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 الدورة السابعة والسبعون  

 من جدول األعمال 135البند 

التقاارر  الماالياة والنياااااا الماالياة الم ا عاة  
 وتقارر  مجلس م ا عي الحساباا 

   
التقاارر  الماالياة والنياااااا الماالياة الم ا عاة وتقاارر  مجلس م ا عي الحساااااااااابااا    

 2021كااون األول/ديسمن     31للفت ة المنتهية في 
  

 تق ر  اللجنة االستشاررة لشؤون اإلدارة والميزااية  

  
 مقدمة  -   أوال  

ــاؤوة ليـــةوو امياؤة والم  ان ة      - 1 ــتيـ تقرورا متصـــا تالتقاؤور المال ة والب انات   20نظرت اللجنة االسـ
،  2021األول/ييســـــــــــــمبر كانوو   31المال ة المراجعة وتقاؤور مجلس مراجع  الحســـــــــــــاتات لل ترة المنت  ة     

 على النحو التال : وذلك

موج  مقتضــــــــــــــت للنـتاال واالســــــــــــــتنـتاجـات الرا ســـــــــــــــ ة الواؤية    تقـاؤور مجلس مراجع    )أ( 
 ؛2021الحساتات لل ترة المال ة السنووة 

ــاتات   )ب(   ــععة عيــــر من التقاؤور المال ة والب انات المال ة المراجعة وتقاؤور مجلس مراجع  الحســ ســ
 ؛  ( 1) والمتعلقة تالك انات الخاضعة للمراجعة   2021كانوو األول/ييسمبر    31ال ة المنت  ة     لل ترة الم 

 __________ 

المتعق ة للمحكمت ن الجناا ت ن، ومرك  التجاؤة عمل ات األمم المتحدة المبلَّغ عن ا    المجلد األول، واآلل ة الدول ة لتصـــــروم األعمال   (1) 
ــام ة ليـــــــةوو الاجح ن، ومـــــــندوا األمم المتحدة للميـــــــاؤو  امنتاج ة، ومنظمة األمم المتحدة   ــ ة األمم المتحدة الســـــ الدول ة، وم وضـــــ

ــاواة ل ن الجنســــــــــــــ ن وتمك ن المرأ  ة )  ـحة األمم المتحـدة للمرأة(،  للط وـلة، وررـنامل األمم المتحـدة امنمـاا ، و  ـحة األمم المتحـدة للمســــــــــــ
وررـنامل األمم المتحـدة للب ـحة، وررـنامل األمم المتحـدة للمســــــــــــــتواـنات العيــــــــــــــرـوة )موـال األمم المتحـدة(، ومع ـد األمم المتحـدة للـتدؤوت  

مكتت  والعحث، والصــــــــــــندوا الميــــــــــــترظ للمعامــــــــــــات التقاعدية لمو    األمم المتحدة، ومكتت األمم المتحدة لخدمات الميــــــــــــاؤو ، و 
المتحـدة المعن  ـتالمخـدؤات والجرومـة، ومـــــــــــــــندوا األمم المتحـدة للســــــــــــــكـاو، ووكـاـلة األمم المتحـدة م ـاـ ة وتيــــــــــــــ ـ ل الاجح ن  األمم

 ال لسط ن  ن    اليرا األينى، وجامعة األمم المتحدة.
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ــاتات الواؤية    تقرورو    )ج(  ــ ات مجلس مراجع  الحســــــــ تقروراو لألم ن العام عن تن  ذ تومــــــــ
  ول/كانوو األ 31تيـــــــــلو األمم المتحدة وريـــــــــلو مـــــــــناي ا األمم المتحدة وررامج ا عن الســـــــــنة المنت  ة    

 . 2021 ييسمبر

 وتري    مر ا  ذا التقرور قاامة م صلة تالتقاؤور الت  نظرت    ا اللجنة االستياؤوة.  

وســتوؤي اللجنة االســتيــاؤوة تعل قات ا وتومــ ات ا تيــلو مواضــ   تع ن ا    تقاؤور من صــلة. ونظرت  - 2
إلى   2020تموز/ ول ـــ     1ترة من  اللجنـــة    تقرور المجلس عن عمل ـــات األمم المتحـــدة لح ل الســــــــــــــام لل 

(. وعاوة A/76/735/Corr.1و    A/76/735   تقرور مكرس ل ـــذل العمل ـــات )  2021ح وراو/ ون ـــ    30
ــندوا  على ذلك، تناَقش    تقاؤور اللجنة ذات الصــــــــ  ــلو الصــــــ ــ ة للمجلس تيــــــ ــ ات الرا ســــــ لة النتاال والتومــــــ

(، وريــــــلو تن  ذ  A/77/5/Add.16الميــــــترظ للمعامــــــات التقاعدية لمو    األمم المتحدة الواؤية    تقرورل )
(، وريــــــــلو الخطة االســــــــترات ج ة لح ل الترا      A/77/135نظام األمم المتحدة المرك ي لتخط ط المواؤي )

 (.A/77/94مكتت األمم المتحدة    جن م )

ــار اللجنة المعن ة   - 3 ــاؤوة، أ نار نظر ا     ذل التقاؤور، تلعضـــــــــ ــتيـــــــــ تعمل ات واجتمعت اللجنة االســـــــــ
ــاب ة ا ت تمت لريوي  ــاحات إضـ ــار معلومات وتيضـ م إل  ا  ةالر األعضـ ــاتات التاتعة للمجلس، وقدإ مراجعة الحسـ

. واجتمعت اللجنة أيضـــــــــــا تمملل  األم ن العام الذ ن قدموا إل  ا 2022أ لول/ســـــــــــبتمبر   27 ط ة وؤيت     
ــ ات المجلس، وا ت   ــلو حالة تن  ذ تومـــــــ ــاب ة تيـــــــ ــاحات إضـــــــ تم ذلك لريوي  ط ة وؤيت     معلومات وتيضـــــــ

 . 2022تيرون األول/أكتورر  21

، ورالنظر إلى حالة  2022و   2021وعند االســــــت ســــــاؤ، أللال ت اللجنة االســــــتيــــــاؤوة تلن     عام   - 4
(، اضــــــــــــــطل  المجلس تعملـ  من  ال م ول من عمل ـات مراجعـة  19-جـااحـة مرف   روس كوؤونـا )كو  ـد

 دان ة، م  إجرار معظم ال واؤات الم دان ة    المقر. الحساتات عن تعد واأل رى الم  

، ال رع A/77/240وأيؤج المجلس،    موج ل المقتضـــــــــــــــت،  رعـا عن إياؤة اليــــــــــــــركـار المن ـذ ن ) - 5
عة النطاا الت  وؤيت     الســـــايس(، نظرا لدوؤ م الحاســـــم    تن  ذ واليات األمم المتحدة والماحظات الواســـــ 

تقاؤور مراجعة حســـــــــــاتات متعدية. وتتعلا المعلومات الواؤية    ال رع المخصـــــــــــا للمان ة ك انات )عمل ات 
األمم المتحدة المبلغ عن ا    المجلد األول، وم وض ة األمم المتحدة ليةوو الاجح ن، ومنظمة األمم المتحدة 

ــاواة ل ن الجنســـــــ ن وتمك ن  للط ولة )ال ون ســـــــن(، وررنامل األمم المت  حدة امنماا ، و  حة األمم المتحدة للمســـــ
المرأة )  ـحة األمم المتحـدة للمرأة(، وررـنامل األمم المتحـدة للب ـحة، ومكـتت األمم المتحـدة لخـدمـات الميــــــــــــــاؤو ،  

ــكاو ــندوا األمم المتحدة للســــــ ــايؤة عن المجلس   )ومــــــ ــاتات الصــــــ وتم جمع ا من  ال تقاؤور مراجعة الحســــــ
 أينال(.  64؛ وانظر أيضًا ال قرة 222-220و  2تب او و ج  إلى الك انات )المرج  ن س ، ال قرات واس

وتثني اللجنة االسااتشاااررة ملل مجلس م ا عي الحساااباا السااتم ار تميرز تقارر   بمسااتو  ر ي   - 6
من الجودة واسااتاناع مملياا م ا عة الحساااباا بالحاااور الشاارباايل وتع ي اللجنة أياااا من تقد   ا  

المنفذ ن    للمعلوماا الشااملة والييمة الواردة في المو ز المقتااو وردراف ف م مربان من ردارة الشا كا 
 .(6، الفق ة A/76/554)ااظ  أياا 

  

https://undocs.org/ar/A/76/735
https://undocs.org/ar/A/76/735/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.16
https://undocs.org/ar/A/77/135
https://undocs.org/ar/A/77/94
https://undocs.org/ar/A/77/240
https://undocs.org/ar/A/76/554


A/77/574  

 

22-24615 3/32 

 

 آرا  مجلس م ا عي الحساباا  -  ثاايا  

على  راؤ الســنوات الســاتقة، أمــدؤ مجلس مراجع  الحســاتات  ؤار   ر ميــ وعة لتح ظات تيــلو  - 7
 جنة االستياؤوة أن ، كما  و الحال    تقرور المجلس عنجم   الك انات الت  ؤوجعت حساتات ا. وتاحل الل

ــاؤو  لعام   (، تلقى المكتت 59-33، ال قرات  A/76/5/Add.11)  2020مكتت األمم المتحدة لخدمات الميـــــــــ
مرة أ رى ؤأيا   ر ميــــ وع لتح ظات، م  تنب    اع متعلا تمعايؤت  لاســــتلماؤات المة رة    البنى التحت ة 

(، الت  سـجل المكتت مقالل ا إجمال  مخصـصـات ي وو معدومة واضـمحال   مة للغ S3Iالمسـتدامة )معايؤة 
،  A/77/240)  2021كانوو األول/ييســــمبر   31    ن االســــتلماؤ،   المااة م 66مل وو يوالؤ، أو   39,02
وفي حين تالحظ اللجنة االسااااتشاااااررة التنني  الرا ،  (. 51-40، ال قرات  A/77/5/Add.11؛ و  4ال قرة 

ل  مي  الكياااا قيد االساااااتع اة، م ة أع  ، ملل آرا  شي  مشااااافومة  تحفظاا من  فهي ت حو بحباااااو
 (ل7، الفق ة A/76/554مجلس م ا عي الحساباا )ااظ  أياًا 

  
 النتائج ال ئيسية التي توصل رليها مجلس م ا عي الحساباا  -  ثالثا  

االساااااتشااااااررة في امتبار ا أو   القباااااور الكني ة التي الحظها مجلس م ا عي رذ تاااااا  اللجنة   - 8
الحساباا والحا ة رلل مزرد من الوضوح وال قابة في مجاالا معينة، فهي ت   أن مواصلة ت كيز المجلس  
واساااتع اضااا  وتحليل  أم  ضااا ورع  يما  تعلم بمساااائل من قنيل اسااات داد التكاليم، والمساااامدة المؤقتة  

، واساااااترداو الموافين الذ ن يساااااتعين  هم ملتو األمم المتحدة لردماا المشاااااارر ، و  اامج األمم  العامة
المتحدة اإلامائي، ومقدمو الردماا من األط اع الثالثة، وكذلك ردارة الرن ا  االساااااااتشااااااااررين والمتعاقد ن  

تاال الرا ســ ة الت  تومــل  وتســلط اللجنة االســتيــاؤوة الضــور على الن   أداا (ل 57و   53و   24)ااظ  الفق اا  
 إل  ا مجلس مراجع  الحساتات    ال قرات التال ة وتقدم الماحظات والتوم ات ذات الصلة.

 
 المسائل المالية والمتعلقة بالميزااية -  ألف 

 الحالة المالية للكياااا الراضعة للم ا عة  -   1 

، ا تتم ( 2) الت  ؤوجعت حساتات ا 17 الحل المجلس،    موج ل المقتضت، أن  من ل ن الك انات الــ  - 9
ك انا الســــــنة المال ة ت ااح،    ح ن ســــــجل ك اناو )عمل ات األمم المتحدة لح ل الســــــام واآلل ة الدول ة  15

لتصــــــروم األعمال المتعق ة للمحكمت ن الجناا ت ن( عج ا. وســــــجلت اآلل ة الدول ة أيضــــــا عج ا للســــــنة المال ة 
من الك انات الخاضـــــعة للمراجعة   15(. وعاوًة على ذلك، ســـــجل  6، ال قرة  A/77/240اللاللة على التوال  )

ــاب ة إيجال ة وســـــجل ك اناو )مرك  التجاؤة الدول ة ووكالة األمم المتحدة م ا ة وتيـــــ  ل الاجح ن  أمـــــوال مـــ
ة ســــلب ة للســــنة اللاللة على التوال ، تع ى تيــــكل ؤا ســــ  إلى ال لســــط ن  ن    اليــــرا األينى( أمــــوال مــــاب  

 سـاؤة تيـ  ل ة وتلى  سـاؤة اكتواؤوة مـاب ة ناجمة عن الخصـوم المتعلقة تاسـتحقاقات المو   ن المعتر  ل ا 
ــ ، ال قرة  ــول )المرج  ن ســــــ ــا   األمــــــ ــعة عن 11   مــــــ أو الك او قايؤ على الو ار   1(. وتعن  زواية النســــــ

 __________ 

والمعا  ر المحاسـب ة    26ؤ المحاسـب  الدول   لم   دؤج الصـندوا الميـترظ للمعامـات التقاعدية لمو    األمم المتحدة ألن  يطبا الم  ا (2) 
 الدول ة للقطاع العام أل راف املاغ المال .

https://undocs.org/ar/A/76/5/Add.11
https://undocs.org/ar/A/77/240
https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.11
https://undocs.org/ar/A/76/554
https://undocs.org/ar/A/77/240
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ومن ل ن الك انات الخاضــعة للمراجعة، كاو  ناظ ك اناو تقل    ما نســعة األمــول    .( 3)  ة عامةتالت امات  تصــ 
ــوم عن  ( وكانت لدى الك انات المتعق ة نســــــــــت 0,91  :؛ واألونروا0,90  :)مرك  التجاؤة الدول ة 1إلى الخصــــــــ

 (.19)المرج  ن س ، ال قرة  1ت وا 

، لوج  عام، على األقل كاب ا. وكانت نســــــــــت وذكر المجلس أوإ المرك  المال  لجم   ال -  10 ك انات  لإ
ــكل مرون    معظم الك انات، و   حالة الك انات الت  كانت    ا  ــ ولة ونســـــت المارة المال ة مرت عة تيـــ الســـ

أو أقل من ، لم يكن  ناظ ت د د معامـــــــر لمارت ا المال ة. ولكن، الحل المجلس للســـــــنة  1النســـــــت قروعة من 
ــ ولة     اللان ة على الت  ــ ولة الســــروعة، قد انخ ضــــت مقاؤنة  11وال  أو نســــت الســ ــعة الســ ــ ما نســ ك انا، وال ســ

 (. 23تالسنة الساتقة )المرج  ن س ، ال قرة 

  2021 والحل المجلس أو مجموع إ رايات عملـ ات األمم المتحـدة المبلغ عن ـا    المجـلد األول    عـام  -  11
، وورج  ذلك أســــــــــاســــــــــا إلى 2020   المااة مقاؤنة تعام   10اية لنســــــــــعة لا  ن يوالؤ، و و ما يملل زو   7,55للغ 

لا  ن    6,68لل وو يوالؤ. وكاو المبلغ امجمال  للمصــــــرو ات  و    0,86الحصــــــول على تبرعات إضــــــاب ة تمبلغ  
ــا ا   ا من   ــا   األمــــــــــول تمقداؤ  2020لا  ن يوالؤ    عام   6,77يوالؤ، و و ما يملل انخ اضــــــــ . واؤت   مــــــــ

، وورج   2021كانوو األول/ييسمبر    31لا  ن يوالؤ       3,51   المااة، ل صل إلى    62 وو يوالؤ، أو  لل  1,34
مل وو يوالؤ( والمكاســــــــــت االكتواؤوة المتحققة من الخصــــــــــوم المتعلقة   870,76ذلك أســــــــــاســــــــــا إلى ال ااح للعام ) 

 (. 14و    13، ال قرتاو  A77/5 (Vol. I)) مل وو يوالؤ(  483,25تاستحقاقات المو   ن ) 

وتق  اللجنة االسااتشاااررة اا القا من االسااتنتاف الذع علن رلي  مجلس م ا عي الحساااباا ب ن   -  12
، وتشااج  2021كااون األول/ديساامن    31الوضاا  المالي العاو للكياااا الراضااعة للم ا عة كان كا يا في 

،  A/76/554المجلس ملل مواصااااااااالاة ردراف  ياااااا وتحليالا مقاارااة في تقاارر   المقنلاة )ااظ  أيااااااااااا  
 (ل11 الفق ة

 
 ردارة السيولة  -   2 

المبلغ عن ــا    المجلــد األول، أمـــــــــــــــاؤ المجلس إلى أو الحــالــة المــال ــة     عمل ــات األمم المتحــدة -  13
للم  ان ة العايية والصــــــــناي ا ذات  كانت ســــــــل مة نســــــــب ا. ورالنســــــــعة   2021العامة    األمم المتحدة    عام 
على  2021و  2020و   2019   ن ـاـية األعوام   0,76و  0,26و  0,06الصـــــــــــــــلة، لل ـت نســـــــــــــــعة النـقدـية  

التوال ، مما ييـــ ر إلى تحســـن تدؤوج     اتجال الســـ ولة، ولكن م  حدو  حاالت نقا يوؤي    الســـ ولة. 
ــندوا ؤأس ا ــلت الم  ان ة العايية االقتراف من مــ ــاب األمم المتحدة الخاع  ال  ووامــ لمال المتداول وحســ

ــندوا ؤأس المال المتداول أو الحســـــــــــــاب  2021. و   ن اية عام 2021عام  ، لم تعد  ناظ قروف من مـــــــــــ
االســـتيـــاؤوة المســـاال  الموج (. وتناقش اللجنة،  A77/5 (Vol. I)الخاع أو تعلات ح ل الســـام المنت  ة )

 .2021 المتعلقة تالس ولة    تقرور ا عن تقرور األيار المال  عن الم  ان ة البرنامج ة لعام

 

 __________ 

ــب ة الدول ة للقطاع العام: نســـعة األمـــول إلى الخصـــوم )مجموع األمـــول إلى   (3)  ناقش المجلس النســـت المال ة المتعلقة تالمعا  ر المحاسـ
ــول المتداولة إ ــعة التداول )األمــ ــوم(، ونســ ــتلماؤات  مجموع الخصــ ــروعة )النقدية زااد االســ ــ ولة الســ ــعة الســ ــوم المتداولة(، ونســ لى الخصــ

القصـ رة األجل زااد الحسـاتات المسـتحقة القعح إلى الخصـوم المتداولة(، ونسـعة النقدية )النقدية زااد االسـتلماؤات القصـ رة األجل إلى  
ســبتا مارة. ونســعة الســ ولة الســروعة ونســعة النقدية  ما نســبتا الخصــوم المتداولة(. ونســعة األمــول إلى الخصــوم ونســعة التداول  ما ن

 الس ولة.

https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/76/554
https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.I)
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 المسائل المتعلقة باست داد التكاليم   -   3 

ب ما  تعلا تعمل ات األمم المتحدة المبلغ عن ا    المجلد األول، الحل المجلس عدة مســـــاال تتعلا  -  14
ـتاســــــــــــــترياي التكـال م، تمـا    ذـلك ال وااح المتراكمـة، وتياؤة االحتـ ااـ ات، والرســــــــــــــوم   ر المعقوـلة، وأوج   
القصــــوؤ    تتع  تكال م الخدمات وتعداي  طط التكال م، واســــتخدام أموال اســــترياي التكال م أل راف   ر 

ــاؤوة ت  ــتيـــ ــاؤ، أللغ المجلس اللجنة االســـ ــت ســـ لو األمانة العامة لألمم المتحدة قد  اســـــترياي التكال م. وعند االســـ
ســ اســة ومعايج توج   ة مســتكملة تيــلو  دمات اســترياي التكال م  2021وضــعت    كانوو األول/ييســمبر  

ــاـال الت  حـديت ـا ال  ـحات الرقـالـ ة، مـلل مســــــــــــــتوـوات االحتـ ااـ ات. لـ د أـن  و قـا لمـا ذكرل   تعـالل تعح المســــــــــــ
اســـة والمعايج التوج   ة، ال ســـ ما ب ما  تعلا لنظام تتع  التكال م، المجلس،  ل م تع و  ؤمـــد تن  ذ  ذل الســـ  

ونموذج التســع ر، وتياؤة االحت اا ات. والحظت اللجنة    الســالا أن  على الر م من مــدوؤ  ذل الســ اســة، 
ال ت ال  ناظ ن ل مختل ة الســـــــــــــترياي التكال م ســـــــــــــاادة، وأعررت عن أمل ا أو يك ل األم ن العام تعم م ن ل  

وحد الســـــــــترياي التكال م على نطاا األلواب المعن ة من الم  ان ة، حســـــــــت االقتضـــــــــار، لناًر على معدالت  م
وتشااادد اللجنة   (.76، ال قرة A/77/7واق  ة للتكال م ومةمـــــرات األيار وعتر العمل وأ ضـــــل المماؤســـــات )

