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 الدورة الخامسة والسبعون 
 األعمالمن جدول  138البند 

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    

 2019األول/ديسمن   كااون  31للفت ة المنتهية في  
  

 والميزاايةتق ر  اللجنة االستشاررة لشؤون اإلدارة   
  

 مقدمة  - أوال  
تقرورا متصـــا تالتقاؤور المال ة والب انات  20نظرت اللجنة االســـتيـــاؤوة ليـــةوو امياؤة والم  ان ة     - 1

، وذلك  2019كانوو األول/ييسمبر   31المال ة المراجعة وتقاؤور مجلس مراجع  الحساتات للفترة المنته ة     
 النحو التال : على

ب للنـتاج  واالســــــــــــــتنـتاجـات الرج ســـــــــــــــ ة الواؤية    تـقاؤور مجلس مراجع  موج  مقتـضـــــــــــــ  )أ( 
 ؛2019الحساتات للفترة المال ة السنووة 

ســــــــــــــتـة عيــــــــــــــر من التقـاؤور المـال ـة والب ـانـات المـال ـة المراجعـة وتقـاؤور مجلس مراجع   )ب( 
 ك انات الخاضعة للمراجعة؛والمتعلقة تال 2019كانوو األول/ييسمبر  31الحساتات للفترة المال ة المنته ة    

ــاتــات تيـــــــــــــــ و  )ج(  التقرور المــال  والب ــانــات المــال ــة المراجعــة وتقرور مجلس مراجع  الحســـــــــــــ
 الصندوق الميترك للمعاشات التقاعدية لموظف  األمم المتحدة؛

تقرور األم ن العام عن تنف ذ توصـــ ات مجلس مراجع  الحســـاتات الواؤية    تقرور  تيـــ و  )ي( 
 ؛2019كانوو األول/ييسمبر  31حدة عن السنة المنته ة    األمم المت

تقرور األم ن العام عن تنف ذ توصــــــ ات مجلس مراجع  الحســــــاتات الواؤية    تقاؤور  عن   )ه( 
 ؛2019 كانوو األول/ييسمبر 31صناييق وبرام  األمم المتحدة للسنة المنته ة    
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ــلة للتقا - 2 ــ اتها  وتري    مر ق هذا التقرور قاجمة مفصـ ؤور. وســـتوؤي اللجنة االســـتيـــاؤوة تعل قاتها وتوصـ
تيــ و مواضــ ي تع نها    تقاؤور منفصــلة. وقد أيؤج مجلس مراجع  الحســاتات    موج   المقتضــب عمل ات  

ــمن الك انات الت  ؤوجعع مســــــاتاتها لعام  ــ    2019األمم المتحدة لحفظ الســــــام ضــــ . وأوؤيت اللجنة تفاصــــ
إلى  2018تموز/يول ـــ   1عمل ـــات األمم المتحـــدة لحفظ الســــــــــــــام للفترة من  نظرهـــا    تقرور المجلس عن

ــاـ ة إلى ذـلك، تتـناول اللجـنة  (.A/74/806   تقرور مكرس لـهذ  العملـ ات ) 2019م وراو/يونـ     30 وإضــــــــــــ
موظف  األمم المتحدة النتاج  والتوصــ ات الرج ســ ة    تقرورها تيــ و الصــندوق الميــترك للمعاشــات التقاعدية ل

ــ و هـذا الصـــــــــــــــندوق الواؤية    تقرور  ) (. وتـناوـلع اللجـنة كـذـلك    تـقاؤور  A/75/5/Add.16للمجلس تيــــــــــــ
( واســــــــــــــترات جـ ة تكنولوجـ ا A/75/135منفصـــــــــــــــلة تـقاؤورة المجلس عن الخحـة االســــــــــــــترات جـ ة لحفظ الترا  )

 (.A/75/159( ونظام األمم المتحدة المرك ي لتخح ط المواؤي )A/75/156المعلومات واالتصاالت )

واجتمعع اللجنة االســـــــــــتيـــــــــــاؤوة، أانار نظرها    هذ  التقاؤور، ت عضـــــــــــار اللجنة المعن ة تعمل ات  - 3
م إل ها هةالر األعضــــــــار معلومات وإيضــــــــامات   مراجعة الحســــــــاتات التاتعة لمجلس مراجع  الحســــــــاتات، وقدع

ــاُ ة ابتدتمع طريوي بح ة وؤيت     ــرون األول/أ توبر  25إضـــــ ــــ 2020تيـــــ ا تممثل  . واجتمعع اللجنة أيـضــ
األم ن العام الذين قدموا إل ها معلومات وإيضــامات إضــاُ ة تيــ و مالة تنف ذ توصــ ات المجلس، وابتدتم ذلك  

 تيرون األول/أ توبر. 29طريوي بح ة وؤيت    

وكما يري    الموج  المقتضـــــــــب الذي أعد  مجلس مراجع  الحســـــــــاتات، اضـــــــــحر المجلس أو ينج   - 4
ــاتات  ــفر المفروضـــــة نت جة جاجحة  عمل ات  لمراجعة الحســـ عن تدعد تســـــبب تداط ر التااعد البدن  والق وي على الســـ

ــفا  عن توق ع ونحاق  19- مرض   روس كوؤونا ) و  د  ــاتات كيــــــ (. وتتضــــــــمن التقاؤور المعن ة لمراجع  الحســــــ
لمجلس  أدجري من عمل ات مراجعة عن تدعد. ومتى يستح ي المجلس إنجاز عمل ات المراجعة عن تعد، ك عف ا  ما 

