املــــــــ ر   65/2٤٤و  2009كــــــــان ن األول/ يســــــــمر   22 ر  املــــــــ
 2012كـان ن األول/ يسـمر   2٤املـ ر   67/236و  2011تشرين الثاين/ن فمر  11امل ر   66/8 و
 201٤تشـــرين الثـــاين/ن فمر  18املـــ ر   69/17و  2013كـــان ن األول/ يســـمر   ٤املـــ ر   68/20و 
  2016تشرين األول/أكت بر  27امل ر   71/6و  2015تشرين الثاين/ن فمر  13امل ر   70/8 و

إىل اختصاصــــــا  جلنــــــ  الــــــرتم  والتنســــــيق  املبينــــــ  يف مرفــــــق قــــــرار ا لــــــ   وإذ تشــــــ  أي ــــــا   
  1976أاير/ماي   1٤( امل ر  60-)  2008االقتصا ي واالجتماعي 

  (1)يف تقرير جلن  الرتم  والتنسيق عن أعمال  ورهتا السابع  واخلمسن وقد نظرت 
عن تعزيز  ور التقييم وتطبيق نتـا    يف تقرير مكت  خدما  الرقاب  الداخلي  وقد نظرت أي ا   

وتقريــر األمــن العــا  عــن  (2)التقيــيم علــ  تصــميم الــرام  وتنفيــ ها وعلــ  الت جي ــا  املتعلقــ  ابلسياســا 
التنقيحا  املقرتح  لألنظم  والق اعد الي حتكم ختطي  الرام  واجل ان  الرتجمي  للميزاني  ورصد التنفيـ  

  (3)السابع  واملرفق( وأسالي  التقييم )املا ة
 ور جلن  الرتم  والتنسيق ب صف ا اهليئ  الفرعي  الر يسي  للجمعيـ  العامـ   تعيد أتكيد - 1 

 وا ل  االقتصا ي واالجتماعي املعني  بش ون التخطي  والرجم  والتنسيق؛
__________ 

 (.A/72/16) 16ال اث ق الرمسي  للجمعي  العام   الدورة الثاني  والسبع ن  امللحق رقم  (1) 

 (2) A/70/72. 

 (3) A/72/73/Rev.1. 

https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.5/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/RES/37/234
https://undocs.org/ar/A/RES/38/227
https://undocs.org/ar/A/RES/41/213
https://undocs.org/ar/A/RES/55/234
https://undocs.org/ar/A/RES/56/253
https://undocs.org/ar/A/RES/57/282
https://undocs.org/ar/A/RES/58/268
https://undocs.org/ar/A/RES/58/269
https://undocs.org/ar/A/RES/59/275
https://undocs.org/ar/A/RES/60/257
https://undocs.org/ar/A/RES/61/235
https://undocs.org/ar/A/RES/62/224
https://undocs.org/ar/A/RES/63/247
https://undocs.org/ar/A/RES/64/229
https://undocs.org/ar/A/RES/65/244
https://undocs.org/ar/A/RES/66/8
https://undocs.org/ar/A/RES/67/236
https://undocs.org/ar/A/RES/68/20
https://undocs.org/ar/A/RES/69/17
https://undocs.org/ar/A/RES/70/8
https://undocs.org/ar/A/RES/71/6
https://undocs.org/ar/A/72/16
https://undocs.org/ar/A/70/72
https://undocs.org/ar/A/72/73/Rev.1
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 علــــ   ور اجللســــا  العامــــ  واللجــــان الر يســــي  للجمعيــــ  العامـــــ  يف تكــــرر الدشــــديد - 2 
استعراض ما تقدم  جلن  الرتم  والتنسيق من ت صيا  مناسب  تتصل بعمل ا والب  يف تلك الت صـيا   

مــن األنظمــ  والق اعــد الــي حتكــم ختطــي  الــرام  واجل انــ  الرتجميــ  للميزانيــ  ورصــد  10-٤وفقــا  للبنــد 
 ؛(٤)التنفي  وأسالي  التقييم

ة مــن صــالحيا  الــدول األعىــا  علــ  النحــ  أن حتديــد أولــ اي  األمــم املتحــد تؤكــد - 3 
 املبن يف ال الاي  التشريعي ؛

ضرورة أن تشـار  الـدول األعىـا  مشـارك   كاملـ  يف عمليـ  إعـدا  امليزانيـ   تؤكد أي ا   - ٤ 
 بد ا  من مراحل ا املبكرة وط ال العملي  أبسرها؛

التنقيحـا  املقرتحـ  لألنظمـ   استنتاجا  جلن  الرتم  والتنسيق وت صياهتا بشأنتؤيد  - 5 
ـــــ  للميزانيـــــ  ورصـــــد التنفيـــــ  وأســـــالي  التقيـــــيم  والق اعـــــد الـــــي حتكـــــم ختطـــــي  الـــــرام  واجل انـــــ  الرتجمي

  وبشأن تقرير االستعراض السن ي  لـ  الرسسـا  التنفيـ ين (6)  وبشأن التقييم(5)السابع  واملرفق( )املا ة
  وبشــأن  عــم منظ مــ  األمــم املتحــدة للشــراك  (7)2016نســيق لعــا  يف منظ مــ  األمــم املتحــدة املعــ  ابلت

 .(8)اجلديدة من أجل تنمي  أفريقيا
 

__________ 

 (٤) ST/SGB/2016/6. 

 أل . -(  اجلز  ذو الصل  من الفصل الثاين A/72/16) 16العام   الدورة الثاني  والسبع ن  امللحق رقم ال اث ق الرمسي  للجمعي   (5) 

 اب . -املرجع نفس   الفصل الثاين  (6) 

 أل . -املرجع نفس   الفصل الثالث  (7) 

 اب . -املرجع نفس   الفصل الثالث  (8) 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2016/6
https://undocs.org/ar/A/72/16