االمتثال لسااااياسااااة األمم المتحدة ومبادئها التو يهية المتعلقة بردماا  االسااااتشاااااررة ملل ضاااا ورة تعزرز  
 است داد التكاليمل

 
 ال ااح المتراكم   

والحل المجلس اتجا ا تصـاعديا عاما لل ااح السـنوي لخدمات اسـترياي التكال م    عمل ات األمم  -  15
، ح ـث للغ 2021إلى عـام    2016( من عـام  RCR10المتحـدة المبلغ عن ـا    المجلـد األول )الصــــــــــــــنـدوا  

، مما يعكس زواية 2021كانوو األول/ييســـــــــــمبر    31مل وو يوالؤ      448,54ال ااح المتراكم ما مجموع   
. وكاو لدى مقر األمم المتحدة الج ر األكبر من ال ااح المتراكم 2016   المااة مقاؤنة تعام    129لنســـــــــــعة  

ة    ن اية السنة على مدى السنوات الست الماض ة،     الماا  56و    45، تراوح ل ن  RCR10   الصندوا  
ــاال االمتلال  ــات امياؤوة ومســـ ــ اســـ ــترات ج ات والســـ مل وو    41,98ب ما كاو مياؤة الدعم العمل ات  وتياؤة االســـ

ــنوي  2020مل وو يوالؤ، على التوال . و   عام   32,23يوالؤ و  مل وو    118,54، للغ إجمال  ال ااح الســــــ
، كما أوضـــــــــــحت  19-، ووع ى ذلك ج ا ا إلى أزمة الســـــــــــ ولة وجااحة كو  دRCR10يوالؤ    الصـــــــــــندوا  

 23، ال قرتــاو  A/77/5 (Vol.I))  2021امياؤة. وتم االت ــاا على ترح ــل ال ــااح واســــــــــــــتخــدامــ     عــام  
مل وو يوالؤ  22,96، لم  تم إسناي مبلغ قدؤل  2022ن ساو/ألرول  26(. والحل المجلس أيضا أن  حتى 25 و

 (. 31إلى أي مرك  تموول )المرج  ن س ، ال قرة  RCR10من ال ااح المتراكم    إااؤ الصندوا 

ــندوا   -  16 ــتعرف المجلس المعامات التجاؤوة    إااؤ الصـــ ــاس َع إالنة أ  ذت، اســـ  RCR10وعلى أســـ
  ن رور  ورعـلة األمم المتحـدة لـلدعم    ل بـ ا ورعـلة األمم المتحـدة الت  أجرا ـا كـل من مكـتت األمم المتحـدة  

لتقديم المســــــــــاعدة إلى العراا، والحل تعح الحاالت الت    رضــــــــــت    ا ؤســــــــــوم   ر معقولة على الخدمات  
مة على أساس استرياي التكال م، على النحو التال :   المقدإ

 رف ؤسوم على  دمات كانت  طت ا تال عل الم  ان ة العايية.  على سب ل الملال،  رضت   )أ( 
، ؤسوما على مختلن ك انات أ رقة  2021إلى عام   2017تعلة األمم المتحدة للدعم    ل ب ا،    ال ترة من عام 

الم  ان ة العايية، مما أيى    األمم المتحدة القطروة مقالل امقامة والط راو األمن  و دمات أ رى كانت مدؤجة    
 أينال(؛    17)انظر أيضا ال قرة  RCR10مل وو يوالؤ    الصندوا   14,78إلى  ااح قدؤل  

https://undocs.org/ar/A/77/7
https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.I)
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 رف ؤســوم زاادة على  دمات اســترياي التكال م.  على ســب ل الملال،  رف مكتت األمم  )ب( 
رنامل األمم المتحدة للمسـتوانات  ليـةوو الاجح ن ور السـام ة  المتحدة    ن رور  على م وضـ ة األمم المتحدة 

العيــــروة )موال األمم المتحدة( أســــعاؤ إيجاؤ أعلى من الســــعر الذي وا ا عل   المراقت المال ، مما أيى إلى 
 (. 41-39، ال قرات A/77/5 (Vol. I)) 2021يوالؤا    عام  120 924,78ؤسوم زاادة قدؤ ا 

، أللال ت اللجنة االســـتيـــاؤوة تلو  2021و   ســـ اا تقرور األيار المال  عن الم  ان ة البرنامج ة لعام  
ــاتقة  أي ــترياي التكال م لل ترات الســـ ــندوا اســـ مبلغ  ااح من تعلة األمم المتحدة للدعم    ل ب ا    إااؤ مـــ

ات المال ة و   تقرور األيار المال     الوقت المناســـــــــــت لتســـــــــــج ل     الب ان   2023ســـــــــــ حدي    أواال عام 
.  2024، ورالتال  ســـــــــ عاي إلى الدول األعضـــــــــار كرمـــــــــ د يخصـــــــــم من األنصـــــــــعة المقرؤة لعام  2022 لعام
مليون دوالر المتعلم   ساااااااوو الردماا التي كاا     14,78اللجنة االساااااااتشااااااااررة أن الفائ  البال    وت   

األمم المتحدة للدمم في لينيا كان  نبغي أن يقيد لحساااااااي  تغ يها بالفعل الميزااية العادية بالنساااااابة لبعثة 
وتناقش اللجنة  ذل المســــــللة المتعلقة تال ااح    تعلة األمم المتحدة للدعم    ل ب ا تم ود  الدول األماااااا ل

 .2021من الت ص ل    تقرور ا عن تقرور األيار المال  عن الم  ان ة البرنامج ة لعام  

للغ المجلس اللجنة االســــــتيــــــاؤوة تلن  و قا لما ذكرت  امياؤة،  ال ااح المتراكم وعند االســــــت ســــــاؤ، أ -  17
قالل لإلن اا تيـــــــكل أســـــــاســـــــ .   ر أن  من ل ن  ذا  RCR10مل وو يوالؤ    الصـــــــندوا   448,54العالغ  

تعاؤ المبلغ،  ناظ تعح ال وااح الت  اســت  لكت ورعح االلت امات الم توحة الت  لم ت ســت لك. وأ ذا    االع
ــا ال ااح المتراكم   ر المخصــــــــــا الذي تم تحد دل، ؤأى المجلس أو امياؤة تحاجة إلى إجرار تحل ل  أيضــــــــ
مـــــامل إضـــــا   لألســـــعاب الجذؤوة لل ااح المتراكم الكب ر وتحد د يق ا للج ر من ال ااح الذي يمكن إعايت  

مات المقدمة إلى المســـــت  د ن إلى الدول األعضـــــار. وعلى وج  الخصـــــوع، ؤأى المجلس أن  إذا كانت الخد
 16مموـلة ـتالكـامـل من  ال الم  انـ ة العـايـية، كمـا    حـاـلة تعـلة األمم المتحـدة للـدعم    ل بـ ا )انظر ال قرة 

وال قرة   ــات إلى   21أعال  ــدمــ الخــ ــك  تلــ ــل  ــالــ ــاة مقــ المتلقــ ــة  ــاية ام رايات ذات الصــــــــــــــلــ إعــ ــد  ل م  ــال(،  قــ أينــ
 األعضار.  الدول

مل وو يوالؤ كاو   448,54وعاوة على ذلك، أمـــاؤ المجلس إلى أو مجموع ال ااح المتراكم العالغ   -  18
مل وو يوالؤ(.   253,90) 2021   عـام   RCR10مرة حجم مصــــــــــــــروـ ات الصـــــــــــــــندوا   1,8يعـايل حوال  

نســـــــعة وكانت النســـــــت المحووة لل ااح المتراكم، مقاؤنة تالن قات الســـــــنووة لصـــــــندوا اســـــــترياي التكال م )أي 
   المااة. وو قا للســـــ اســــة   2  959و  37االحت اا (، مت اوتة تيـــــكل كب ر ل ن الك انات ح ث تراوحت ل ن  
ــايؤة    كانوو  ــترياي التكال م الصــ ــمبر  والمعايج التوج   ة المتعلقة تاســ ،  نع   أال  تجاوز 2021األول/ييســ

التيــــــ  ل، وونع   أالإ   ود ال را ل ن  الرمــــــ د المال  امجمال  متطلعات ت ط ة ســــــنة واحدة من مصــــــرو ات  
 A/77/5   المااة من التكال م المتكبدة، تال واية أو النقصـــــــاو ) 10ام رايات والن قات ســـــــنووا عن نســـــــعة 

(Vol. I)  لو المماؤســــــة المتععة     (. وأللال ت اللجنة االســــــتيــــــاؤوة، لدى اســــــت ســــــاؤ ا، ت 33  و 32، ال قرتاو
ــتة أمـــــــــــ ر و  مـــــــــــ را من  12المجال توح  تلن  يمكن االحت اظ تاالحت اا ات عند مســـــــــــتوى  تراوح ل ن ســـــــــ

مصــــــــــرو ات التيــــــــــ  ل. وو قا لما ذكرل المجلس،     ح ن أو امياؤة    الت  تحدي مســــــــــتوى االحت اا ات  
ــتنايا إلى نموذج أعمال ا،   ن   نع   الق ام تان  ــتوى االحت اا ات  المناســـــــــــت اســـــــــ ــد وتحد ث مســـــــــ تظام لرمـــــــــ

 استمر ال ااح    االؤت اع. إذا

وت مل اللجنة االساااااتشااااااررة أن يقدو األمين العاو معلوماا رضاااااا ية رلل الجمعية العامة من مد    -  19
مليون دوالر من عادمااا اسااااااااات داد التكااليم وردارتا  والتعاامال معا    448,54مال ماة الفاائ  المت ا م الباال  
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وتناقش اللجنة المســـــــــــــاال المتعلقة تال ااح المتراكم تم ود من    اب  الجاذررة وق  اظ  ا في  ذا التق ر ل وأسااااااااابا
 أينال(.  24)انظر أيضا ال قرة    2021الت ص ل    تقرور ا عن تقرور األيار المال  عن الم  ان ة البرنامج ة لعام 

 
 نظام تتع  التكال م و طط التكال م   

مة إلى أنيــطة  دمة    تميــ ا م  امااؤ  -  20 القانون  الســترياي التكال م،  نع   إســناي تكال م الخدمة المقدَّ
ــوؤ    نظام تتع  التكال م   ــتخدمال ن.   ر أو المجلس وجد أوج  قصـــ ــوح، وكذلك إلى المســـ محدية ومعرإ ة لوضـــ

يمكن أو تســند  على مســتوى الخدمة.  على ســب ل الملال،    مرك  تموول واحد  د ر أنيــطة  دمات متعدية، ال 
جلت ام رايات   إ رايات الخدمات ومصرو ات ا و ااض ا إلى كل نوع من  حات الخدمات، و   تعح الك انات، س 
والمصــرو ات المتعلقة تلنواع مما لة من الخدمات    مراك  تموول مختل ة. والحظت امياؤة أو  ناظ ق ويا تقن ة 

ــناي كل حالة من  ــ ما    حالة  وعمل ة تحول يوو إســــــــــ حاالت امن اا تك ارة إلى  دمة ما وقت تكبد ا، وال ســــــــــ
 (.  64- 59، ال قرات  A/77/5 (Vol. I)التكال م   ر المعامرة، ملل المرتعات ) 

ل م، تما    ذلك والحل المجلس أيضـــــا أوج  قصـــــوؤ متعلقة تخطط تكال م  دمات اســـــترياي التكا -  21
ــب ل الملال، لم تعد تعلة األمم المتحدة للدعم    ل ب ا أي  طة للتكال م  عدم وجوي  طط للتكال م )على ســــــ

( واال تقاؤ إلى المعلومات ذات الصــــــــلة     طط التكال م )على ســــــــب ل الملال، 2021-2018 ال ال ترة 
 نا وســـــانت ا و ور روت ورانكوظ الن قات المتوقعة  ت دؤج إياؤة مـــــةوو الســـــامة واألمن    مكاتت جن م و    لم

ــا  ال ال ترة   ــال   ـ ــدول الماظ الو         طط تكـ ــة وجـ ــات تيــــــــــــــــلو الســــــــــــــ ولـ  (2021-2019والتوقعـ
 (. 69-65ن س ، ال قرات  )المرج 

وتتفم اللجنة االسااااتشاااااررة م  مجلس م ا عي الحساااااباا وتشاااادد ملل أ مية و ود اظاو دقيم   -  22
الرادمااا، فااااااااااال من ع ي ةااااااااااملاة ود يقاة للتكااليم )بماا في ذلاك الرادمااا المقت حاة،   لتتب  تكااليم

واإل  اداا والنفقاا المتوقعة، و دول مالك الموافين، والتوقعاا بشاااااا ن الساااااايولة(، وتوصااااااي ب ن ت لو  
 (ل76، الفق ة A/77/7الجمعية العامة رلل األمين العاو تنفيذ كليهما )ااظ  أياا 

 
 أموال استرياي التكال م المستخدمة  أل راف ال ملة ل ا تاسترياي التكال م    

م    ا الصـــــندوا  -  23  RCR10الحل المجلس، على أســـــاس ع نة أ الذت، تعح الحاالت الت  اســـــتخدال
يوالؤا لت ط ة مرتعات واستحقاقات   386  780لتموول أنيطة ال تتصل معامرة تخدمات استرياي التكال م )أي  

(. 58-55، ال قرات  A/77/5 (Vol. I)و اان ل سـت لمسـةول ات ا مـلة معامـرة تخدمات اسـترياي التكال م( )
 ، ألل ت امياؤة اللجنة االستياؤوة تلو حاالت عدم التطالا قد تم تصح ح ا. وعند االست ساؤ

وتتفم اللجنة االساااتشااااررة م  توصاااياا مجلس م ا عي الحسااااباا المتعلقة باسااات داد التكاليم   -  24
 وتشدد ملل الحا ة رلل ما  لي: )أ( ر  ا  تحليل ةامل للمنل  الكني  للفائ  المت ا م، وأع فوائد مب  ية
ذاا صاالة، م  تحد د أع دمم تناقلي من  مبااادر التمورل وتباانيف  حسااو الكياااا، بةية رمادة األموال  

)ي( اتراذ ر  ا اا لااااااامان الحفاا ملل ال صاااااايد المالي اإل مالي مند مسااااااتو     رلل الدول األماااااااا  
ة مند المساتو   )ف( االمتثال لألط  المعياررة ذاا البالة، بما في ذلك ضامان ف ة رساوو معقول  مناساو 

األدال الالزو لتغ ية النفقاا ذاا الباالة وتجنو الدمم التناقلي من  مبااادر التمورل والكياااا، وال ساايما  
)د( التتب  الاادقيم للتكاااليم وع ي د يقااة    الكياااااااا الممولااة من عالل األموال الرااار ااة من الميزاايااة 

ة أو  وامـــــل المجلس اســـــتعراف المســـــاال المتعلقة وتلمل اللجن   أمال (ل 22و   16للتكاليم )ااظ  الفق تين  
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أعال(. وتنـاقش اللجنـة    8تـاســــــــــــــترياي التكـال م وأو يقـدم معلومـات عن ذلـك    تقـاؤورل المقبلـة )انظر ال قرة  
المســــــــــــــاال ذات الصـــــــــــــــلة تم ود من الت صـــــــــــــــ ل    تقرور ا عن تقرور األيار المـال  عن الم  انـ ة البرنامجـ ة  

 .2021 لعام

 تعلا تالك انات األ رى، الحل المجلس أو البرنامل امنماا  يســـــــــــــتخدم أســـــــــــــعاؤا ع ا عل  ا  وب ما   -  25
ال من الســــــــترياي تكال م الخدمات المقدمة، تما    ذلك    مجاالت ملل إياؤة المواؤي العيــــــــروة، ح ث زايت  

الو ار تااللت ام التكال م ذات الصـــــــلة زواية كب رة. والحل المجلس أو إ مال اســـــــتعراف يقة األســـــــعاؤ يعوا 
 (. 58-39، ال قرات A/77/5/Add.1تاسترياي التكال م تالكامل، يوو تحق ا ؤرن أو تكبد  ساؤة )

وب ما  تعلا تمكتت األمم المتحدة لخدمات الميـاؤو ، ؤأى المجلس أو ؤسـوم لدل المخاار المسـعرة   -  26
ي، إلى جانت الحد األينى من الرســــــوم، الت  ي رضــــــ ا المكتت على عماا  تســــــا م    ال وااح تيــــــكل  ري

الكب رة للك او، الت  زايت تيـــــــــــــكل كب ر  ال الســـــــــــــنوات القل لة الماضـــــــــــــ ة، وحققت مســـــــــــــتوى تاؤوخ ا قدؤل  
ــاؤ المجلس إلى أو ؤســــــــــم لدل المخاار   د  إلى ضــــــــــماو و ا 2021مل وو يوالؤ    عام  63,5 ر  . وأمــــــــ

ــ  ة   ــ  ل . وم  ذلك، وعلى الر م من الموا قة على مــــ المكتت تالحد األينى الحت اجات  من االحت اا  التيــــ
وتلب ة الحد األينى من االحت اجات من  2021جد دة للحد األينى من االحت اا  التيـ  ل     أ لول/سـبتمبر  

ــوم لد ــل المكتت  رف ؤســ ــ  ل     ن اية ذلك العام، وامــ ،  A/77/5/Add.11ل المخاار )االحت اا  التيــ
ــدؤ نموذجا منقحا 93-76ال قرات   ــاؤوة تلو المكتت أمــــ ــتيــــ ــاؤ، ألل ت امياؤة اللجنة االســــ ــت ســــ (. وعند االســــ

االحت ـاا   ، ح ـث تمجري تلب ـة الحـد األينى من االحت ـاجـات من  2022 ب/أ ســــــــــــــطس   29للتســــــــــــــع ر     
ــترياي التكال م   ر المعامـــرة عنصـــرا من عنامـــر المخاار. وأللال ت اللجنة أيضـــا   التيـــ  ل ، لن  تضـــمن اسـ
ــ ة    المناقيـــــات المتعلقة ت نجاز مذكرة ت ا م جد دة ل ن   ــللة المتعق ة الرا ســـ تلو اســـــترياي التكال م  و المســـ

وتا مال اللجناة    .2022 ـا الن ــاا ــة    عـام  األمـانـة العــامـة لألمم المتحــدة والمكتــت،  توق  وضــــــــــــــ  مــــــــــــــ  ت 
و رلل الجمعية العامة وق  اظ  ا في  ذا التق ر  وفي التق ر  المقنل ذع الباااااااالة   االسااااااااتشاااااااااررة أن تقدل
معلوماا مسااااتكملة من اسااااتع اة مذك ة التفا م  ين الملتو واألمااة العامة لألمم المتحدة )ااظ  أياااااا  

 أداا (ل 53الفق ة 
 

 موارد من صندوق الميزااية العادية رلل صندوق است داد التكاليم تحورل ال  -   4 

مل وو  28,72، حولت امياؤة مبل ا قدؤل  2020كانوو األول/ييســـــــــــــمبر  31الحل المجلس أن       -  27
 RCR10)و و عنصــر ؤا ســ  من عنامــر الم  ان ة العايية( إلى الصــندوا    10UNAيوالؤ من الصــندوا  

. 19-( ت رف ضـــــــــــماو اســـــــــــتمراؤوة تصـــــــــــروم األعمال  ال جااحة كو  د)مـــــــــــندوا اســـــــــــترياي التكال م
من أجل عدة أموؤ  2021ما  ن يوالؤ من  ذا المبلغ من قبل  مان ة ك انات    عام  6,64اســــــــــــتخدام   وتم

من ا المعدات والتيـــ  د، ملل تكنولوج ا المعلومات واالتصـــاالت لدعم العمل عن تعد وتحســـ ن وتوســـ   مرا ا  
ــتوي و  ــل العالم . ولم تدؤج  ذل الن قات    الم  ان ة البرنامج ة المقترحة، لل وا ا  االســـ التاتعة مياؤة التوامـــ

كانوو األول/ييســــــــمبر  31عل  ا المراقت المال  لدال من ذلك من أجل اســــــــتمراؤوة تصــــــــروم األعمال. و   
ــندوا 2021 ــ د النامـــل عن التحوول من الصـ و يوالؤ، تعد تعد ل مل و   21,68ما قدؤل   10UNA، للغ الرمـ
(. وعند االســت ســاؤ، تلقت اللجنة االســتيــاؤوة 80-72، ال قرات A/77/5 (Vol. I)مل وو يوالؤ ) 0,4تق مة 

ذات  من امياؤة لمحـة عـامـة عن األنيــــــــــــــطـة الت   طـت تكـال   ـا األموال المحولـة، م  االلت امـات والن قـات  
 .1الصلة، على النحو الموج     الجدول 
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 1الجدول 

 األاش ة التي ش   تكاليفها الموارُد المحولة من صندوق الميزااية العادية رلل صندوق است داد التكاليم 

 )تما  ن يوالؤات الواليات المتحدة(
 ماحظات المست لك ال عل  االلت ام 
تحد ث البن ة التحت ة للمةتمرات وتكنولوج ا المعلومات واليعكات لدعم االجتماعات المختلطة   11,5 4,7 6,8 المعلومات واليعكات المةتمرات وتكنولوج ا      

 وترت عات العمل عن تعد
م  انتقـال المنظمـة إلى ل حـة للعمـل عن تعـد تيــــــــــــــكـل مت ا ـد، كـانـت  نـاظ حـاجـة إلى تع و   0,1 0,1 - لواتة الس اسات

إمكان ة ومــــــول المو   ن والدول األعضــــــار على حد ســــــوار إلى نقطة  دمات واحدة تجم  
   ا الســـ اســـات المســـتكملة الصـــايؤة على نطاا األمانة العامة، والمعايج التوج   ة الرســـم ة،  

 واألنظمة وامجرارات ذات الصلة.
 19-االحت اا ة المةقتة لتخ  م عتر العمل امضا   المرتعط تكو  دالقدؤة  0,3 0,3 0,0 19-كو  د -القدؤة الطب ة االحت اا ة 

القــــدؤات المتعلقــــة تـــاالســــــــــــــتوي و    إياؤة 
 التوامل العالم 

أـمعن تع و  ج وي التواـمل الت  تبذل ا األمم المتحدة أكلر أ م ة أ نار الجااحة، تالنظر إلى   4,0 0,9 3,1
ازياي. واعت بر تحســـ ن وتوســـ   مرا ا االســـتوي و أو مســـتوى ســـور التوامـــل تيـــلو الجااحة قد 

تدل را م ما من تدال ر اســــــتمراؤوة تصــــــروم األعمال وســــــاعدا على التصــــــدي للتحديات الت  
 رضــــــــــــــت ـا الجـااحـة، تمـا    ذـلك زـواية الطـلت على المحتوى الرقم  والمـناســـــــــــــــعات التـ اعلـ ة 

ــت خدمت القدؤة المع زة على البث لتع و  ال ــ ة. واســـ ــا     اال تراضـــ لقة    اللقاحات وامنصـــ
الومـول إلى اللقاحات ومكا حة المعلومات المضـللة، الت  كاو يمكن أو تضـر تالج وي الت  

 تبذل ا منظومة األمم المتحدة للتصدي للتحديات الت  تطرح ا الجااحة
والتكنولوج ا األسـاسـ ة لتجنت ام  اقات وحماية االسـتلماؤ العاجل والحاسـم    األمن المايي   11,8 0,7 11,1 السامة واألمن

     86المو   ن واألمــول على نحو كا     ضــور الت د دات الجد دة والنامــحة، م  الت  
   المااة( والمكاتت الموجوية  اؤج    43المااة من المواؤي الازمة من أجل اللجاو امقل م ة )

المتعقـ ة مطلوـرة لك   تمكن المقر من    المـاـاة    14   المـاـاة(. وكـاـنت نســـــــــــــــعة    43المقر )
 تع و  المح ط ومرا عة الد ول

اســترات ج ة األم ن العام الســتخدام الب انات 
 من قبل الجم   و   كل مكاو

تحد ث البن ة التحت ة للمةتمرات وتكنولوج ا المعلومات واليعكات لدعم االجتماعات المختلطة   0,2 - 0,2
 وترت عات العمل عن تعد

  27,9 6,7 21,2 المجموم 
  

ــتوجت  ذل  - 28 ــروم األعمال تســ ــتمراؤوة تصــ ــاؤوة كذلك تلو احت اجات اســ ــتيــ ألل ت امياؤة  اللجنة االســ
االســتلماؤات العاجلة و  ر المتوقعة    تكنولوج ا المعلومات، واليــعكات، والتوامــل العالم  المع ز. وعاوة 

مـندوا الم  ان ة العايية سـتكوو على ذلك، وو قا لما ذكرت  امياؤة، كانت إياؤة المعامات ذات الصـلة يا ل  
 ل ة    10RCRمـــــ عة ومعرضـــــة للخطل تســـــبت الق وي الموجوية    نظام أوموجا،    ح ن اعتبر الصـــــندوا  

 محاسب ة إياؤوة أكلر مارمة ومواتاة ل ذا ال رف. 

وأللغ المجلس اللجنة تلو تحوول األموال ل ن مـــــــناي ا مختل ة ممكن عموما.  على ســـــــب ل الملال،  - 29
 دمات  اضـعة السـترياي التكال م )ملل امجار   10UNAإذا تلقى متلقو الخدمات الذ ن يمول م الصـندوا 

( من مقــدم  الخــدمــات،  قــد يكوو  نــاظ مــا  برؤ تحووــل األموال من 19-الطب     ســــــــــــــ ــاا جــااحــة كو  ــد
لد    من الخدمات الت  تم تلق  ا. ل د أن  ســـــ كوو من   ر  10RCRإلى الصـــــندوا    10UNAالصـــــندوا  

لدوو معامات  دمات حق ق ة   10RCRإلى الصـــــــندوا    10UNAالمناســـــــت تحوول أموال من الصـــــــندوا  
 ولن يكوو للمراقت المال  أو ؤؤسار الك انات سلطة الق ام لذلك. 

اراا المذكورة أمال  من أ ل  واللجنة االسااااااتشاااااااررة شي  مقتنعة ب ن ضاااااا ورة ورلحاح االسااااااتثم - 30
ذ في االمتبار أيااااا اارفاة مساااتو  النفقاال ومالوة    اساااتم اررة تبااا رم األممال قد أثناتا تماما، رذا أعا
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ملل ذلك، ت مل اللجنة أن يقدو األمين العاو توضااايحاا وتن ر اا رضاااا ية رلل الجمعية العامة وق  اظ  ا 
ذاا الباااالة من حساااااي الميزااية العادية رلل حساااااي اساااات داد    في  ذا التق ر  بشاااا ن ق ار تحورل األموال

  التكاليم، مما قد  ؤدع، في  ملة أمور، رلل أث  سلني ملل تدقيم الهيااا اإلداررة في الميزاايةل

 
 أو   القبور في راشا  التزاماا البناد م  -   5 

 وـلة، أنيــــــــــــــلت امياؤة  ، ولمواج ـة أزمـة الســــــــــــــ 2020 و 2019الحل المجلس أـن     ن ـاـية عـام    - 31
مل وو يوالؤ على التوال ، يوو اســــــــــــــتخـدام  116,66 مل وو يوالؤ و 55,32مــــــــــــــة تق مـة الت امـات مـالـ ة  ـا

(. وعند االسـت سـاؤ، ألل ت امياؤة اللجنة االسـتيـاؤوة تلو 83المسـتندات الداعمة العايية )المرج  ن سـ ، ال قرة  
تســبت أزمة الســ ولة الناجمة عن ال واية الكب رة    متل رات    2020األموال قد تم االلت ام ل ا قرب ن اية عام 

مل وو  330االمـــتراكات المقرؤة والتل ر اليـــد د    اســـتام التد قات النقدية الدا لة، ح ث تم اســـتام حوال  
ــمبر     . وو قا لما ذكرت  امياؤة، لم يكن من الممكن،   2020يوالؤ    األيام األ  رة من كانوو األول/ييســـــــــــ

 ل تلك الظرو ، إجرار اسـتقصـار آلؤار مد ري البرامل تيـلو قدؤت م على اسـتخدام األموال     ضـوو  ترة  
ــلة   ــتعراف الم  ان ة   ر المتصـــــــــــ ــة عن اروا اســـــــــــ زمن ة معقولة، وتقرؤت زواية االلت امات المال ة الخامـــــــــــ

مةيال أو أي أموال   ر  تالو اان  قط اســــــــــــتنايا إلى المعلومات المتاحة    ذلك الوقت، على أســــــــــــاس   م
ــاؤوة إلى أن ، عما تالقاعدة  ــتيـــ ــ ر اللجنة االســـ ــار. وتيـــ ــتعاي إلى الدول األعضـــ من النظام   9-105من قة ســـ

المال  والقواعد المال ة لألمم المتحدة، يجت أو يكوو أي الت ام قااما على أســــاس عقد أو ات اا أو أمر مــــرار  
أســـاس ي ن تعتر  ت  األمم المتحدة. ووجت أو تدعم جم    ؤســـم  أو مـــكل   ر من أمـــكال التع د أو على

 أينال(. 34االلت امات لو  قة الت ام مناسعة )انظر ال قرة 

، 2019مل وو يوالؤ الت  أنيــــحت    عام  55,32وب ما  تعلا تااللت امات المال ة الخامــــة العال ة  - 32
ــدؤل   قـ ــدام مبلغ  ــ  تم اســــــــــــــتخـ ــدؤل  مل وو يوالؤ  35,53الحل المجلس أنـ قـ مل وو يوالؤ   19,79، وأل   مبلغ 

ــ را      36 )أو ــ د المتعق  مــ ــمبر  31   المااة(، ورلغ الرمــ . ومن ل ن االلت امات  2021كانوو األول/ييســ
، تم اســــــــــــــتخـدام مبلغ قـدؤل  2020مل وو يوالؤ الت  أنيــــــــــــــحـت    عـام   116,66المـال ـة الخـامـــــــــــــــة العـال ـة  

قـــدؤل   23,12    المـــااـــة(، ورلغ الرمــــــــــــــ ـــد المتعق     65مل وو يوالؤ )أو    75,8مل وو يوالؤ، وأل   مبلغ 
يوالؤ      17,74 األول/ييســــــــــــــمبر    31مل وو  ــانوو  ال قرة  A/77/5 (Vol. I))  2021كــــ ــد  85،  وعنــــ  .)

مل وو يوالؤ،  17,74ت العالغ االســــت ســــاؤ، ألل ت امياؤة اللجنة االســــتيــــاؤوة تلن  من أمــــل ؤمــــ د االلت اما
ما  ن يوالؤ، وأو الرمــ د المتعق  يملل الت امات لم تتم تســووت ا تعد.   10,8تمت تصــ  ة مبلغ إضــا   قدؤل  

ول س من المتوق  الق ام تلي  2021ورامضــــــــا ة إلى ذلك، لم  تم الق ام تلي الت امات مال ة  امــــــــة    عام 
  2023. وعاوة على ذلــك، ورــالنظر إلى العــااــد المحتمــل    عــام  2022الت امــات من  ــذا القب ــل    عــام  

والســــــــــــــنوات الســـــــــــــــاتقـة، اتخـذت    2021مل وو يوالؤ من األموال   ر المن قـة من عـام    279العـالغ أكلر من  
مل وو يوالؤ من االعتمايات لصــندوا ؤأس   100، قراؤا لتخصــ ا  2022الجم  ة العامة،    ح وراو/ ون    

العاو تحليال ألث  زرادة رصايد صاندوق رأا المال    ت مل اللجنة االساتشااررة أن يقدو األمينو المال المتداول. 
ــة       المتداول في تق ر  الميزااية المقنلل ــ د االلت امات المال ة الخامـ ــاال المتعلقة لرمـ وتناقش اللجنة المسـ

 . 2021تقرور ا عن تقرور األيار المال  عن الم  ان ة البرنامج ة لعام 

مل وو يوالؤ )ج ر من االلت امات المال ة الخامــــة   18,59وأمـــــاؤ المجلس كذلك إلى أن  تم تحوول  - 33
)مــــــــــــندوا الم  ان ة العايية( إلى  10UNA( من الصــــــــــــندوا 2020مل وو يوالؤ    عام   116,66العال ة 
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ــندوا   ــترياي التكال م( على النحو الذي وا ا عل   المراقت    RCR10الصـــــــــــ ــندوا اســـــــــــ المال  لت ط ة  )مـــــــــــ
المصــــرو ات، ملل مــــرار المركعات والمعدات، وامنيــــارات الجاؤوة وأتعاب الخبرار االســــتيــــاؤو ن الت  تكبد ا 

ــاو/ألرول إلى كانوو األول/ييســــمبر  24 . و  صــــصــــت تعح األموال ألنيــــطة  2021ك انا    ال ترة من ن ســ
  ن المعتمـد    الم  ان ـة، أو ام راف    االحت ـاظتكن ل ـا م  ان ـة معتمـدة، وأيت إلى ال وـاية    امن ـاا ع لم

تاألمــول، أو وجوي أمــول  املة.  على ســب ل الملال، وعلى الر م من عدم وجوي اعتماي ل ذل األ راف     
، اسـت خدمت تلك األموال لاسـتعانة تخبرار اسـتيـاؤو ن و برار    إياؤة التوامـل  2020الم  ان ة المعتمدة لعام 

مما أيى أيضا إلى ح ازة الععلة لمركعات ت ود  مركعات    تعلة األمم المتحدة للدعم    ل ب ا،    العالم  وليرار
 (.88عن حاجت ا )المرج  ن س ، ال قرة 

وأومــى المجلس  امياؤَة لوضــ  معا  ر إضــاب ة الســتخدام االلت امات الخامــة    المســتقبل تيــكل   - 34
ــلة اتخاذ امجرارات الماا  ــتلناا ، وموامـ ــدة المتعق ة تما  تمامـــى م   اسـ ــلو األؤمـ أحكام النظام المال  مة تيـ

ــ ، ال قرة  ــاؤات  93والقواعد المال ة لألمم المتحدة )المرج  ن ســ ــت ســ ــن المجلس كذلك ؤيا على اســ (. وكما أوضــ
ــاؤوة،  نع   أو تكوو االلت امات الخامــــــة الت  تمت الموا قة عل  ا مرك وا    عام    ــتيــــ   2019اللجنة االســــ

اســتلنارات. ورامضــا ة إلى ذلك،  نع   إيؤاج معا  ر واضــحة من ح ث التق  م واالعترا  والموا قة    2020 و
ــتلناا ة      ــة االســــــــ ــرو  ة    المعايج التوج   ة المتعلقة تااللت امات المال ة الخامــــــــ من جانت ال  حات التيــــــــ

اللجنة  وتتفم  المال  والقواعد المال ة. المســتقبل، كما  نع   تع و  عمل ة التصــد ا والموا قة تميــ ا م  النظام 
واللجنة ملل ثقة من أا  سايج ع وضا  المباد    االساتشااررة م  ما أوصال ب  مجلس م ا عي الحسااباال

التو يهية بشاا ن االسااترداو االسااتثنائي لاللتزاماا المالية الراصااة، م  معا ي  واضااحة تمتثل امتثاال تاما  
ذاا البااااااااالاة، وت   أاا   نبغي تقاديمهاا رلل الجمعياة العااماة للنظ  فيهاا    للنظااو الماالي والقواماد الماالياة

ــ ل      (ل19، الفق ة  A/76/7/Add.16أياااااا   )ااظ  ــة تم ود من الت صــــ وتناقش اللجنة االلت امات الخامــــ
 .2021امج ة لعام تقرور ا عن تقرور األيار المال  عن الم  ان ة البرن 
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، كانت   انة األمم المتحدة تد ر نقدية واســـــــــــــتلماؤات تق مة 2021كانوو األول/ييســـــــــــــمبر   31    - 35
. ورامضـا ة إلى ( 4) لل وو يوالؤ    مـندوا اسـتلماؤي ميـترظ يضـم  مان ة ك انات  اضـعة للمراجعة  12,02

لبرـنامجـ  الخـاع ول  ـحة األمم المتحـدة لل وو يوالؤ  12,58ذـلك، أياؤ البرـنامل امنمـاا  اســــــــــــــتلمـاؤات تق مـة 
ــندوا األمم المتحدة  ــندوا األمم المتحدة للســــــــــكاو، ومع د األمم المتحدة للتدؤوت والعحث، ومــــــــ للمرأة، ومــــــــ

مم المتحدة ليـــــةوو الاجح ن، وال ون ســـــن، ومكتت للميـــــاؤو  امنتاج ة. وكاو لخمســـــة ك انات )م وضـــــ ة األ
لل وو يوالؤ من    17,59ما مجموع    (( 5) األمم المتحدة لخدمات الميــــــــــــاؤو ، واألونروا، وجامعة األمم المتحدة

ــ ة عامة، كانت  ــترظ    ا أو  د ر ا ك او   ر تات  لألمم المتحدة. ورصـ ــتلماؤات الت  لم يكن ييـ النقدية واالسـ
  ذة    الت ا د. وتملل النقدية ومكا حات النقدية واالســتلماؤات أكلر من نصــن مجموع األمــول  االســتلماؤات  
 __________ 

المبلغ عن ـا    المجـلد األول، ومرك  التجـاؤة اـلدولـ ة، واآللـ ة اـلدولـ ة لتصــــــــــــــروم األعمـال المتعقـ ة للمحكمت ن    عملـ ات األمم المتحـدة (4) 
، ومكتــت األمم المتحــدة المعن  تـالمخــدؤات والجرومــة، وجـامعــة األمم  الجنــاا ت ن، ومواـل األمم المتحــدة، وررنـامل األمم المتحــدة للب حــة

 المتحدة، وعمل ات األمم المتحدة لح ل السام.

   المااة، مـــــندوا ال عات    88,0مل وو يوالؤ، أو    443,51ما  ن يوالؤ، ييـــــمل مبلغ قدؤل   503,84من مجموع النقدية واالســـــتلماؤ العالغ   ( 5)  
ــات  التات  لجامعة   ــترظ للمعامــ ــندوا الميــ ــتلماؤات التات  للصــ ــتلماؤ عالم ة وويــــر  عل   مكتت إياؤة االســ ــركة اســ األمم المتحدة الذي تد رل مــ

 المتحدة.     المااة، تالنقدية واالستلماؤات الميتركة م    انة األمم   8,9مل وو يوالؤ، أو    44,87التقاعدية؛ ووتصل مبلغ قدؤل  
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ك انا، ورالنسـعة لمكتت األمم المتحدة لخدمات الميـاؤو  وجامعة األمم المتحدة، كانت تملل أكلر من   12لـــــــــــــــ 
لمعامات وعمات السـداي،     المااة من مجموع األمـول. وم  ت ا د األؤمـدة النقدية وعدي الحسـاتات وا 80

لماؤات لك الة إياؤة المخاار والعاادات على نحو  الحل المجلس زواية الحاجة إلى إياؤة م ن ة للنقدية واالســــــــــت 
ا  وتتفم اللجنة االسااااتشاااااررة م  تحليل مجلس م ا عي الحسااااابا  (.29-25، ال قرات  A/77/240) ســــــل م

 بش ن الحا ة األ ن  رلل اإلدارة المهنية للنقدية واالستثماراال

 
 معايؤة االستلماؤات المة رة    البنى التحت ة المستدامة لمكتت األمم المتحدة لخدمات المياؤو    

االســــــــتلماؤات المة رة    البنى التحت ة المســــــــتدامة أعرب المجلس عن مــــــــوا ل ب ما  تعلا تمعايؤة  - 36
(S3i) ت  أالق ا مكتت األمم المتحدة لخدمات الميــــاؤو ، مما أيى إلى مــــدوؤ تنب    اع للســــنة اللان ة ال

،اســــــتلمر المكتت معالغ  2020إلى عام   2018أعال(. ومن عام   7على التوال  تالنســــــعة للك او )انظر ال قرة  
قـات م  ســــــــــــــععـة ك ـانـات مل وو يوالؤ من احت ـاا ـ  للنمو وااللتكـاؤ عن اروا الـد ول    ات ـا  58,8تق مـة  

ــاؤو  تتعلا تالطاقة   ــععة ميــ ــة واحدة، لتن  ذ ســ ــة  امــ ــة، تتع  جم ع ا مجموعًة قاتضــ ــلة أل راف  امــ منيــ
، ســـــحت المكتت اســـــتلماؤات  من ميـــــروع ن، واعتر  2020المتجدية وامســـــكاو الم ســـــوؤ التكل ة. و   عام 

ــلة ل ذ ن  22,19تمخصــــصــــات لد وو معدومة قدؤ ا  ، حدي  2021الميــــروع ن. و   عام مل وو يوالؤ متصــ
ــتلماؤات    إااؤ   ــتة اســــــ المكتت مخصــــــــصــــــــات جد دة للد وو المعدومة واضــــــــمحال الق مة ب ما  تعلا تســــــ

، ســـــــــــــجـل المكتـت إجمـال   2021كـانوو األول/ييســـــــــــــمبر    31وحتى مل وو يوالؤ.    19,11تمبلغ    S3i معـايؤة
 تعلا تالميــروع ن اللذ ن ســحت اســتلماؤات  من ما مل وو يوالؤ ب ما   23,80مخصــصــات للد وو المعدومة قدؤل  

ــاؤو  الخمســـة لإلســـكاو الم ســـوؤ التكل ة.  15,22واعتر  تاضـــمحال للق مة قدؤل   مل وو يوالؤ ب ما  تعلا تالميـ
مل وو يوالؤ،   39,02ورلغ إجمال  مخصصات الد وو المعدومة واضمحال الق مة    المياؤو  السععة ما قدؤل  

(. 42- 40، ال قرات  A/77/5/Add.11   المااة من المبلغ األســاســ  لاســتلماؤات الســععة )   66و و ما يملل 
للال ت امياؤة اللجنة االســتيــاؤوة تلن  تامضــا ة إلى الد وو المعدومة والميــكوظ    تحصــ ل ا وعند االســت ســاؤ، أ  

ــاؤوع  العايية   2021والؤ، كاو لدى المكتت    ن اية عام مل وو ي  23,80العال ة  ــطة ميــ اعتمايات تتعلا تلنيــ
مل وو يوالؤ. وؤأى المجلس أو تخص ا مخصصات للد وو المعدومة واضمحال الق مة يحتاج   17,02لل ت  

ــاملة عن المرك  المال  للمد ن ن و  م أمــــــول   م، إلى تحســــــ ن، وأومــــــى تلو توامــــــل امياؤة جم  معلومات مــــ
وت مل اللجنة االسااتشاااررة أن   (. 50وتحد د   م الد وو تمعلومات كاب ة وأســــال ت متســــقة )المرج  ن ســــ ، ال قرة  
  واصل مجلس م ا عي الحساباا متابعة  ذ  المس لة في تق ر   المقنلل 

حدة وعند االســـــــت ســـــــاؤ، ألل ت امياؤة اللجنة االســـــــتيـــــــاؤوة تلو المجلس التن  ذي لمكتت األمم المت  - 37
أو يعالل على وج  الســـــرعة أوج  القصـــــوؤ ب ما  تعلا   2022لخدمات الميـــــاؤو  الت إلى المكتت    عام 

، تما    ذلك عن اروا اتخاذ جم   الخطوات الازمة الســــــــــــترياي األموال المتصــــــــــــلة تالمعايؤة، S3iتمعايؤة 
ــ  أي أموال مســــــ  ــماو وضــــ ــتلماؤات المندؤجة    نطاا المعايؤة، وضــــ ــاؤو  المعايؤة وتجم د االســــ ترية من ميــــ

ــا إلى المكتت أو  أو ــ  ل . والت المجلس التن  ذي أيضــ ــتلماؤات المعايؤة    االحت اا  التيــ عاادات من اســ
ولنظم الرقاتة   S3iيقدم اســــــتعراضــــــات من أارا   اللة آلل ات الرقاتة الموجوية تالنســــــعة الســــــتلماؤات معايؤة 

ــات      الدا ل ة للمكتت وتياؤة المخاار وال  اكل ــتعراضــــ العامة للحوكمة ب  . ومن المتوق  االنت ار من االســــ
وت مل اللجنة االستشاررة أن تقدو اإلدارة رلل الجمعية العامة، وق  اظ  ا في . 2022تيرون اللان /نو مبر  

 ذا التق ر ، معلوماا مساااتكملة من اساااتع اضااااا األط اع الثالثة كلياا الملتو لل قابة ملل اساااتثماراا  
  والاوابي الداعلية العامة وردارة المراط  وهيا ل الحوكمة في الملتول S3iدرة مبا

https://undocs.org/ar/A/77/240
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واآل اؤ المترتعة على اليـــراكات المقبلة للمكتت م    S3iوب ما  تعلا تالدؤوس المســـت اية من معايؤة  - 38
أل م ة مياؤة  القطاع ن العام والخاع، ألل ت امياؤة اللجنة االســــــــــتيــــــــــاؤوة تلو تنوو  اليــــــــــراكات أمر تالغ ا

المخاار واأل ر الجماع  على حد ســـــــــــوار؛ وول م أو  تخذ  برار محتر وو ومســـــــــــتقلوو قراؤات االســـــــــــتلماؤ؛  
والمكتت    وضــــــ   رود يمكن  من العمل عن كلت م  القطاع العام ومةســــــســــــات التموول امنماا  لتيــــــج   

ــتلماؤات القطاع الخاع    البلداو   ــا إلى أو المكتت قد  ت  حة ل حة تمك ن ة الجتذاب اســـ ــ ر أيضـــ النام ة. وأمـــ
، والذي 2025-2022 بدأ    الق ام تيــكل معجل    اســتعراف منتصــن المدة لخطت  االســترات ج ة، لل ترة 

من مـــــــلن ، ؤ نا لنظر المجلس التن  ذي، أو  وضـــــــن اموحات المكتت لتع و  قاعدة المواؤي أل دا  التنم ة 
 ا تاليراكات ل ن القطاع ن العام والخاع. المستدامة، تما    ذلك ما  تصل من 

 
ــتلماؤوة لوكالة األمم المتحدة م ا ة وتيـــــ  ل الاجح ن ال لســـــط ن  ن    اليـــــرا األينى    ــترات ج ة االســـ االســـ

  تعلا تالنقدية ال اادة    إياؤة التموول العالغ الص ر  ا ب م 

لألونروا، الحل المجلس أو أؤمدة النقدية ومكا حات ب ما  تعلا ت ياؤة التموول العالغ الص ر التاتعة  - 39
ــديـــة لل ـــت   ــام    27,29النقـ ــايـــة عـ ــانوو األول/  31مل وو يوالؤ       29,24و    2021مل وو يوالؤ    ن ـ   كـ

. وأومــــــى المجلس تلو تضــــــ  األونروا اســــــترات ج ة اســــــتلماؤوة محدية للنقدية ال اادة     ذل 2020 ييســــــمبر
وويـ ر األم ن العام  (.212-207، ال قرات  A/77/5/Add.4اسـتخدام األموال )امياؤة من أجل تع و  ك ارة 

،  A/77/322/Add.1   تقرورل إلى أو األونروا كانت تعمل على وضــــــــــ  اســــــــــترات ج ة اســــــــــتلماؤوة محدية )
كل ر (. وب ما  تعلا تمسللة ذات ملة، أماؤ المجلس إلى أو إياؤة التموول العالغ الص ر تتجاوز ت 341 ال قرة

. ورامضا ة إلى 2020والصعورات الت  واج ت ا    عام  19-االكت ار الذات ، على الر م من  رو  كو  د
،    ح ن اؤت عت 2019مقاؤنة تعام    المااة  8,1لنســعة   2021ذلك، انخ ضــت مصــرو ات التيــ  ل لعام 

   المااة. و   ســــــــــــ اا تحســــــــــــن االكت ار الذات  التيــــــــــــ  ل  وانخ اف  16,5مرتعات امياؤة العل ا لنســــــــــــعة  
مصـــــرو ات التيـــــ  ل العامة لإلياؤة، كرؤ المجلس تومـــــ ت  تلو تعمل األونروا على تخ  ح أســـــعاؤ ال اادة 

ــ ة اللا ة )ااتماو المةســـســـات الصـــ  رة، وااتماو األســـر  المرت عة الت  تطعق ا على منتجات القروف األ ــاسـ سـ
الم  يــــــ ة للمرأة، ومنتل القروف االســــــت اك ة(، م  إيؤاج اعتعاؤات لخ ح مصــــــرو ات التيــــــ  ل وتحســــــ ن 
امنتاج ة    مجال القروف. ولم توا ا األونروا على التومــــــ ة، ميــــــ رة إلى أن ا تســــــتعرف أســــــعاؤ ال اادة 

(. وعند االسـت سـاؤ، ألل ت امياؤة  190-179، ال قرات  A/77/5/Add.4وامل متعدية )تاسـتمراؤ    ضـور ع
اللجنة االســــتيــــاؤوة تلن  ل س من الممكن لألونروا أو تخ ح أســــعاؤ ال اادة، اســــتنايا إلى نتاال اســــتعراضــــ ا 

أن م تباا اإلدارة العليا إلدارة التمورل البال  الباااااااغ  في األوا وا  وتالحظ اللجنة االساااااااتشااااااااررة  األ  ر. 
ةااااهدا زرادة وتشاااااط  مجلس م ا عي الحساااااباا قلق  رزا  اسااااتم ار الفائدة الم تفعة التي تف ضااااها   قد

وت مل اللجنة أن    األوا وا ملل منتجاا الق وة األسااااساااية التي تقدمها وأث  ا السااالني ملل المساااتفيد نل
 وا وا مزردا من الجهود لتحقيم ترفي  في المعدالا الم بقةلتنذل األ 

 
 اتفاقاا المنح التي تتامن أحلاما ال تتسم م  اإلطار القااواي لألمم المتحدة  -   7 

ات ا  ة منن وقعت ا إياؤات ومكاتت مختل ة تاتعة  89على أســـــاس ع نة أ الذت، اســـــتعرف المجلس   - 40
ات ـاقـا  17. والحل المجلس أو  2021إلى عـام   2019ات مـانحـة، من عـام  لألمـاـنة العـامـة لألمم المتحـدة وج ـ 

مل وو يوالؤ تضـمنت أحكاما  امـة لم تكن متسـقة تماما م  امااؤ القانون    198,7لل ت   مت ا امجمال ة  
المتحـــــدة  لألمم  ــال ـــــة  المـــ ــد  والقواعـــ ــال   المـــ ــام  والنظـــ المتحـــــدة  األمم  م لـــــاا  ذلـــــك  ــا     تمـــ ــدة،  المتحـــ لألمم 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.4
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(A/77/5 (Vol. I)  وعند االســت ســا135  و 134، ال قرتاو .) ؤ، أللغ المجلس اللجنة االســتيــاؤوة تلو مكتت
ــتلنار ات اا واحد. و    ذل الحالة، أ اي   ــر قبل التو    على تلك االت اقات، تاســـــ ــتيـــــ ــةوو القانون ة لم ي ســـــ اليـــــ

ــةوو ا ــلة، وقد الت  مكتت اليـــــــ لقانون ة تلو تعح األحكام ال تمتلل للم لاا وأنظمة األمم المتحدة ذات الصـــــــ
المراقت المال  إلى الج ة المانحة تعد ل االت اا؛ وم  ذلك، لم   دؤج أي تنق ن    ن اية المطا . وأمــــــــــاؤت  

وال تنطوي على تـنازل عن   امياؤة إلى أو األحكـام الواؤية    االت ـاقـات المـل وذة كع ـنة تتســــــــــــــا م  الم ـلاا،
حو.   يؤاج تلك األحكام  امت ازات المنظمة وحصـانات ا، ال مـراحة وال ضـمن ا، وال  نع   ت سـ ر ا على  ذا الن 

واليـــــــروف ال يعكس ســـــــوى إقراؤ المنظمة تخضـــــــوع الج ات المانحة ألار ا التنظ م ة ذات الصـــــــلة )المرج  
من تقرورل، أمـــــدؤت   138لة الت  قدم ا المجلس    ال قرة (. وتع و ا للتومـــــ ة ذات الصـــــ 136ن ســـــ ، ال قرة 

(. وأللال ت 43، ال قرة A/77/322) 2022امياؤة توج  ات مســـــــــتكملة تيـــــــــلو قبول التبرعات    تموز/ ول    
تتيــــاوؤ، حســــت االقتضــــار، م  مكتت اللجنة، لدى اســــت ســــاؤ ا، تلن   نع   للك انات، عما تالتوج  ات، أو  

االساااااتشااااااررة أن يلفل ر ساااااا   وت مل اللجنة  اليــــــــةوو القانون ة ومكتت تخط ط البرامل والمال ة والم  ان ة. 
الكياااااا المرولاة لهم سااااااااال اة التو ي  ملل اتفااقااا المنح امتثاالهاا التااو ل طاار القاااواي لألمم المتحادة،  

وت مل اللجنة أيااااااا أن توف  التو يهاا المساااااتكملة    ي والقوامد الماليةلفي ذلك الميثاق والنظاو المال بما
اا الالزمة لاااامان حماية االمتيازاا والحبااااااا والمبااالحة المالية  التي أصااادرتها اإلدارة المشاااورة واألدو 

 والتشغيلية للمنظمة ملل النحو الوا و مند تو ي  اتفاقاا المنح وتنفيذ ال

 
 ردارة األصول  -   8 

(، كم ــــات كب رة من A/77/5 (Vol. I)الحل المجلس،    تقرورل عن عمل ــــات األمم المتحــــدة ) - 41
معدات تكنولوج ا المعلومات واالتصـــــــــــــاالت وعديا كب را من المركعات، تما    ذلك أمـــــــــــــول امـــــــــــــتروت     

(. وويــــــــ ر األم ن العام    تقرورل إلى أن      224-221ل قرات  و لت  املة )المرج  ن ســــــــ ، ا 2021 عام
ح ن أو  الب ة ع نات تكنولوج ا المعلومات واالتصــــــاالت والمركعات المتخذة كع نات كانت تســــــتخدم،  قد تم 
تصــــــن   ا تيــــــكل   ر مــــــح ن على أن ا  املة    النظام وأو معظم الســــــجات قد تم تصــــــح ح ا    وقت  

ات لتحد ث ســجات األمــول  اســتعراف مســت  ح للب انات وتعل مات موج ة إلى الك ان  الحا. واســتنايا إلى
وتعاية تق  م  طط اليــــرار، البت امياؤة إ اا تومــــ ة المجلس ذات الصــــلة لتحل ل األســــعاب الجذؤوة لتلك 

ط  األمــول الخاملة، وتحد ث ســجات المعدات   ر الد  قة، واســتخدام األمــول الخاملة لنيــاف، ووضــ   ط 
وت مل اللجنة  (.  69  و  68ال قرتاو  ،  A/77/322قبل )مرار معقولة لضماو تحس ن استخدام المواؤي    المست 

نف  ب اها   االساااتشااااررة أن يقدو األمين العاو معلوماا مساااتكملة من االساااترداو الحالي لألصاااول التي صاااُ
  الجمعية العامة وق  اظ  ا في  ذا التق ر لعاملة رلل 

أو أمـول ميـاؤو  ياارة امجرارات المتعلقة تاألل ام الت  امـترا ا المكتت من  ال  والحل المجلس   - 42
مل وو يوالؤ، لم ترســـــــــــَمل  19,5تموول قدمت  ياارة امجرارات المتعلقة تاألل ام، تق مة ي تروة مـــــــــــاب ة قدؤ ا 

تـت. وو قــا لمــا ذكرل  او المرك  المــال ، ال من جـانـت األمـانـة العــامـة وال من جـانـت المك بلغ عن ــا    ل ــ  ولم
األمــــــــــــــول   ــك  تلــ ــة  تيــــــــــــــــــلو ملك ــ ــة  ــامــ العــ ــة  ــانــ ــت واألمــ ــة ال تا   ؤار المكتــ نت جــ ــك  ذلــ ــاو  المجلس، كــ

(A/77/5/Add.11،    وأللال ت الل140-130ال قرات .)  جنة االســتيــاؤوة، لدى اســت ســاؤ ا، تلو إياؤة األمــول
 26تجري مناقيــــــــت ا    ســــــــ اا مذكرة الت ا م المقبلة ل ن األمانة العامة لألمم المتحدة والمكتت )انظر ال قرة  

ح ملكية أصااول مشااارر  دائ ة اإل  ا اا المتعلقة باأللغاو ملل  أعال(.   وت مل اللجنة االسااتشاااررة أن توضاال
  اولة وأن تقدو معلوماا مستكملة منها في التق ر  المقنل لألمين العو   الس م

https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/77/322
https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/77/322
https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.11
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وب ما  تعلا تاألونروا، الحل المجلس أوج  قصــــــــوؤ    التصــــــــر     األ ذية و   تخ ون وتوزو    - 43
ــاو/ألرـول   ي عـتاو من مخ وو  ، كـاـنت  ـناظ2022المخ وو ال ـذاا .  على ســــــــــــــبـ ل المـلال،    ن ـاـية ن ســــــــــــ

يوالؤا   44 464ا   مـت   ة الصــــــــــــــاحـ ة لوحظـتا    النظـام المرك ي لتخط ط المواؤي، تملاو مـ األ ـذـية المنت  ـ 
ــ ة المجلس لتع و  إجرارات الرقاتة الدا ل ة، وورج  ذلك  ــاار األ ذية. ولم توا ا األونروا على تومــــ من  ســــ

ار   الث  اؤج   أســـــاســـــا إلى عدم أ م ة الكم ات الت  تم التخلا من ا ورالنظر إلى أو الضـــــرؤ يع ى إلى
ات، تما    ذلك العمل على إعداي يل ل جد د ومحد   عن ســــــــــــ طرة األونروا. وم  ذلك، اتخذت الوكالة  طو 

ــ ن عمل ات إياؤة المخ وو ) مياؤة المخازو،   ــا  35- 24، ال قرات  A/77/5/Add.4لتحسـ (. والحل المجلس أيضـ
ر ت لــــــــــــ    69  703أو    (.75- 62مروضا تعد تواؤوخ انت ار ماح ت ا )المرج  ن س ، ال قرات    1  170أيووة م 

ــللة ال تتعلا إال ــاؤوة تلو األونروا وجدت ب ما تعد أو المسـ ــتيـ ــاؤ، أللال ت اللجنة االسـ ــت سـ ــج ل   وعند االسـ تالتسـ
ووة منت  ة الصـاح ة للمرضـى جسـديا. واملاغ وعدم   م امجرارات، و   وا قة من أن  لم  تم إعطار أي أي

وتشاج  اللجنة  وم  ذلك، تتع  الوكالة ن  جا منتظمة لتحسـ ن العمل ات وال  اكل وؤمـد الخدمات الصـ دالن ة.  
االساتشااررة الجهود الجاررة التي تنذلها األوا وا لتنفيذ توصاياا مجلس م ا عي الحسااباا ملل احو أ ث   

  اا الداعلية المتعلقة بإدارة األشذية واألدورةلمال مة وتعزرز الاوابي واإل  ا

نة االساتشااررة م  توصاياا مجلس م ا عي الحسااباا بشا ن ردارة األصاول وت مل أن وتتفم اللج - 44
تكثف اإلدارة  هود ا لتعزرز ردارة األصااااول لتجنو الهدر والتقادو والتكاليم اإلضااااا ية والسااااجالا المالية  

  (ل37، الفق ة A/76/554شي  الد يقة )ااظ  أياا 

 
 ردارة الموارد البش رة   -با    

 استرداو المسامدة المؤقتة العامة   -   1 

 انعدام الوضوح    تعروم المساعدة المةقتة العامة    

 ال العقد ن الماضـ  ن  ت  رإذ الحل المجلس أو ال د  من و اان المسـاعدة المةقتة العامة قد  - 45
ــ ة أو ــا   ن  ال ال ترات   من تعووح المو   ن أ نار إجازات الوالية أو امجازات المرضـــ تو  ر مو   ن إضـــ

الت  يصــــل    ا عتر العمل إلى ذؤوت ، ل ســــتخدم لتموول و اان المو   ن المةقت ن    إااؤ أنواع متنوعة 
  ات مــاملة تيــلو تعروم المســاعدة المةقتة العامة واســتخدام ا من التع  نات، أومــى تلو تضــ  امياؤة توج

(A/77/5 (Vol. I) ، وأـ دت الجم ـ ة العـامـة،    قراؤ ـا 268-264ال قرات .)تومـــــــــــــــ ة اللجـنة  75/293 ،
االستياؤوة الت  تطلت إلى األم ن العام أو يض  معا  ر توضن على نحو أ ضل االحت اجات الطوولة األجل  
من المســـــــــــــــاعـدة المةقتـة العـامـة، م  مراعـاة اـاتع ـا المحـدي، وذلـك لك  تنظر    ـا الجم  ـة )انظر أيضــــــــــــــا  

A/75/849  وعند االســــت ســــاؤ، ألل ت امياؤة  اللجنة تلو األمانة العامة تجري يؤاســــة عن مدى  16، ال قرة .)
مارمة ومعا  ر الو اان الطوولة األجل الممولة    إااؤ المســــــــــــاعدة المةقتة العامة، ســــــــــــتيــــــــــــمل تعاؤوم  

من الو اان، وك   ة إيماج اســـــــــــتخدام الو اان    متطلعات تخط ط القوة العاملة  ومـــــــــــرواا ألنواع مختل ة 
وت مل اللجنة االسااتشاااررة أن تقدو الدراسااة بشاا ن مال مة ومعا ي  الواائف ال ورلة األ ل  ن ا.  واملاغ ع

الممولااة في رطااار المساااااااااااماادة المؤقتااة العااامااة في أق ي وقاا  مملن لكي تنظ  فيهااا الجمعيااة العااامااة  
 أداا (ل 48الفق ة  ااظ )

 

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.4
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 انعدام م اب ة الم  ان ة    

كــانوو   31(، أنــ      A/77/5 (Vol. I)تقرورل عن عمل ــات األمم المتحــدة )الحل المجلس،      - 46
المةقتة العامة وو اان  و   ة ميــــــ ولة من و اان المســــــاعدة  1  098، كانت  ناظ  2021األول/ييســــــمبر 

المســــاعدة المةقتة لاجتماعات )تاســــتلنار الو اان الموجوية    الععلات الســــ اســــ ة الخامــــة(، و و ما يملل 
ــ ،   11,73نســــــــــــــعــة      المــااــة من مجموع المو   ن الممولــة و ــاا  م من الم  ان ــة العــاييــة )المرج  ن ســـــــــــــ

ة االسـتيـاؤوة تلو العدي الذي أللغ عن  المجلس معالغ ب  ، (. وعند االسـت سـاؤ، ألل ت امياؤة اللجن 263 ال قرة
ــ   ــ ة الممولة من المســـــاعدة المةقتة العامة. والحل المجلس  تالنظر إلى أن  ســـ ــا الو اان التعووضـــ يـــــمل أيضـــ

أيضـا أن  لم  تم ام صـاح عن و اان المسـاعدة المةقتة العامة المحدوية المدة تالكامل ولم  تم تبرور ا حسـت  
  مقترحات الم  ان ة، كما لم  تم ام صــاح عن الو اان التعووضــ ة الممولة من المســاعدة المةقتة  األمــول  

ــى المجلس امياؤة   ــلن ا. ولذلك، أومــــــ م اقتراحات تيــــــ ــنة واحدة ولم ت قدَّ ــ ل ا على ســــــ العامة الت  ت ود مدة مــــــ
م  ان ة البرنامج ة المقترحة  تام صــاح تيــكل كامل عن جم   و اان المســاعدة المةقتة العامة المدؤجة    ال

ــ رة إلى أن ا قدمت   ــ ة، ميــ ــنة واحدة. وقبلت امياؤة التومــ ــ ما الو اان الت  تتجاوز مدت ا ســ وتبرور ا، وال ســ
ل  تال عل ت امـ ل    المعلومات التكم ل ة المتصـلة تمل مات الم  ان ة العايية عن الو اان المةقتة الت  سـتموَّ

لعامة ســــوار كانت جد دة أو مســــتمرة، والت  ت ود مدت ا عن ســــنة واحدة )المرج     إااؤ المســــاعدة المةقتة ا
ــ ، ال قرات   وتشاااااااط  اللجنة االسااااااتشاااااااررة مجلس م ا عي الحساااااااباا آرا    (. 274و   106-100ن ســـــــ

 تعلم بعدو كفاية اإلفبااح من واائف المساامدة المؤقتة العامة، وتوصاي ب ن ت لو الجمعية العامة    يما
ن العاو أن  درف ملل احو واع في اظاو أومو ا وأن يفباااااح في األ واي ذاا البااااالة من  مي  رلل األمي

مشااارر  الميزااية المقنلة من  مي  واائف المسااامدة المؤقتة العامة، مشاافومة بمعلوماا مفباالة حسااو  
  62، الفق ة  A/77/7ال تو والمهاو وتاررخ ةااااااااغل الوايفة ومدتها، رلل  ااو تن ر  كامل )ااظ  أياااااااااا 

 (لأداا  48وااظ  الفق ة 
 

 مدة و اان المساعدة المةقتة العامة   

و  ـ ة من الو ـاان التعووضـــــــــــــــ ة المموـلة من   1  457و  ـ ة من أمــــــــــــــل   894أـ اي المجلس ـتلو   - 47
عمل ات األمم المتحدة المبلإغ عن ا    المجلد  المســــــاعدة المةقتة العامة    إااؤ جم   مصــــــايؤ التموول    

ــنة واحدة، تما    ذلك  و   ة ألكلر من  مس ســـنوات. وعاوة على  266األول كانت ميـــ ولة ألكلر من سـ
لة من األموال الخاؤجة عن الم  ان ة لعقوي، تما    ا تعح الو اان   ذلك، قد تســـــــــــــتمر تعح الو اان المموَّ

عاما. والحل المجلس أن ، و قا لإلااؤ القانون  المنطبا، ت نيـــــــــــــل الو اان   20الت  أنيـــــــــــــحت منذ أكلر من 
التعووضــــــ ة    العاية لمدة تقل عن ســــــنة واحدة، وونع   أو تكوو و اان المســــــاعدة المةقتة العامة الممولة 

ال رف  من مواؤي  اؤجة عن الم  ان ة والت  تتجاوز ســنة واحدة محدوية واســتلناا ة تطب عت ا، تالنظر إلى أو
من و ـاان المســـــــــــــــاعـدة المةقتـة العـامـة  و تلب ـة االحت ـاجـات المةقتـة من المو   ن على النحو المحـدي     

ــى المجلس تلو تع ز ST/AI/295األمر امياؤي المتعلا تالمو   ن المةقت ن و رايى المتعاقد ن ) (. وأومـــــــ
لضــــماو اســــتخدام جم   و اان المســــاعدة المةقتة العامة    امتلال تام للســــ اســــات واألنظمة  امياؤة الرمــــد 

 (.272-270، ال قرات A/77/5 (Vol. I)) المتصلة ل ا
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دة المؤقتة العامة  وتتفم اللجنة االساتشااررة م  توصاياا مجلس م ا عي الحسااباا بشا ن مدة المساام  -   48
وتوصاي ب ن ت لو الجمعية العامة رلل األمين العاو أن يلفل مزردا من الوضاوح والشافا ية واالتسااق في م ة  

 (ل 62 ، الفق ة A/77/7الموارد، فاال من االمتثال التاو للقوامد واألاظمة ذاا البلة )ااظ  أياا  

 
اساااااااااتراداو األف اد المعينين من ط رم   ااامج األمم المتحادة اإلاماائي وملتاو األمم المتحادة لرادمااا   -   2 

 المشارر  ومقدمي الردماا من األط اع الثالثة 

الحل المجلس أو عــدة ك ـــانــات، تمـــا    ـــا عمل ـــات األمم المتحـــدة المبلإغ عن ـــا    المجلـــد األول   - 49
ألمم المتحدة وررنامل األمم المتحدة للب حة ما  تحت تيـ إل األ راي تصـوؤة مت ا دة ومرك  التجاؤة الدول ة وموال ا

ــتوى الخدمات   ــاؤو ، وات اقات مسـ ــاس االت اقات المال ة المبرمة م  مكتت األمم المتحدة لخدمات الميـ على أسـ
 ةالر األ راي  م  البرـنامل امنمـاا ، والخـدمـات التعـاقـدـية م  مقـدم   ـدمـات من أارا  ـ الـلة. وقـد أمــــــــــــــعن  

، كانت كـ انات األمم المتحـدة المبلغ  2021ج را كب را من القوة العـامـلة.  على ســــــــــــــبـ ل المـلال،    ن ـاية عام  
من األ راي تموجـت ات ـاقـات مـال ـة مبرمـة م  مكتـت األمم   1 035عن ـا    المجلـد األول قـد و  ـت مـا عـديل  

لد  ا   يعملوو  383انة العامة منذ أكلر من ســنت ن و يعملوو لدى األم  698المتحدة لخدمات الميــاؤو ، من م  
، ال قرات  A/77/5 (Vol.I)ســـنوات ) 10يعملوو لد  ا ألكلر من  82ألكلر من  مس ســـنوات، تما    ذلك 

   المااة  85ر المو   ن نحو (. و   موال األمم المتحدة، و و ك او ييـــــــــكل ب   األ راي  من    289-292
األمم  ومكتــــــت  ــاا   امنمــــ ــامل  البرنــــ م   ــاقــــــات  ات ــــ من  ال  المع إنوو  األ راي  يملــــــل  ــاملــــــة،  العــــ القوة  من 

 73ات  ، ال قر A/77/5/Add.9   المااة من أ رايل من   ر المو   ن )  50لخدمات الميـــاؤو  نحو  المتحدة
 (.102-95و 

وأ للال ت اللجنة االســتيــاؤوة، لدى اســت ســاؤ ا، تلو الســبت الجذؤي وؤار اللجور إلى البرنامل امنماا    - 50
ــاؤو  ومقـدم  الخـدمـات من أارا  ـ الـلة لتو  ر األ راي ييــــــــــــــمـل، و قـا   ومكـتت األمم المتحـدة لخـدمـات الميــــــــــــ

للقوة العاملة؛ و )ب( الم ود من المرونة    إياؤة عقوي للمجلس، ما  ل : )أ( اال تقاؤ إلى التخط ط اليـــــــــامل 
األ راي، إلى جــانــت عــتر العمــل المنخ ح الــذي تنطوي عل ــ  إياؤة مــــــــــــــةوو  ةالر األ راي؛ و )ج( إمكــان ــة 
االلت ا  على األنظمة والقواعد القاامة الخامــــــــة ت ياؤة المواؤي العيــــــــروة. وأللال ت اللجنة أيضــــــــا تلن     ح ن 

لمجلس، من ح ــث المبــدأ، تو  م األ راي عن اروا البرنــامل امنمــاا  ومكتــت األمم المتحــدة  يعــاؤف ا ال
لخدمات المياؤو  والمتعاقد ن من أارا   اللة،   ن  قلا إزار عدم الوضوح ب ما  تعلا ل ووات  ةالر األ راي،  

الجم ـ ة العـامـة ذات    وقـد الحل ـتال عـل حـاالت اســــــــــــــتخـدمـت    ـا اروقـة التو  م  ـذل لالت ـا  على قراؤات
ــتحقاقات،   ــل تالتو  م واال ت اؤ، والم ايا واالســــــ ــ ما ب ما  تصــــــ ــلة و  ر ا من القواعد واألنظمة، وال ســــــ الصــــــ

 والتوقن المةقإت عن الخدمة.

 وحدي المجلس    تقاؤورل مساال ؤا س ة، تما    ذلك ما  ل : - 51

ب مــا  تعلا تعمل ــات األمم المتحــدة المبلإغ عن ــا    المجلــد األول،  ةيي األ راي المع إنوو   )أ( 
من  ال  ــذل الترت عــات )أي تو  م األ راي من  ال البرنــامل امنمــاا  ومكتــت األمم المتحــدة لخــدمــات  

ي وو، أو  م     ذل الميـاؤو  والمتعاقد ن من أارا   اللة( م ام أسـاسـ ة  نع   أو يضـطل  ل ا مو  وو عا
الو اان منذ  ترة اوولة من ال من، مما قد  دل على أياا م م ام أســـــــــاســـــــــ ة وقد  نطوي على توق  لتع  نات  

من األ راي الــذ ن يعملوو لــدى مكتــت تكنولوج ــا   100اووــل األجــل.  على ســــــــــــــب ــل الملــال،  ةيي أكلر من  
ــاالت تموجـت ات ـاقـات مـالـ ة مبرمـة م  مك ــاؤو  م ـام المعلومـات واالتصــــــــــــ ـتت األمم المتحـدة لخـدمـات الميــــــــــــ
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ــ بران ، ووعمل م  األمانة العامة ألكلر من  ــ ة، تما    ذلك األمن الســ ــاســ ــنوات  5أســ من األ راي       102ســ
 47مكتـت تكنولوج ـا المعلومـات واالتصـــــــــــــــاالت تعـاقـد مع م مقـدمو  ـدمـات من أارا   ـاللـة، تمن    ذلـك  

(. وســــــــــتعوي اللجنة  307و   299-292، ال قرات  A/77/5 (Vol.I)ســــــــــنوات )  10مو  ا يعملوو ألكلر من  
ــلة   ــاال المتصــ ــاؤوة إلى تناول المســ ــتيــ ــاالت      العامل ن     تاأل راياالســ مكتت تكنولوج ا المعلومات واالتصــ

 تقرور ا عن استرات ج ة تكنولوج ا المعلومات واالتصاالت؛ 

تب إن للمجلس    مختلن الكـ اـنات، تمـا    ذـلك لرـنامل األمم المتحـدة للب ـحة وموـال األمم  )ب( 
المتحدة ومكتت األمم المتحدة    ن رور ، أو  ناظ  ترات  دمة تتجاوز الحدوي المنصــوع عل  ا    األمر 

،  ST/AI/2013/4( )A/77/5/Add.9امياؤي الــذي يحكم اســــــــــــــتخــدام األمــانــة العــامــة ل رايى المتعــاقــد ن )
 أينال(؛ 54، وال قرة 179-171، ال قرات A/77/5/Add.7؛ وانظر أيضا 102-95ال قرات 

ــل األ راي المع إنوو عن اروا البرنامل امنماا  ومكتت األمم المتحدة لخدمات  قد  )ج(  يحصـــــــــ
الميــــــاؤو  على م ايا واســــــتحقاقات، ملل الضــــــماو االجتماع ، ومختلن أنواع امجازات، والعمل امضــــــا  ،  

رايى  وـردل الخطر. وـقد الحل المجلس أو  ـذل الممـاؤســــــــــــــة ال تتميــــــــــــــى م  أحكـام األمـاـنة العـامـة المتعلـقة ت 
(. واعتبر مكتت األمم المتحدة لخدمات المياؤو  أو الق وي الواؤية 307، ال قرة  A/77/5 (Vol.I)المتعاقد ن )

ــاؤ   ST/AI/2013/4   األمر امياؤي   ــالن األمانة ال تنطبا على ميـ ــاؤو  المن ذة لصـ وع ، تما    ذلك الميـ
العامة، ولم  وا ا على تومـــ ة المجلس تلو يســـتعرف  دمات المواؤي العيـــروة الت  يقدم ا إلى اليـــركار من 
األمم المتحدة وأو  بذل قصـاؤى ج دل لموارمة  دمات  المتعلقة ت رايى المتعاقد ن م  قواعد اليـركار المنطعقة  

(. وم  ذـلك، أمــــــــــــــ ر الحقـا    تقرور 118-112، ال قرات A/77/5/Add.11ايى المتعـاقـد ن )على إياؤة  ر 
ــ ة    ق د التن  ذ، لتاؤوخ مســــت د   و الرر  اللان    ــ ات المجلس إلى أو التومــ األم ن العام عن تن  ذ تومــ

لمتحدة لخدمات المياؤو  س ستعرف المجاالت الت  يمكن    ا النظر     ، وأو مكتت األمم ا2023من عام 
ــ اســـــــــــات األمانة العامة، تقدؤ ما  و متاح عمل ا ) ، ال قرات  A/77/322/Add.1تحســـــــــــ ن الموارمة م  ســـــــــ

لدى اســـــــت ســـــــاؤ ا، تلو االســـــــتعانة تالمكتت لتو  ر  (. وقد ألَل ت امياؤة  اللجنَة االســـــــتيـــــــاؤوة،1041-1043
ــروة  و  اؤج نطاا مذكرة الت ا م الحال ة والمقبلة م  األمانة العامة الت   توق  المكتت   دمات المواؤي العيــــــــ

أعال(. ومــدؤت أيضــا توج  ات محدية توضــن  26)انظر ال قرة  2022وضــ  الصــ  ة الن اا ة ل ا    عام 
البرامل أو يطلبوا إلى المكتت تع  ن مو   ن تاسـم األمانة العامة، إال تموا قة مسـعقة من أن  ال يجوز لمد ري 

ــتلناا ة الت  ال  تمكن    ا  ــروة والمراقت المال     الحاالت النايؤة واالســـــ ــاعد للمواؤي العيـــــ األم ن العام المســـــ
ـتاحـة    األمـاـنة العـامـة. وتقـدم الكـ او من الحصــــــــــــــول على األ راي المطلور ن من  ال الطرااا التعـاقـدـية الم

إياؤة الدعم العمل ات  أيضــــــــــــا  دمات الدعم للك انات لك الة إمكان ة إضــــــــــــ ار الطات  النظام  على الترت عات  
 الحال ة م  المكتت    إااؤ س اسات األمانة العامة؛

ومكتت المع ن ن عن اروا البرنامل امنماا     تع ن على الك انات الت  تســــــــــــتخدم األ راي )ي( 
ي عاية لنســـــــــــعة     المااة من   مة العقد،  8األمم المتحدة لخدمات الميـــــــــــاؤو  أو تد   ؤســـــــــــوما إياؤوة، تحدَّ

 (؛ 307، ال قرة A/77/5 (Vol.I)تامضا ة إلى تكل ة األ راي، تما    ذلك الم ايا واالستحقاقات )

التكـال م ذات الصــــــــــــــلـة    الم  ان ـة    إاـاؤ  حـة الخـدمـات التعـاقـديـة، ول س  حـة    تـدؤج ) ـ( 
التكال م المتصـــلة تالمو   ن أو   ر المتصـــلة تالمو   ن، أو الخبرار االســـتيـــاؤو ن والمتعاقد ن األ راي، و و 

المرج  ن ســـــــ ، أمر   ر ك  ل لتحســـــــ ن االنضـــــــعاف    الم  ان ة وقد  ة ر ســـــــلعا على التدق ا    الم  ان ة )
ولتحساين ةافا ية الميزااية، توصاي اللجنة االساتشااررة ب ن ت لو الجمعية العامة رلل األمين  (. 308 ال قرة
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العدد والمبال   يما  تعلم باألف اد المسااتردمين من ط رم يباانف، ملل مسااتو  أ واي الميزااية،  العاو أن 
تاو األمم المتحادة لرادمااا المشااااااااااارر  ومقادمي  ت تيبااا من ماة م    ااامج األمم المتحادة اإلاماائي ومل

  الردماا من أط اع ثالثة في سياق الميزااياا المقت حة في المستقنلل

وأللال ت اللجنة االســــتيــــاؤوة، لدى اســــت ســــاؤ ا، تلو المجلس  رى أو إجرار اســــتعراف مــــامل لأل راي   - 52
المتحدة لخدمات الميـاؤو  وترت عات األارا   المع ن ن من  ال لرنامل األمم المتحدة امنماا  ومكتت األمم 

اللاللة،  ضـــــا عن امااؤ القانون  ذي الصـــــلة، ســـــ كوو ضـــــروؤوا وم ما، تاالقتراو م  تخط ط مـــــامل للقوة 
العاملة وتحل ل للتكال م وال وااد. وسـ رى المجلس أيضـا  اادة    تحد ث السـ اسـة اليـاملة المتعلقة تاالسـتعانة 

مجرار   2022 ت اللجنة أيضــــــــــــا تلو وحدة الت ت ش الميــــــــــــتركة حديت موعدا لعام تمصــــــــــــايؤ  اؤج ة. وأللال 
اســــــــــــــتعراف على نطاا المنظومة الســــــــــــــتخدام األ راي من   ر المو   ن وارااا التعاقد ذات الصــــــــــــــلة     

 مةسسات منظومة األمم المتحدة.

د ملل الحا ة رلل واللجنة االساتشااررة، رذ توافم ملل توصاياا مجلس م ا عي الحسااباا، تشاد - 53
مزرد من الوضااااااوح، واالمتثال للقوامد واألاظمة ذاا الباااااالة، فاااااااال من ةاااااافا ية الميزااية  يما  تعلم  
باالساتعااة  ن اامج األمم المتحدة اإلامائي وملتو األمم المتحدة لردماا المشاارر  وأط اع ثالثة الساتقداو  

ر  ا  استع اة ةامل لألف اد المعينين من عالل  ذ  ال  ائم،  وت   اللجنة أياا أن ثمة فائدة من    األف ادل
 أمال (ل 8أداا  والفق ة  57باالقت ان م  تر يي للقوة العاملة وتحليل للتكاليم والفوائد )ااظ  أياا الفق ة 

 
 الرن ا  االستشاررون وف اد  المتعاقد ن  -   3 

من عقوي الخبرار االســـــــتيـــــــاؤو ن تتجاوز  107أو ، A/77/5 (Vol. I)الحل المجلس،    الو  قة  - 54
 12أمـــــ ر  ال  ترة   9عقدا من عقوي  رايى المتعاقد ن تتجاوز    227مـــــ را، وأو   36مـــــ را  ال  ترة   24

أؤر  حاالت     (. ورامضــا ة إلى ذلك، الحل المجلس، على أســاس ع نة أ ذت، 313-311مــ را )ال قرات 
تعلة األمم المتحدة لتقديم المســـــــاعدة إلى العراا من حاالت عدم االمتلال للتوج  ات المتعلقة تا ت اؤ الخبرار  

(. والحل المجلس كذلك اتجا ا  تملل    زواية امن اا عما 321-319االســتيــاؤو ن )المرج  ن ســ ، ال قرات  
ما  ن   9,5، و  2019مل وو يوالؤ    عام   1,02ســـــتيـــــاؤو ن للغ  اعت مد    الم  ان ة ب ما  تعلا تالخبرار اال

، للغ معــدل زوــاية امن ــاا  2021. و   عــام  2021ما  ن يوالؤ    عــام    8,38، و  2020يوالؤ    عــام  
 (.114-107   المااة )المرج  ن س ، ال قرات  44

كانوو األول/ييسـمبر   31أن      وب ما  تعلا تمكتت األمم المتحدة لخدمات الميـاؤو ، الحل المجلس   -   55
ــل   13 ريا )أو    720، كاو 2021   87 ريا )أو    4 642 ريا  م من المو   ن و    5  362   المااة( من أمــــــــــ

   المااة(  م من أمحاب ات اقات التعاقد ال ريي. ووضطل   رايى المتعاقد ن أيضا تليواؤ ؤا س ة    المكتت، 
   المااة من مو    الميـــتروات، وويـــ لوو    94و    4- ا  وا الرتعة      المااة من األ راي م   58ح ث يمللوو  

يت لومــــــ  ا اأيواؤا حاســــــمة    مجال األعمالا. وعاوة على ذلك، يمكن   40 دإ    المااة من الو اان الت  ح 
أو يكوو مــــا لو ن س الو اان إما من المو   ن أو أ رايا من   ر المو   ن، يوو أي إمــــاؤة إلى ما إذا كانت  

ل الو اان تنطوي على ”أنيـطة  امـة تاألمم المتحدة تحكم اب عت ا . وأومـى المجلس تلو يضـمإن المكتت  ذ 
 امــة تاألمم المتحدة تحكم اب عت ا  والت  يجت أو   قواعَدل لوضــوح قاامًة تالو اان الت  تنطوي على ”أنيــطة 

(. وألَل ت امياؤة  اللجنَة االستياؤوة، لدى است ساؤ ا، 206- 199، ال قرات  A/77/5/Add.11يي ل ا مو  وو ) 
تلو المكتت وا ا على ضــــــــروؤة تع و  االعتماي على المو   ن وأن  حدي تال عل تعح الو اان الت  ســــــــت نيــــــــل  

https://undocs.org/ar/A/77/5(Vol.I)
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يل اســـــــتعراف جم   الو اان التعاقدية الت  تعا   2022كو اان مو   ن، على أو ي ســـــــتكمل تحلول ن اية عام 
وت مل اللجنة االسااااتشاااااررة في أن  نجز ملل و   الساااا مة اسااااتع اُة ملتو األمم    . 5- و     4- الرتبت ن   

و معلوماا   المتحادة لرادماا المشاااااااااارر  ألف اد  لتحاد د الواائف التي  نبغي أن يشاااااااااغلهاا موافون، وأن ُتقادل
 مستكملة في التق ر  المقنل لألمين العاول 

ل عن مع د األمم المتحدة للتدؤوت والعحث، أو عدي الخبرار االســــتيــــاؤو ن  والحل المجلس،    تقرور  - 56
 ب را   688،  ناظ  2021   المااة على مدى  ترة أؤر  ســــنوات، وأن     عام   77والمتعاقد ن قد زاي لنســــعة  

ك مو  ا. والحل المجلس أيضــا ميــاكل    مــَ غ الرســوم، تما    ذل 96اســتيــاؤوا ومتعاقدا مقاؤنة تما عديل 
حاالت ييـكل    ا تحد د الرسـم ج را من محاي ات يا ل ة، لدوو سـجات مكتورة، وأومـى تلو  نيـل المع د 

 (.70-60، ال قرات A/77/5/Add.5سجات ؤسم ة وأو  ن ذ ضواتط ؤسم ة على تحد د الرسوم )

مجلس م ا عي الحسااااباا ةاااواشل  وتوافم ملل توصااايات  بشااا ن    وتشااااط  اللجنة االساااتشااااررة - 57
ورذ تاااااااا  اللجنة في امتبار ا االمتماد المف ذ ملل  ذ  الفاة من  ل  الرن ا  االساااااااتشااااااااررين والمتعاقد ن

األف اد، والتع ة التشاااااغيلي بسااااانو ةاااااغل األف اد من شي  الموافين مناصاااااو رئيساااااية وت د تهم واائف  
ة ملل المسااااا لة، واتجا اا الزرادة في اإلافاق، وأو   القبااااور المتك رة التي  أساااااسااااية، واكثار المت تب

تتسااااااااام  ها ردارتهم، بما في ذلك مدو االمتثال ل طار القااواي ذع البااااااااالة، ت   اللجنة فائدة من ر  ا   
  تحليل مواضايعي ةاامل من  ااو المجلس بشا ن االساتعااة بالرن ا  االساتشااررين والمتعاقد ن ملل ا اق
الكياااااا الرااضاااااااااعاة للم ا عاة، بمن في ذلاك األف اد المعينون بمو او ت تيبااا م    ااامج األمم المتحادة  
اإلاماائي وملتاو األمم المتحادة لرادمااا المشااااااااااارر  ومقادمي الرادمااا من أط اع ثاالثاة )ااظ  أياااااااااااا  

 أمال (ل 53و  8 الفق تين

 
 التمثيل الجغ افي والتوازن  ين الجنسين  -   4 

ـــــ  - 58 ( تلو تصــــــدؤ A/76/5 (Vol. I)ى المجلس    تقرورل الســــــالا عن عمل ات األمم المتحدة )أومـ
(. وأمــــــــــــاؤ  424امياؤة توج  ات للك انات لتحســــــــــــ ن ترك   ا على التمل ل الج را   )المرج  ن ســــــــــــ ، ال قرة 

، انخ ح عدي البلداو الممللة 2021كانوو األول/ييســــــــمبر  31إلى أن  حتى  2021المجلس    تقرورل لعام 
 ن زاي عدي البلداو الممللة تمل ا زاادا تمقداؤ للدا،    ح 36للدا إلى  37تمل ا ناقصا تمقداؤ للد واحد، من 

. وعاوة على ذلــك، لل ــت تع  نــات المو   ن من 2020للــدا، مقــاؤنــة تعــام    30إلى  للــدا    27للــداو، من    3
البلداو   ر الممللة والممللة تمل ا ناقصـا    ضـور الو اان الخاضـعة لمبدأ التوزو  الج را  ، للسـنة اللان ة 

 50،    ضــور  د  قدؤل  2020   المااة، و و المســتوى ن ســ  الذي كانت عل      عام   20على التوال ،  
ــا ة إلى ذلك، لم يحقا إال   ك انا مةمــــر األيار الرا ســــ  المتعلا تالتع  نات   28من أمــــل   2   المااة. وتضــ

؛ 381و   337-336، ال قرتاو  A/77/5 (Vol. I)الج راب ة المحدي    ات اقات امياؤة العل ا الخامــــــة ل ا )
أينال(. وب ما  تعلا تالتوزو  الج را   لأل راي المدؤج ن    القواام، الذ ن للغ عدي م  61وانظر أيضــــــــــًا ال قرة  

مـ ة  ، كـاـنت أوؤوـرا ال ررـ ة ويول أ رى    المجموعـة امقل  2021كـانوو األول/ييســــــــــــــمبر   31     33 291
من ال صــــــل اللان (.  19والجدول   324، ال قرة A/77/5 (Vol.I)   المااة )  39,56األكلر تمل ا، لنســــــعة 

تحق ا مةمــــــر األيار الرا ســــــ   وأومــــــى المجلس تلو توامــــــل امياؤة ؤمــــــد أيار ؤؤســــــار الك انات من أجل
لج را  ، وتمـداؤ توج  ات للك انات، ووضـ  تدال ر على قدؤ أكبر من االسـتعا  ة لتحسـ ن المتعلا تالتمل ل ا

(. والحظت اللجنة االســـــــــــتيـــــــــــاؤوة أو امياؤة البت إ اا 338التمل ل الج را   )المصـــــــــــدؤ ن ســـــــــــ ، ال قرة 
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لن  التومــــــــ ة، اســــــــتنايا إلى الرمــــــــد المســــــــتمر أليار ؤؤســــــــار الك انات واالجتماعات الت  عقدت على مخت 
المســتووات والت  جرى    ا التيــد د على أ م ة التمل ل الج را   العايل ونوقيــت    ا الخطط  والســ ناؤوو ات  

تــــالعمل ــــة واأليوات  المتــــاحــــة ) (. 109، ال قرة  A/77/322والخطوات  ذات الصــــــــــــــلــــة الرام ــــة إلى التعج ــــل 
و المجلس لم  ركإ  على إجرار اسـتعراف مـامل للتمل ل الجنسـان ،  قد الحل أو األيار     الر م من أ وعلى

ــا ة إلى ذلك،  ــ ن لم يحقا ال د  المتوق . ورامضــ ــ  المتعلا تالتكا ة ل ن الجنســ ــر األيار الرا ســ ــور مةمــ ضــ
أو    12  892  ـــــ و المرمــــــــــــــح ن،  المـــــدؤج ن    قواام  األ راي  النســــــــــــــــــ   38,73من  المـــــااـــــة،  م من  ار    

(A/77/5 (Vol.I)  381و   324، ال قرتاو .) وتتفم اللجنة االسااااااتشاااااااررة م  توصااااااياا مجلس م ا عي
الحسااااباا وتشااادد ملل ضااا ورة  ذل  هود متواصااالة وملثفة لتحقيم التمثيل الجغ افي العادل، م  الت كيز  

 3  شي  الممثلة أو الممثلة تمثيال ااقبا  ين الموافين، تمشيا م  الفق ة   و   عا  ملل الدول األماا
من ميثاق األمم المتحدة، وكذلك ملل التوازن  ين الجنساااين، في المجاالا التي لم تحقم   101 من المادة

 (ل56-55، الفق اا A/77/7المستوراا المستهدفة )ااظ  أياا 

 
موافقة اللجنة االسااااااااتشاااااااااررة لشااااااااؤون اإلدارة والميزااية ملل الواائف الممولة من موارد عار ة من  -   5 

 وما فوقها   1- الميزااية   تبة مد 

ــاؤ  - 59 ــاان لكعـ ــا  تعلا تخمس و ـ ــاؤوـــة لم تلتَمس ب مـ ــة اللجنـــة االســــــــــــــتيــــــــــــــ الحل المجلس أو موا قـ
ــق ن ــان ة ) منســـــ ــةوو امنســـــ ــاع  1لليـــــ ــةوو 1-مد 1، و 2-مد 3د، و أم ن عام مســـــ ــ ا اليـــــ (    مكتت تنســـــ

امنســــان ة، تق  ضــــمن ا تصــــاع اللجنة الداامة الميــــتركة ل ن الوكاالت، وأنيــــحت منذ أكلر من ســــنة واحدة  
(A/77/5 (Vol. I)  وتلقت اللجنة، عند اســت ســاؤ ا، مع283-280، ال قرات .) ،لومات عن الو اان المعن ة

أينال، وألل ت ا امياؤة تلو و   ت  ناات المنسـا لليـةوو امنسـان ة والمنسـا   2الت   ري موج  ل ا    الجدول  
ضة.   امقل م  لليةوو امنسان ة ال تنطوواو على أي م ام    األمانة العامة ول س ل ما سلطة م وإ

 2الجدول  

 الشؤون اإلاسااية التي لم ُتلَتمس موافقة اللجنة االستشاررة لشؤون اإلدارة والميزااية مليها واائف ملتو تنسيم  

 ماحظات تاؤوخ انت ار التع  ن اللقت الو     نوع التع  ن اللقت الو    
ــمـــ    تع  ن محدي المدة أم ن عام مساعد      ــ ـ ــلـ إقـ ــنســــــــــــــــا  مـ

 لليةوو امنسان ة
ــوو   31 ــانــ  األول/  كـــــ

 2022ييسمبر 
  2012أنيحت الو   ة    ن ساو/ألرول 

ــ  لت الو   ة لمدة  ن ســـاو/ألرول   1مـــ را )من  15مـ
 ( 2013تموز/ ول    1إلى  2012

 ب/أ ســطس   1مــ را )من   12مــ  لت الو   ة لمدة 
 ( 2014 ب/أ سطس  1إلى  2013

و   عــــــام ن  لمــــــدة  الو   ــــــة   أمــــــــــــــ ر   5مــــــــــــــ  لــــــت 
   وراو/ح 23إلى    2015كـانوو الـلان / ـنا ر   7)من  
 ( 2017 ون    
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 ماحظات تاؤوخ انت ار التع  ن اللقت الو     نوع التع  ن اللقت الو    
 15أمـــــــــ ر )من   3مـــــــــ لت الو   ة لمدة عام ن و      

كانوو األول/ييســمبر  14إلى   2017أ لول/ســبتمبر  
2019 ) 

  كانوو اللان / 4أمــ ر )من   9مــ  لت الو   ة لمدة 
 ( 2020تيرون األول/أكتورر   31إلى  2020 نا ر  

 كانوو األول/   1المو ن الحال  يي ل الو   ة منذ 
 . 2020ييسمبر 

ناات منســا لليــةوو  تع  ن مةقت 2-مد
 امنسان ة

ــوو   31 ــانــ  األول/  كـــــ
 2021ييسمبر 

  2015أنيحت    ن ساو/ألرول  

ن ساو/ألرول   20م را )من   17م  لت الو   ة لمدة 
 ( 2016أ لول/سبتمبر   30إلى 

 تيرون األول/  3م را )من  15م  لت الو   ة لمدة 
 ( 2018كانوو اللان / نا ر   10أكتورر إلى 

ــ  لت الو   ة لمدة عام ن و   15أمـــــــــ ر )من   3مـــــــ
 ( 2020ح وراو/ ون    17إلى  2018 ذاؤ/ماؤس 

تموز/ ول     31مــــــــــــ را ) 17لمدة مــــــــــــ  لت الو   ة  
 ( 2021كانوو األول/ييسمبر  31إلى  2020

 2021كانوو األول/ييسمبر  31أ ل  ت الو   ة    

ناات منســا لليــةوو  تع  ن محدي المدة 2-مد
 امنسان ة

ــ     27 ــ ـــــ ــولــ ــوز/ ــ ــمــ تــ
2023 

  2018كانوو اللان / نا ر   10أنيحت الو   ة    

كانوو   10مــــــــــــــ را )من  24مــــــــــــــ  لت الو   ة لمدة 
اللـــــان / نـــــا ر    9إلى    2018اللـــــان / نـــــا ر   كـــــانوو 

2020 ) 

كانوو   21مــــــــــــــ را )من  16مــــــــــــــ  لت الو   ة لمدة 
 ( 2021ح وراو/ ون    16إلى  2020اللان / نا ر  

وز/ ول    تم 27المو ن الحال  ييــــ ل الو   ة منذ 
2021  

ناات منســا لليــةوو  تع  ن مةقت 2-مد
 امنسان ة

ــوو   27 ــانــ  األول/  كـــــ
 2022ييسمبر 

  2019أنيحت الو   ة    أياؤ/ما و 

أياؤ/ما و   8مــــــــــ را )من  20مــــــــــ  لت الو   ة لمدة 
 ( 2021كانوو اللان / نا ر   11إلى  2019
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 ماحظات تاؤوخ انت ار التع  ن اللقت الو     نوع التع  ن اللقت الو    
 ذاؤ/ماؤس  1المو ن الحال  ييـــــــــ ل الو   ة منذ      

2021 

ناات منســا لليــةوو  تع  ن مةقت 1-مد
 امنسان ة

ن ســــــــــــــــاو/ألروــل    10
2022 

أمــــــــــــــ ر   3لمــدة    2019أنيــــــــــــــحــت     ذاؤ/مــاؤس  
ح وراو/ ون ــــ     3إلى    2019 ذاؤ/مــــاؤس    23 )من

 (،  م أ ل  ت 2019

  2021أياؤ/ما و   6أ ع د إنياؤ ا    

  أياؤ/ 21مـ  لت الو   ة لمدة تقل عن مـ رون )من 
 ( 2021تموز/ ول     3إلى  2021ما و 

ــ  لت الو   ة لمدة  تيــــــــــرون   10أمــــــــــ ر )من  6مــــــــ
 ( 2022ن ساو/ألرول  10إلى  2021األول/أكتورر  

 2022ن ساو/ألرول  10أل  ت الو   ة    
  

، تســــــــــــــتعرف اللجنــة  35/217من الج ر اللــان  من قراؤ الجم  ــة العــامــة    2وو قــا ألحكــام ال قرة   - 60
ل من مصـــايؤ   1-االســـتيـــاؤوة المقترحات المتصـــلة تجم   الو اان الجد دة من الرتعة مد وما  وق ا الت  تموَّ

من    وتع ي اللجنة االساتشااررة   اؤجة عن الم  ان ة وال تخضـ  تيـكل   ر لل حا من   حة حكوم ة يول ة.
لم ُتلَتمس قنل راشا  مدد من الواائف   35/217بال  قلقها ألن موافقة اللجنة ممال بق ار الجمعية العامة  

وتوصاي اللجنُة ب ن ت لو الجمعية العامة رلل    ال  يعة المساتو  الممولة من مباادر عار ة من الميزاايةل
لعاو أن  ترذ  مي  التدا ي  الالزمة لتجنو تك ار حدوث حالة مماثلة وكفالة االحت او الكامل ألحلاو  األمين ا

 ق اراا الجمعية العامةل

 
 الاوابي الداعلية وتفور  السل ة والمسا لة وال قابة -   يم 

جــ  القصــــــــــــــوؤ ب مــا  تعلا تعمل ــات األمم المتحــدة المبلإغ عن ــا    المجلــد األول، حــدي المجلس أو  - 61
 المتصلة لت ووح السلطة وتااؤ المسارلة، تما ييمل ما  ل :

مةمــرا  16مةمــرا من مةمــرات األيار الرا ســ ة الحال ة العالغ عدي ا    12على الر م من تع و    )أ(  
ووضـ  مةمـرون جد د ن لأليار تيـلو إياؤة الميـتروات والممتلكات، أومـى المجلس تلو   نظر    تضـم ن مةمـرات  
األيار الرا س ة الموسعة المتعلقة لت ووح السلطة، ح لما  نطبا ذلك، أوجَ  القصوؤ الرا س ة والمتكرؤة الت  كي ت  
ــتخدام اروقة االقتنار   ــالحة، وام راف    اســـــــــ ــول الخاملة، وااللت امات   ر الصـــــــــ عن ا   حات الرقاتة، ملل األمـــــــــ

ــاؤو ن و  ــتيـ ــتعانة تالخبرار االسـ ــديت  المنخ ح الق مة، واالسـ ــ ة ولكن ا مـ التع  نات المةقتة. وقبلت امياؤة  ذل التومـ
على أن  من األ ضـــــل معالجة تعح المســـــاال من  ال ن  ل أ رى، من ا على ســـــب ل الملال توضـــــ ن التوج  ات  

  379التيـــــ  ل ة أو تحد ث الســـــ اســـــات، لدال من وضـــــ  مةمـــــرات أيار ؤا ســـــ ة إضـــــاب ة )المرج  ن ســـــ ، ال قرتاو  
ل ت اللجنة االسـتيـاؤوة، لدى اسـت سـاؤ ا، تلو المجلس اعتبر أو التوج  ات امضـاب ة وحد ا لن تكوو  (. وأ ل 380 و 

 كاب ة لدوو تع و  الرقاتة والمسارلة    حاالت ضعن األيار؛ 

https://undocs.org/ar/A/RES/35/217
https://undocs.org/ar/A/RES/35/217
https://undocs.org/ar/A/RES/35/217
https://undocs.org/ar/A/RES/35/217
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تاأل دا  المتوقعة   اســا إلى  مان ة مةمــرات أيار ؤا ســ ة،   2021لم يمال األيار    عام   )ب( 
ايل، والتكا ة ل ن الجنسـ ن، وعمل ة االسـتقدام، والتدؤوعات امل ام ة للجم  ، واملاغ    التمل ل الج را   الع

ــتلنارات المتعلقة تالمواؤي العيــــــــروة، وحســــــــن توق ت الد   لمقدم  الخدمات، واالمتلال لقاعدة     أوان  تاالســــــ
ــبا تمدة  ــرار المســـ ــن أو كانت  وما، ومن   قداو الممتلكات، و   تعح الحاالت، لم يكن   16اليـــ  ناظ تحســـ

. والحل المجلس أيضــــــا عدم وجوي  ل ة قووة يطلت من  ال ا إلى الك انات 2020النتاال أســــــوأ مقاؤنة تعام  
اتخاذ إجرارات تصــح ح ة لتحســ ن أياا ا    الوقت المناســت. ولذلك أومــى المجلس تلو تبذل امياؤة م ودا 

ــارلة عن الســـــلطة الم وضـــــ  ــاال من الج وي لتع و  إااؤ المســـ ة عن اروا تع و  الن ل التحل ل  لتحد د المســـ
النظم ة، وعن اروا تقديم توم ات محدية إلى الك انات المعن ة تيلو سبل تحس ن أيار األمانة العامة   اسا 

 (؛384-381إلى مةمرات األيار األساس ة )المرج  ن س ، ال قرات 

المجلس تلو تختبر امياؤة مماؤســات   نع   تحســ ن تق  م أيار كعاؤ المد رون، وقد أومــى   )ج( 
للنظر    الميــــــــــاكل المتصــــــــــلة تاالمتلال الت  تكيــــــــــن عن ا   حات الرقاتة والنتاال المتاحة    حل أوموجا  

 (.410-398للتخط ط االسترات ج  وتياؤة األيار عند تق  م أيار كعاؤ المد رون )المرج  ن س ، ال قرات 

ل أن زرادة الساااال ة المفوضااااة يجو أن يقا لها تعزرز الشاااافا ية  ورذ تشاااادد اللجنة االسااااتشاااااررة مل  -   62
والمسااا لة، فإاها توافم ملل توصااياا مجلس م ا عي الحساااباا وتشاادد ملل أ مية اتراذ ر  ا اا اسااتبا ية 
في الوق  المناساااو، وال سااايما من  ااو ردارة االسااات اتيجياا والساااياسااااا اإلداررة ومساااائل االمتثال، لتوساااي  

وتوفي  التو ي  التشغيلي لدمم    اا األدا  ال ئيسية من أ ل كفالة التغ ية الكاملة للمراط  ال ئيسية  ا اق مؤة 
ورصااد أدا  الكياااا بشاالل أوثم، م  ر ال  ا تماو عا  ألو   القبااور المتك رة    ممارسااة الساال ة المفوضااة  
 الوق  المناسو لمعالجة ضعف األدا ل   وضمان المسا لة واإل  ا اا التبحيحية في  التي تثي  ا  يااا ال قابة  

وأ للال ت اللجنة االســـــتيـــــاؤوة، لدى اســـــت ســـــاؤ ا، تلو الحاجة إلى  ل ات ؤقاتة ومســـــارلة أكلر  عال ة،  - 63
ــ  وامياؤي، وتع و  تن  ذ الواليات، تنطبا، و قا للمجلس، على ما  تجاوز  ــاســــ وزواية االمتلال للنظام ن األســــ

ــةوو العمل ات المبلغ عن ا    ا ــ ة األمم المتحدة ليــــــــ ــب ل الملال، ب ما  تعلا تم وضــــــــ لمجلد األول.  على ســــــــ
الاجح ن، أومــــــى المجلس تاســــــتكمال إااؤ مــــــامل للمســــــارلة لدعم اممــــــاح المتعلا تالامرك وة وال  كلة 

(. و    ـذا الســـــــــــــــ اا، أ للال ـت اللجـنة ـتلو الم وضـــــــــــــــ ة 38-30، ال قرات  A/77/5/Add.6امقل مـ ة للكـ او )
. ورالملل، أومــى المجلس تلو يحدإال  البرنامل امنماا   2023حديت موعدا مجرار تق  م لإلمــاح    عام  

ــام   كل ذلك الك او لدؤجة عال ة من  ــ  لدي ، تالنظر إلى اتســــــ ــســــــ ــارلة المةســــــ ــارلة وتااؤ المســــــ نظام المســــــ
ــتمر للخدمات )الامرك وة والتجم   ا (. وعاوة على ذلك، ورالنظر 98-86، ال قرات A/77/5/Add.1لمســـــــــ

إلى عدة نقاف ضـعن    الرقاتة الدا ل ة وتياؤة الميـاؤو     ميـروع لمكتت األمم المتحدة لخدمات الميـاؤو  
تكل تــــ     We Are The ر ؤرح ــــة،    منظمــــة حنحن المح طــــات  )ما  ن يوالؤ م  منظمــــة    7تبلغ 

Oceans(  ومن  م م  ك او أع دت تســـــــــم ت ، و و حج ل المح طات ،)Ocean Generation أومـــــــــى ،)
المجلس تلو يجري المكتت تق  ما أو اســـــــتعراضـــــــا مـــــــاما ومتعمقا وكاب ا لعمل ة اتخاذ القراؤ وامياؤة والرقاتة 

ــاال المتعلقة تالضــــــواتط الدا ل ة ب ما  تعلا تالميــــــرو  ــارلة لتجنت تكراؤ المســــ ــار  ل ة لامتلال والمســــ ع، وتنيــــ
وتوافم اللجنة االساتشااررة ملل توصاياا مجلس م ا عي (. 72-52، ال قرات  A/77/5/Add.11الدا ل ة )

في مجال ال قابة والمسااااا لة، ومزرد من االمتثال لألاظمة    الحساااااباا وتن ز الحا ة رلل آلياا أ ث  فعالية
 والقوامد لدمم تعزرز تنفيذ الوالياا ملل ا اق الكياااا الراضعة للم ا عةل

https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.6
https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/77/5/Add.11
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 الش كا  المنف اذون  -  دال 

، ا تاؤ المجلس لاســــتعراف  مان ة ك انات كانت األكلر اســــتعانة تاليــــركار المن ذ ن  2021   عام  -   64
ــان ة(، و  حة األمم المتحدة  ــةوو امنســــ ــ ا اليــــ )عمل ات األمم المتحدة المبلإغ عن ا    المجلد األول )مكتت تنســــ
للمرأة، وررنامل األمم المتحدة امنماا ، وررنامل األمم المتحدة للب حة، ومندوا األمم المتحدة للسكاو، وم وض ة 

حدة للط ولة، ومكتت األمم المتحدة لخدمات الميــاؤو (. ووري األمم المتحدة ليــةوو الاجح ن، ومنظمة األمم المت 
   ال رع السـايس من الموج  المقتضـت تحل ل مـامل مياؤة اليـركار المن ذ ن، وتري تومـ ات محدية    تقاؤور  

ر المجلس أيضـــــــا تلو وحدة الت ت ش الميـــــــتركة أومـــــــت    عام     تقرور ا عن   2021الك انات المختاؤة. وذكإ
ــســــات منظومة األمم  JIU/REP/2021/4إياؤة مــــركار التن  ذ ) اســــتعراف   ــار التن  ذ وو لمةســ ( تلو يقوم الرؤســ

   أار إياؤة المخــاار      تــ يؤاج المخــاار المتصـــــــــــــلــة تيـــــــــــــركــار التن  ــذ   2023المتحــدة تحلول ن ــايــة عــام  
لوضــ  مةمــرات أيار ؤا ســ ة مياؤة مــركار التن  ذ وتنيــار ن ظم    2024ن اية عام  مةســســات م، وأو يقوموا تحلول 

 (. 244، ال قرة A/77/240لجم  ل انات األيار وؤمد ا وتقديم التقاؤور عن ا ) 

 
 أنيطة الضماو   

لا  ن يوالؤ حولت ا الك انات إلى اليـــــركار   8ال  لا  ن يوالؤ  قط من إجم   4أمـــــاؤ المجلس إلى أو  -   65
    اضـــــــعة ألنيـــــــطة الضـــــــماو. وقد اعت م مكتت األمم المتحدة لخدمات الميـــــــاؤو     2021المن ذ ن    عام 

ــبت   ــان ة أو يكوو ما نســــ ــةوو امنســــ ــ ا اليــــ    المااة، على التوال ، من المبلغ    6   المااة و    44ومكتت تنســــ
 اضــــعا ألنيــــطة الضــــماو. ورامضــــا ة إلى ذلك،   و   2021ر المن ذ ن    عام امجمال  المخصــــا لليــــركا 

   المااة من مجموع أنيــــــطة الضــــــماو المن ذة تقوم ل ا أارا   اللة ول س الك انات معامــــــرة )المرج   77نحو  
ماو  تم (. وقد ألَل ت امياؤة  اللجنَة االســـتيـــاؤوة، لدى اســـت ســـاؤ ا، تلو أنيـــطة الضـــ 235- 233ن ســـ ، ال قرات  

ــت م  موج  المخاار   ــركار وأن ا تتناســ ــد ال ن  والمال  المنتظم أليار اليــ ــا ة إلى الرمــ ــطاع ل ا تامضــ االضــ
الخاع تاليـــــركار والميـــــاؤو . وو قا لإلياؤة،   و تن  ذ أنيـــــطة الضـــــماو من جانت أارا   اللة، تقوم تلعمال ا  

يعن  ؤقاتة أقل من جانت ك انات األمم المتحدة؛ لل إن     المتعلقة تالرمـــــــــــــد و قا الت اقات ا م  األمم المتحدة، ال 
يمكإن من الرقـاـتة    حـاالت محـدية، من قبـ ل الحـاالت الت  تكوو    ـا إمكـانـ ة ومـــــــــــــول الكـ او محـدوية.      
ــاتات ما   ــاتات تمراجعة حســـ ــب ل الملال، تقوم مـــــركات  اؤج ة مرموقة معن ة تمراجعة الحســـ ــ ة، على ســـ الم وضـــ

ــركار المن ذ ن.        80يقرب من  اللجنة االساااااتشااااااررة في أن يساااااتع ة مجلس  ت مل  و المااة من ن قات اليـــــ
سايما في ملتو تنسايم  م ا عي الحسااباا مساتو  أاشا ة الاامان التي ياا ل   ها الشا كا  المنفذون، وال 

و معلوماا مستكملة في التق    ر  المقنلل الشؤون اإلاسااية وملتو األمم المتحدة لردماا المشارر ، وأن تقدل

 
 ال ش   

حدي األم ن العام اليـركار المن ذ ن لومـ  م أحد المخاار الحرجة المتصـلة تال ش وال سـاي وحدي م   - 66
(. 220مكتت  دمات الرقاتة الدا ل ة لومـ  م أحد أكلر مصـايؤ ال ش وال سـاي مـ وعا )المرج  ن سـ ، ال قرة  

، اؤتكت اليـــركار 2021َألل ت عن ا الم وضـــ ة  ال عام حالة  ش ملبتة    66 على ســـب ل الملال، من ل ن  
(. وقد أ لل ت اللجنة االســــتيــــاؤوة، لدى اســــت ســــاؤ ا، تلو 241حالة من ا )المرج  ن ســــ ، ال قرة  21المن ذوو  

ال ون ســـــن مـــــاؤكت      اية تعاوو ل ن ســـــت وكاالت أ رى تاتعة لألمم المتحدة معداي تدؤوت على مـــــعكة  
تال ش ل اادة اليــركار المن ذ ن لتســ  ل ات، وأجرت تدؤوعا قطروا للتوع ة تال ش، تاالمــتراظ امنترنت للتوع ة 

 أينال(. 79م  وكاالت أ رى )انظر أيضا ال قرة 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2021/4
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 التعاوو ل ن الك انات والج وي المبذولة على نطاا المنظومة   

ــاؤ ا، تلو األمم المت  - 67 ــت ســــ ــاؤوة، لدى اســــ ــتيــــ ــدؤت    عام  ألَل ت امياؤة  اللجنة االســــ   2021حدة أمــــ
ســــــ اســــــة تيــــــلو اليــــــركار المن ذ ن تنا على ن ل منســــــا على نطاا المنظمة للعمل م  اليــــــركار المن ذ ن  

المست  د ن من المنن وتنطبا على جم   مو    األمم المتحدة المنخرا ن    عمل ة اليراكة. ورامضا ة   أو
، إجرار  حا موحد  2021أ العمل ل ا أيضـــــا    عام  إلى ذلك، أتاحت لواتة مـــــركار األمم المتحدة، الت  لد

لليــــــــركار المحتمل ن من ح ث العناية الواجعة    ضــــــــور مجموعة موحدة من المعا  ر الدن ا. وانضــــــــمت إلى 
لواتة اليــــــــــــركار عدة  ك انات، من ل ن ا األمانة العامة، و  حة األمم المتحدة للمرأة، ومــــــــــــندوا األمم المتحدة 

ــ ة األ مم المتحدة ليــــةوو الاجح ن، وال ون ســــن،    ح ن كانت ك انات أ رى، ملل لرنامل  للســــكاو، وم وضــ
األمم المتحدة امنماا  ومكتت األمم المتحدة لخدمات الميــــاؤو  تســــتكيــــن إمكان ة االنضــــمام    المســــتقبل. 

ــاب   ــ ات و    ة إضـ ــركار التكامل م  نظام أوموجا و امـ ــ نات المتوقعة    لواتة اليـ ــملت التحسـ ة متاحة  ومـ
تعايل المعلومات المتعلقة تالمخاار والقدؤات،  ضـــــــــا عن ت ع ل لروتوكول األمم المتحدة المتعلا تايعارات 
االســت ال واالنت اظ الجنســ  ن الت  تمس مــركار من ذ ن. ووتوق  أيضــا أو يكوو على جم   المنظمات   ر 

عاؤ مقامة  رع مــــــــــــــراكة م  األمانة العـامة أو الحكومـ ة الدولـ ة والوانـ ة الت  تر ت    أو تة ذ    االعت 
 تقوم،    المستقبل، لتسج ل أسماا ا وتنيار ملن تعروم على لواتة اليركار.

و النظ  رلل المسائل الواسعة االاتشار والمستم ة والشد دة الر ورة المتبلة بالش كا  المنفذ ن،   - 68
لحساااباا وتشاادد ملل الحا ة الملحة رلل تعزرز  توافم اللجنة االسااتشاااررة ملل توصااياا مجلس م ا عي ا

ردارة الشا كا  المنفذ ن ورصاد م واإلةا اع مليهم، بسانل منها  ذل مزرد من الجهود ملل ا اق المنظومة  
 (ل46، الفق ة A/76/554)ااظ  أياا 

 
 سابااحالة تنفيذ توصياا مجلس م ا عي الح -  ا  

ــتمر     - 69 ــاتقة اســ ــ ات القاامة من ال ترة الســ ــاؤوة أو المعدل العام لتن  ذ التومــ ــتيــ تاحل اللجنة االســ
   المـاـاة    عـام  41، إلى 2018   المـاـاة    عـام  39ال ـواية  ال الســــــــــــــنوات األؤر  المـاضـــــــــــــــ ة، من  

ر أو معــدل التن  ــذ ال ريي .    2021   المــااــة    عــام    53، و  2020   المــااــة    عــام    48، و  2019
ــ ة  ــتة ك انات )لرنامل األمم المتحدة امنماا ، وم وضــ ــعة لســ ــاتقة تالنســ ــنة الســ كاو أقل مما كاو عل      الســ
األمم المتحــدة ليــــــــــــــةوو الاجح ن، ومع ــد األمم المتحــدة للتــدؤوــت والعحــث، ومكتــت األمم المتحــدة المعن  

، والصــــــــــــــندوا الميــــــــــــــترظ للمعامــــــــــــــات التقاعدية لمو    األمم تالمخدؤات والجرومة، وجامعة األمم المتحدة
المتحـدة(، وكـاو معـدل التن ـ ذ    أؤرعـة كـ اـنات )عملـ ات األمم المتحـدة المبلإغ عن ـا    المجـلد األول، ومرك  

ــروم األعمال المتعق ة للمحكمت ن الجناا ت ن،   وموال األمم المتحدة( أقل التجاؤة الدول ة، واآلل ة الدول ة لتصــــــــــ
ــ ة. وكاو معدل التن  ذ    عمل ات األمم المتحدة المبلغ   50من  ــنوات اللا  الماضـ    المااة على مدى السـ

؛ وانظر أيضـــــــــــــــــا  10و    9والجــــدوالو    216، ال قرة  A/77/240   المــــااــــة )  35عن ــــا    المجلــــد األول  
A/76/173 وتعت ع اللجنة االساااااااتشااااااااررة ب ن معدل التنفيذ العاو قد ةاااااااهد زرادة   (.10و   9، الجدوالو

وم  ذلك، و النظ  رلل المراط  الكني ة ومواطن الاااااعف في   مسااااتدامة عالل الساااانواا القليلة الماضاااايةل
عي الحساااااباا،  لزو  ذل  هود متواصاااالة  ال قابة الداعلية التي يسااااتند رليها معظم توصااااياا مجلس م ا 

  76/235وتاذك   اللجناة با ن الجمعياة العااماة ك را من  اد اد في ق ار اا   تحساااااااااين معادالا التنفياذل  لزراادة
طلنهاا رلل األمين العااو وال  ساااااااااا  التنفياذ ين لبااااااااانااد م األمم المتحادة و  امجهاا كفاالاة التعجيال  تنفياذ  

https://undocs.org/ar/A/76/554
https://undocs.org/ar/A/77/240
https://undocs.org/ar/A/76/173
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توصياا المجلس وتوصياا اللجنة ذاا البلة بالموضوم بالكامل وفي الوق  المناسو، ومواصلة مسا لة  
للمشا ل التي أ  ز ا المجلس    مد  ع الن امج من مدو تنفيذ التوصياا، والمعالجة الفعالة لألسباي الجذررة

 (ل48، الفق ة A/76/554)ااظ  أياا 

ـــ ة معلقـة  426،  ـناظ مـا مجموعـ   2021كـانوو األول/ييســـــــــــــمبر    31وأـ اي المجلس ـتلـن  حتى   -   70 تومـــــــــــ
ــ ات ق د التن  ذ و   407)  ــ ة لم تن ذ(، تما    ذلك    19تومــــ ــ ة )أو  تو   235تومــــ    المااة( مــــــدؤت قبل    55مــــ

عـــام ن أو أكلر. ولـــدى عمل ـــات األمم المتحـــدة المبلغ عن ـــا    المجلـــد األول ومواـــل األمم المتحـــدة أكلر من 
ــنت ن أو أكلر )  35 ــ ة لم تن ذ تالكامل لمدة ســـ ــ ن  (. ومن التحديات 215، ال قرة A/77/240تومـــ الت  تواج  تحســـ

ـــ ا الكـ اـنات؛ و )ب( وجوي   مـعدالت التن ـ ذ وـجداوـل  ال منـ ة ـما  ل : )أ( ـمدة المواعـ د النـ ااـ ة لامتـلال الت  ت رضـــــــــــ
عنامــــــــــر متعدية    إااؤ التومــــــــــ ة ن ســــــــــ ا، مما قد  تطلت أكلر من  ترة مراجعة واحدة لك  تن ذ تن  ذا كاما؛  

للتخط ط المرك ي للمواؤي، مما أيى إلى تلج ل تن  ذ التومــــ ات ذات الصــــلة   )ج( عمل ة االنتقال إلى نظام جد د  و 
وتذك    أينال(.    76؛ وانظر أيضـــــــًا ال قرة  219- 217)المرج  ن ســـــــ ، ال قرات   2021تالنســـــــعة لعدة ك انات    عام 

سااي ا وا يا لحاالا  العاو ب ن يقدو تف  اللجنة االسااتشاااررة بال لو المتك ر الذع و هت  الجمعية العامة رلل األمين 
الت عي  في تنفيذ توصاااياا مجلس م ا عي الحسااااباا، وال سااايما التوصاااياا التي صااادرا قنل مامين أو أ ث  

 (ل 9، الفق ة  235/ 76تنفذ بالكامل بعد )ق ار الجمعية العامة   ولم 

تومـــــــ ات   7وتاحل اللجنة االســـــــتيـــــــاؤوة، من المعلومات الت  تلقا ا المجلس، أو امياؤة لم تقبل   - 71
تومـ ة مقاؤنة تالعام السـالا،   11، مما يملل انخ اضـا من  2021منبلقة عن عمل ات مراجعة الحسـاتات لعام 

ــاؤو  )وتتعلا  ـذل التومـــــــــــــــ ات للاـ ة كـ اـنات على النحو الـتال : مكـتت األمم المتحـدة لخـد (؛ 4مـات الميــــــــــــ
(. وتاحل اللجنة أيضـــــا أو امياؤة البت إ اا عدي من تومـــــ ات  1(، وجامعة األمم المتحدة )2واألونروا )

 58و   41المجلس، تما    ذلك التومـــــــــــ ات المتعلقة تاألمـــــــــــول الخاملة والتمل ل الج را   )انظر ال قرت ن  
الجمعية العامة رلل الكياااا المعنية أن تتعاون    وتك ر اللجنة االساااااتشااااااررة توصااااايتها ب ن ت لوأعال(.  

تعاواا تاما بما   ضاااااااااي مجلس م ا عي من أ ل تنفيذ التوصاااااااااياا التي ُقنال   زئيا أو لم تقنل، أو التي  
 (ل50، الفق ة A/76/554طلن  اإلدارة رشالقها )ااظ  أياا 

  
 ل أع   مسائ  -  رابعا  

 اإلصالحاا ومملياا التحول المؤسسي  -   1 

، اســـــــــتعرف مجلس مراجع  الحســـــــــاتات عديا من اممـــــــــاحات وعمل ات التحول 2021   عام  - 72
ــســـــــ  ال امة    مختلن الك انات، تما    ذلك اممـــــــاح امياؤي، وتمـــــــاح ؤك  ة الســـــــام واألمن،  المةســـــ

مرك وـة وال  كلـة امقل م ـة    الم وضــــــــــــــ ـة. وأ للال ـت اللجنـة  واممــــــــــــــاح المتعلا تمجـال التنم ـة، وعمل ـة الا
ــ  ؤؤوة ن اا ة و طة تن  ذ   ــعورة لدى الك انات    وضـ ــاؤ ا، تلو المجلس الحل مـ ــت سـ ــاؤوة، لدى اسـ ــتيـ االسـ
ــحة. وحدي المجلس،   ــتنداو إلى حوكمة قووة، وتنطوواو على أ دا  و وااد وجداول زمن ة واضـ ــحت ن، تسـ واضـ

ــتنايا إلى ماح ــاحات    األمانة العامة و  ر ا من الك انات، اســــ ظات ،  طوات عامة يمكن أو تع ز اممــــ
و  : )أ( لذل م ود من الج وي لتع و   قا ة امياؤة القاامة على النتاال ووض   طط تن  ذ ملموسة وم صلة؛ 

عمل ات اممـــاح    و )ب( تجم   الدؤوس المســـت اية وامجرارات المتخذة لمعالجة أوج  القصـــوؤ المتكرؤة   
والتحول المةسـسـ ؛ و )ج( ؤمـد تن  ذ البرامل واممـرا  عل  ؛ و )ي( إجرار تق  مات أليار البرامل    الوقت  

و ةية كفالة أن  تم بالكامل تحقيم الفوائد المتوقعة من مشاااااااارر  التحول  المناســـــــــــت وعلى النحو الواجت. 
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تساتفيد اإلدارة من الدروا المساتقاة من العملياا  المؤساساي واإلصاالحاا، توصاي اللجنة االساتشااررة ب ن  
المااااا ل   ها وأن تااااا  ر رة اهائية واضااااحة، تدممها ع ة تنفيذ مملنة، وحوكمة قورة، وردارة مالئمة 

 أداا (ل 74للمراط ، وآلياا سليمة ل صد الفوائد واألدا  )ااظ  أياا الفق ة 

 
 األمم المتحدة اإلامائية الر ة المتعلقة بالكفا ة في منظومة   -   2 

وجد المجلس أوج  قصـــــوؤ    تن  ذ الخطة المتعلقة تالك ارة واملاغ عن ا تالنســـــعة لمنظومة األمم  - 73
ي  ـد  ــا عنــد   مــة تـالـدوالؤ تعــايل   دإال   كـانوو األول/  31ما  ن يوالؤ. وحتى    310المتحــدة امنمــاا ــة، الت  حـ 

ــمبر   ــترك ن للدعم  1,5ن  قط ))أ( تمت الموا قة    للد    :2021ييســـــــــ ــار مكتب ن ميـــــــــ    المااة( على إنيـــــــــ
   المااة(    مرحلة لدر التن  ذ، مما ييــــ ر إلى أن  ســــ صــــعت تحق ا  د    13,7للدا ) 18امياؤي، وكاو  

 روقا تحلول    130إنيـــــــــــــار مكاتت ميـــــــــــــتركة للدعم امياؤي لجم   أ رقة األمم المتحدة القطروة العالغ عدي ا  
   المااة من أماكن العمل الميــتركة،    ضــور ال د  المتوق    26ب( لم  تم إنيــار ســوى ؛ و )2022 عام

(. ورامضــــــــــــا ة إلى ذلك، 444-441، ال قرات  A/77/5 (Vol. I))  2021   المااة تحلول عام   50العالغ  
مل وو يوالؤ، الحل المجلس أن ا   194لنحو   2021زواية الك ارة لعام و   ح ن قدؤت المكاست الناتجة عن 

ــ ،   ــلة )المرج  ن ســــ ــا    الو ااا الداعمة الم صــــ ــول، وأو  ناظ نقصــــ ل وال   بلَّغ عن ا حســــــت األمــــ ــجَّ ال ت ســــ
  (. وأومــى المجلس تلو تدعو امياؤة ال  حات امياؤوة ذات الصــلة إلى ك الة الموا قة على  روطة445 ال قرة

اروا منقحة للك ارة، ونظام للمســـــــــارلة، و ل ة تتع ، واملاغ الكامل عن جم   المكاســـــــــت الناتجة عن زواية 
ــ ، ال قرات  ــتركة ل ن الوكاالت )المرج  ن ســـــــــــ (.  449-447الك ارة الت  ت حقَّا من المعايؤات اللناا ة والميـــــــــــ

ــاؤ ا، تلن  تمت  ــت ســـــــــ ــاؤوة، لدى اســـــــــ ــتيـــــــــ على  روطة اروا منقحة       ةالموا قوألَل ت امياؤة  اللجنة االســـــــــ
وتشاااادد اللجنة االسااااتشاااااررة ملل أ مية اإل الش الكامل والشاااافاع والدقيم من أث    .2022 ب/أ ســــــطس  

الر اة المتعلقاة بالكفاا ة بالنساااااااااباة لمنظومة األمم المتحادة اإلاماائياة، بماا في ذلك ما  تعلم بالوفوراا في 
 (ل69، الفق ة A/76/554وكذلك  32-، الفق ة أوالA/77/7أياا  التكاليم )ااظ 
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الحل المجلس    وقت ســالا أو ؤؤوة األمم المتحدة للحالة الن اا ة ممــاح ؤك  ة الســام واألمن  - 74
ــحة عن اممــــــاح    ر و  ــتمر وال وااد النامــــ ــ ن المســــ ــى لتحد د  ل ة لإللاغ عن التحســــ ــحة، ولذلك أومــــ اضــــ

(A/76/5 (Vol.I)  وأمـــــــــــــــــاؤ المجلس    تقرورل لعـــام  577-573، ال قرات .)إلى أو  ـــذل اآلل ـــة   2021
مى تامسراع    استكمال ا. وأومى المجلس أيضا لوض   طة عمل توض  تعد    م  ت ا الن اا ة وأو  لم

لتع و  التك م والتكامل، اســتنايا إلى تطر التقدم المحرز    إنجاز عمل ة إعاية تصــم م العمل ات و   تع و   
وتتفم اللجنة االساتشااررة م  توصاياا   (.463-453ال قرات  ،  A/77/5 (Vol.I) قا ة جد دة    المنظمة )

و معلوماا مساتكملة في ساياق التق ر  االساتع اضاي العاو من   مجلس م ا عي الحسااباا، وت مل في أن ُتَقدل
 (ل72، الفق ة A/76/554تمورل مملياا األمم المتحدة لحفظ السالو )ااظ  
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 أوج  القصوؤ    إياؤة تكنولوج ا المعلومات واالتصاالت   

تاَت  المجلس اليــــــــــــوا ل المتكرؤة الت  أ اؤت ا اللجنة االســــــــــــتيــــــــــــاؤوة تيــــــــــــلو تكنولوج ا المعلومات  - 75
ــاالت )انظر، على ــب ل الملال،    واالتصــ ( والحل،  A/75/564و    78- امنا  - 72-، ال قرات  امناA/77/7ســ

    جملة أموؤ، ما  ل :

اجعات أوج  قصـــــــوؤ    إااؤ الحوكمة، تما    ذلك عدم الوضـــــــوح ب ما  تصـــــــل تليواؤ وو  )أ( 
ؤا ســــــة   حة مو    تكنولوج ا المعلومات وعدم وجوي   حات إياؤوة مســــــةولة عن المســــــاال اليــــــاملة، ملل إياؤة  

،  A/77/5 (Vol. I))أمـول تكنولوج ا المعلومات واالتصـاالت، واليـرار من مصـايؤ عالم ة، واألمن السـ بران   
 (؛ 550و    549ال قرتاو  

ــارلة من اذ إياؤة تكنولوج ا المعلومات واالتصـــاالت،  )ب(  ــتقلة للرمـــد والمسـ عدم وجوي  ل ة مسـ
ممـا  ةيي إلى حـاالت من قبـ ل اســــــــــــــتمراؤ عـدم امتـلال الكـ اـنات لتقـديم مقترحـات ـا المتعلقـة تم  انـ ة تكنولوجـ ا 

ومات واالتصـــاالت الســـتعراضـــ ا، على الر م من الطلعات  المعلومات واالتصـــاالت إلى مكتت تكنولوج ا المعل
 (؛ 560-559المتكرؤة من مجالس امياؤة للق ام لذلك )المرج  ن س ، ال قرتاو 

االســـــتعراف والتنق ن   ر الكامل ن لســـــ اســـــات تكنولوج ا المعلومات واالتصـــــاالت، وعدم  )ج( 
لتعكس   2014خط ط للتعــا   من الكواؤ  لعــام  الق ــام، على ســــــــــــــب ــل الملــال، لتحــد ــث امجرارات التقن ــة للت 

الت  رات الكب رة     دمات تكنولوج ا المعلومات واالتصــــاالت وتطب قات ا ومعدات ا الحاســــمة )المرج  ن ســــ ، 
554-557.) 

والحل المجلس أيضــــــــــــا أن  ال توجد ســــــــــــ اســــــــــــة عامة تيــــــــــــلو إياؤة مراك  الب انات لتحد د األيواؤ  
 ا ب ما  تعلا تلمــحاب المصــلحة الرا ســ  ن، وأن  ال توجد معايج توج   ة لتنظ م والمســةول ات و ل ات التنســ 

النواتل المرجوة من ن ظ م الطـاقـة   ر المنقطعـة أو التبرـود اـلدق ا أو   ر ذـلك من مكوـنات البنـ ة التحتـ ة   ر 
ــور ة، وأو امجرارات التقن ة للتخط ط لمواج ة الكواؤ  لم ت حدَّ  منذ عام  ، وأن  ال توجد  طة  2014الحاســــــــ

للتعا   من الكواؤ   امـــــــة تخدمات تكنولوج ا المعلومات واالتصـــــــاالت الح ووة الموجوية    مرك  ل انات 
مقر األمم المتحدة. وقد تم التيــــــــــد د على أوج  القصــــــــــوؤ تلك تعد حاي  انقطاع الت اؤ الك رراا     مرك  

أيى إلى تقار الموق  اليــعك  الرا ســ  لألمم المتحدة،  ، والذي2022مــعاف/ برا ر  19الب انات الذي وق      
وتتفم اللجناة    إلى جـانـت مواق  امياؤات العـال ـة األ م ـة األ رى، م صــــــــــــــوال عن امنترنـت لمـدة  ا ـة أيـام.

توصياا مجلس م ا عي الحساباا المتعلقة  تكنولو يا المعلوماا واالتباالا وتقدو مزردا   االستشاررة م 
والمالحظاا في سااياق تقارر  ا من اساات اتيجية تكنولو يا المعلوماا واالتباااالا والتر يي  من التعليقاا  

 لالستثماراا ال أسماليةل

 
 زواية التكال م المتعلقة تالنظم المرك وة لتخط ط المواؤي   

الحل المجلس،    جملـة أموؤ، التـل ر    وضــــــــــــــ  وتن  ـذ النظـام المرك ي لتخط ط المواؤي الـذي  - 76
دم  لرنامل األمم المتحدة امنماا  وســــــــع  وكاالت أ رى )  حة األمم المتحدة للمرأة، ومــــــــندوا األمم يســــــــتخ

ــندوا األمم المتحدة  المتحدة للســـــــــــــكاو، ومع د األمم المتحدة للتدؤوت والعحث، وجامعة األمم المتحدة، ومـــــــــــ
لمتحدة(. وقد ألل ت امياؤة  اللجنة  للمياؤو  امنتاج ة، وكل ة مو    منظومة األمم المتحدة، ومتطوعو األمم ا
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االســـتيـــاؤوة، لدى اســـت ســـاؤ ا، تلو النظام لدأ العمل ت  ج ا ا ومن المتوق  أو  بدأ العمل ت  تيـــكل كامل     
ما  ن يوالؤ  3,66. وأ اي المجلس تلو تلجـ ل لدر العمـل  ةيي إلى تكلـ ة إضــــــــــــــابـ ة قدؤ ا  2023أواال عام  

، ومن مـــلن   2022مل وو يوالؤ، اعتعاؤا من ن ســـاو/ألرول    36,8مقدؤة العال ة تضـــا  إلى إجمال  التكال م ال
،  A/77/5/Add.1أو  ة ر تن  ذ التومـــــــ ات الرا ســـــــ ة، ملل التومـــــــ ات المتعلقة لتن  ذ الضـــــــواتط اآلل ة )

تخــدمــات تكنولوج ــا المعلومــات الجــد ــدة القــاامــة على   (. وب مــا  تعلا310و    299-295و    10-9ال قرتــاو  
، الذي 2014الحوسـعة السـحال ة    الم وضـ ة، أمـاؤ المجلس إلى أو الحد األقصـى لمبلغ ات اا إااؤي لعام  

اعقت  الم وضـــــ ة على الخدمات الجد دة القاامة على الحوســـــعة الســـــحال ة    مجال تكنولوج ا المعلومات     
مل وو يوالؤ  ال تلــك ال ترة ال من ــة، من  ال عـدة   46,6ما  ن يوالؤ إلى    3,7ن  ، قـد زاي م2021عـام  

، البت الم وضـــــــــــ ة  دمات ســـــــــــحال ة تمبلغ 2021تعد ات تتعلا تخدمات إضـــــــــــاب ة. و   مـــــــــــعاف/ برا ر  
ــا ة  2021مل وو يوالؤ    تموز/ ول     18,5مل وو يوالؤ وزايت المخصـــــصـــــات إلى  17,8 ، من  ال إضـــ

. والحل المجلس أن  كاو من الممكن أو تســــــت  د الم اوضــــــات تيــــــلو  عمل ات التكامل”دة تســــــمى  دمة جد  
االت اا امااؤي والعقد من تحد ث أكلر ت صــــــ ا للخدمات المحدية الميــــــمولة واليــــــروف واألحكام المتصــــــلة  

وت مل اللجنة االسااااااتشاااااااررة في أن   (.173-171، ال قرات  A/77/5/Add.6تطلت الخدمات الســـــــــحال ة )
 واصاال مجلس م ا عي الحساااباا اسااتع اة االسااتثماراا في التر يي الم كزع للموارد والحلول السااحا ية  
ملل ا اق الكياااا الراضاااااااعة للم ا عة وتقديم مزرد من التحليالا بشااااااا اها، بةية أن تحدد اإلدارة أو    

لف   لتحقيم الملااسااااااااااو النااتجاة من زراادة الكفاا ة، بسااااااااانال منهاا التقليال رلل أدال حاد من  التاززر وا
  االزدوا ية وتعزرز قا لية التشغيل النينيل
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اســـــــــــتعرف المجلس الك   ة الت  َأيَمل ل ا البرنامل امنماا  االســـــــــــتدامة    ســـــــــــ اســـــــــــة المنظمة   - 77
ــترات ج ت ا المتعلقة تا ــتدامة وتيماج واســــــــ ــرار نحو تحق ا االســــــــ ــتروات والك   ة الت  نظم ل ا و   ة اليــــــــ لميــــــــ

ــ ا م   ــل البرنامل امنماا ، تميـــ ــ ات، من ا أو  وامـــ ــرار. وقدم المجلس عدة تومـــ ــتدامة    عمل ة اليـــ االســـ
ت ا     المماؤســــات الســــل مة المعمول ل ا والمعا  ر الدول ة، إيماج االســــتدامة    ســــ اســــة المنظمة واســــترات ج  

  (.222-127ال قرات   ،A/77/5/Add.1مجال الميـــتروات ووضـــ  وتن  ذ  طة عمل مســـتدامة للميـــتروات )
وتذك   اللجنة االساااااتشااااااررة ب ن الجمعية العامة لم تن  في مفهوو م اماة النياة واالساااااتدامة في مملياا  

  65/261  رلل األمين العاو أن يعد تق ر ا ةاااامال من ذلك )ااظ  ق ارع الجمعية العامة  الشااا ا ، وأاها طلن
الفق ة  62/269و   الفق ة  A/76/722، و  33،  اإلدارة مزرااادًا من    (ل67،  تقااادو  أن  اللجناااة في  وتااا مااال 

  المعلوماا رلل الجمعية العامة في وق  اظ  ا في  ذا التق ر ل

 
 آلياا للتدقيم ملل ا اق المنظومة تغ ي سو  السلوك  -   6 

   ســـــــــــور  مو   نمن  إعاية التو  م يا ل منظومة األمم المتحدة لمن ســـــــــــبا توؤا م من  تغ ة - 78
ــ ك ــاال تلي ب ة، ونظرا لمحدويية نطاا أيوات التدق ا الحال ة، ملل أياة ”كل ر تيـــــــــ ــلوظ أو مســـــــــ  Clear ســـــــــ

Check    ب ما  تعلا تايعارات التحرش الجنســـــ  أو االســـــت ال واالنت اظ الجنســـــ  ن( وســـــجات نظام تتع(
ــار منبر   ــى المجلس ت نيـــ ــايا )لأل راي النظام  ن(، أومـــ للتدق ا على نطاا المنظومة ي ط  جم   إياؤة القضـــ
(.  333-331، ال قرات A/77/5 (Vol.I)أنواع ســـــور الســـــلوظ تحت   اية اللجنة امياؤوة الرب عة المســـــتوى )
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عن المســــــاال التلي ب ة  وتناقش اللجنة االســــــتيــــــاؤوة المســــــاال المتصــــــلة تســــــور الســــــلوظ والتدق ا    تقاؤور ا  
(A/76/724( وعن التدال ر الخامة الرام ة إلى الحماية من االست ال واالنت اظ الجنس  ن )A/76/774.) 

 
 الغش والغش المفت ة  -   7 

ــت، لمحــة عــامــة عن حــاالت ال ش أو ال ش الم ترف. وو قــا قــدم   - 79 المجلس،    موج ل المقتضـــــــــــــ
ــال  للحـــاالت من   ــانـــات، انخ ح العـــدي امجمـ ــام    793للمعلومـــات الواؤية من الك ـ ــالـــة    عـ إلى   2019حـ

، م  حدو  زواية    أؤرعة ك انات )عمل ات األمم المتحدة لح ل الســــــــــام، و  حة 2021حالة    عام   668
مم المتحدة للمرأة، وال ون ســـــــن، ومكتت األمم المتحدة المعن  تالمخدؤات والجرومة( مقاؤنة تالعام الســـــــالا.  األ

حالة من حاالت ال ش أو ال ش الم ترف المتعلـقة للمـانـ ة كـ انات معلقة   196ورامضــــــــــــــا ة إلى ذلك،  ـلت  
ــ  ا تعمل ات األمم المتحدة  ــل أكلر من نصـــــــــ المبلغ عن ا    المجلد األول  منذ أكلر من عام ن، ح ث  تصـــــــــ

(. وقد أ للال ت اللجنة االسـتيـاؤوة،  56-55وال قرتاو   8، الجدول  A/77/240ومـندوا األمم المتحدة للسـكاو )
ما    ذلك عند اســـــــــت ســـــــــاؤ ا، تلو مســـــــــتوى المعلومات الت  تقدم ا الك انات ال   ال مت اوتا تيـــــــــكل كب ر، ت 

المعلومات المتعلقة تاملاغ عن الحاالت واأل ر المال  لل ش.  على ســب ل الملال، كيــ ت ســععة ك انات أن ا 
ــمل الحاالت المبلغ عن ا     2021ل ســـــــت على علم تحدو  حاالت  ش و ش الم ترف  ال عام  . وتيـــــ

لتقديم العطارات    مجال الميتروات،     حة األمم المتحدة للمرأة تضاؤب المصالن والمماؤسات   ر النظام ة
وت وور الو ااا المال ة، والمخال ات    سجات الحضوؤ. وتيمل الخساؤة المال ة المقدؤة الناجمة عن حاالت  

ــام   ــا قـــدؤل    2021ال ش وال ش الم ترف  ال عـ ــالـــة    عمل ـــات األمم   24مل وو يوالؤ       11,31مـ حـ
ــاؤة امجمال ة    الحاالت الت   1,3ل و المتحدة المبلإغ عن ا    المجلد األو  مل وو يوالؤ ب ما  تعلا تالخســـــــــــ

وتشدد اللجنة االستشاررة ملل أ مية من  حاالا الغش  أ بت ا مكتت  دمات الرقاتة الدا ل ة    ال ون سن. 
وتالحظ اللجنة    والغش المفت ة ورصااد ا والتباادع لها، بساانل منها تدا ي  المسااا لة، حسااو االقتاااا ل

 ار مدو االتساااااق في اإل الش من المسااااائل المتباااالة بالغش، وتذك  ب ن الجمعية العامة، في رطار  اسااااتم
ت  يد ا توصااااااية اللجنة، طلن  رلل األمين العاو أن يلفل اإل الش من  مي  حاالا الغش والغش المفت ة  

،  A/76/554  ب  رقة ةااافافة ومتساااقة، بسااانل منها رصااادار تو يهاا ةااااملة وآلياا ل  الش )ااظ  أيااااا
 (ل74الفق ة 

  

https://undocs.org/ar/A/76/724
https://undocs.org/ar/A/76/774
https://undocs.org/ar/A/77/240
https://undocs.org/ar/A/76/554


 A/77/574 

 

32/32 22-24615 

 

 الم فم

التقارر  المالية والنياااا المالية الم ا عة وتقارر  مجلس م ا عي الحسااباا للفت ة المالية    
والتقاارر  ذاا البااااااااالاة التي اظ ا فيهاا    2021كاااون األول/ديسااااااااامن     31المنتهياة في  
 اررة لشؤون اإلدارة والميزاايةاللجنة االستش

 
 تقاؤور مجلس مراجع  الحساتات   

لل ترة   - 1 الحساتات  تقاؤور مجلس مراجع   الواؤية     الرا س ة  للنتاال واالستنتاجات  موج  مقتضت 
 (A/77/240) 2021المال ة السنووة 

 ( A/77/5 (Vol. I)األمم المتحدة ) - 2

 ( A/77/5 (Vol. III)مرك  التجاؤة الدول ة ) - 3

 (A/77/5 (Vol. IV)م المتحدة )جامعة األم - 4

 ( A/77/5/Add.1لرنامل األمم المتحدة امنماا  ) - 5

 (A/77/5/Add.2مندوا األمم المتحدة للمياؤو  امنتاج ة ) - 6

 ( A/77/5/Add.3منظمة األمم المتحدة للط ولة ) - 7

 (A/77/5/Add.4وكالة األمم المتحدة م ا ة وتي  ل الاجح ن ال لسط ن  ن    اليرا األينى ) - 8

 ( A/77/5/Add.5مع د األمم المتحدة للتدؤوت والعحث ) - 9

 ( A/77/5/Add.6مناي ا التبرعات الت   د ر ا م وف األمم المتحدة السام  ليةوو الاجح ن ) - 10

 ( A/77/5/Add.7مندوا لرنامل األمم المتحدة للب حة ) - 11

 ( A/77/5/Add.8مندوا األمم المتحدة للسكاو ) - 12

 ( A/77/5/Add.9لرنامل األمم المتحدة للمستوانات العيروة ) - 13

 (A/77/5/Add.10مكتت األمم المتحدة المعن  تالمخدؤات والجرومة ) - 14

 ( A/77/5/Add.11مكتت األمم المتحدة لخدمات المياؤو  ) - 15

 (A/77/5/Add.12  حة األمم المتحدة للمساواة ل ن الجنس ن وتمك ن المرأة ) - 16

 ( A/77/5/Add.15اآلل ة الدول ة لتصروم األعمال المتعق ة للمحكمت ن الجناا ت ن ) - 17

 ( A/77/5/Add.16دة )الصندوا الميترظ للمعامات التقاعدية لمو    األمم المتح - 18
 

 التقاؤور ذات الصلة   

ــلو األمم  - 19 ــاتات الواؤية    تقرورل تيــــــ ــ ات مجلس مراجع  الحســــــ تقرور األم ن العام عن تن  ذ تومــــــ
 (A/77/322) 2021كانوو األول/ييسمبر  31المتحدة عن السنة المنت  ة    

تقرور األم ن العام عن تن  ذ تومـــــ ات مجلس م راجع  الحســـــاتات الواؤية    تقاؤورل عن مـــــناي ا  - 20
 ( A/77/322/Add.1)  2021كانوو األول/ييسمبر   31األمم المتحدة وررامج ا للسنة المنت  ة     
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