 (. 237، الفقرة A/75/177عمل ات  واستعاو تإجرارات مراجعة طديلة متى يحص  على الضمانات الازمة ) 

وتثني اللجنة االسااتشاااررة ملل مجلس م ا عي الحساااباا السااتم ار تميرز تقارر   بمسااتو  ر ي   - 5
. وتساااااااتم  اللجنة في امتبار تقارر  المجلس 19-النا مة من  ائحة كوفيد من الجودة رغم الصاااااااعو اا

تقارر  قي ِّمة لها في إاجاز مملها. وتع ب اللجنة أيضااااا من تقد  عا إلمداد المو ز المقتضااااب  وساااات  ب  
بإدراج مزرد من المعلوماا الشاااملة الباب  ناامن ما يعد  المجلس مسااتقنق من تقارر  يضاام نها مو زات  

 (.4  الفق ة A/74/528تضبة )ااظ  أيضا المق
  

 آراء مجلس م ا عي الحساباا  - ثاايا   
على غراؤ الســـــــــنوات الســـــــــاتقة، أصـــــــــدؤ مجلس مراجع  الحســـــــــاتات  ؤار غ ر ميـــــــــفوعة طتحفظات   - 6

ــ و  ــ ة األمم المتحدة ليــــةوو   تيــ ــاؤوة أو مفوضــ ــتيــ ــاتاتها. وتامظ اللجنة االســ جم ي الك انات الت  ؤوجعع مســ
الاجئ ن وصــندوق األمم المتحدة للســكاو تل ع ا ؤأيا غ ر ميــفوظ طتحفظات يرك  على المســاج  المتصــلة تجاجحة 

ة والصــــــندوق المســــــتقل ن  . وذكر المجلس    موج   المقتضــــــب إلى أو مراجع  مســــــاتات المفوضــــــ  19-  و  د 
ــرو ات الجهات  الجاجحة الخاؤج  ن لم يتمكنوا ج ج ا، تســــــــــبب هذ    ، من إنجاز عمل ات المراجعة الم دان ة لمصــــــــ

ــ لة مهمة أبر   ــاتات. وتدامةظ مســـ اليـــــروكة    التنف ذ، وأو المجلس مصـــــ  على أيلة طديلة عن مراجعة الحســـ
مـقدـمة من عـدي محـدوي من كـااؤ الـمانح ن، لكن  ـجال ي ي وه  اعتـماي المفوضـــــــــــــــ ة إلى مـد كب ر على تبرـعات 

مصـة كب رة من هذ  التبرعات سـتح ن    سـنوات مقبلة. وور  المجلس أو التراجي االقتصـايي العالم  قد يةيي 
  (. 238، الفقرة A/75/177 إلى صــــــــــــعوبات مال ة وعدم ت قعن من مالة تموو  طرام  المعونة امنســــــــــــان ة )انظر 

https://undocs.org/ar/A/74/806
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.16
https://undocs.org/ar/A/75/135
https://undocs.org/ar/A/75/156
https://undocs.org/ar/A/75/159
https://undocs.org/ar/A/75/177
https://undocs.org/ar/A/74/528
https://undocs.org/ar/A/75/177
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ن النا مة من  ائحة كوفيد وُتحيط   لكنها ت   ب في المقابل 19-اللجنة االساتشااررة ملما بحالة مدا التيق 
بحصاااااااااول  مي  الكياااا ريد االساااااااااتع ار  م ة أم    ملل آراء غي  مشااااااااافومة بتحفظاا من مجلس  

 حساباا.ال م ا عي
  

 النتائج ال ئيسية التي ملص إليها مجلس م ا عي الحساباا  - ثالثا   
 المق ظاا ال ئيسية -ألف  

 الحالة المالية للكياااا الخانعة للم ا عة - 1 

ك انا من   11المظ مجلس مراجع  الحســـاتات، على نحو ما أشـــاؤ إل      الموج  المقتضـــب، أو  - 7
ك انات عج ا. والمظ المجلس    6جعة أقف  الســـــنة المال ة تفاجن، ط نما ســـــجلع بضـــــي للمرا (1)ك انا 17ط ن 

ط نما ســـــــجلع أؤبعة ك انات  ،(2)أيضـــــــا أو ك ان ن من هذ  الك انات الســـــــتة ســـــــجا عج ا    الســـــــنة الســـــــاتقة
ــا ــ ، الفقرتاو  (3) اجضـ ــب المال ة  1والجدول   7و  6)المرجي نفسـ ــ   عن تحل   المجلس للنسـ   (. وتري تفاصـ

ــاتات  راي  الك انات. والمظ   ــلة طذلك من تقاؤور مراجعة مســــــــــ الموج  المقتضــــــــــــب و   األطواب ذات الصــــــــــ
. وو ق  2019كانوو األول/ييســــــمبر   31كانع أق  من بصــــــوم      (4)المجلس أو أصــــــول ك او وامد  قط

ما يتعلق تالك انات إلى قدؤة الك او على الو ار تالت امات  عموما. ُو  1المجلس، ييــــــ ر تســــــج   نســــــاة تفوق 
تقل  ، ؤأ  المجلس أو مارتها ل ســــــع عرضــــــة لتهديد وشــــــ ك ألو   1أو تفوق   1الت  ســــــجلع نســــــاة تعايل 

ــومها ذات لاتي لوو  األج . ولكن المجلس ير  من جهة أبر  أن  يتع ن على هذ  الك انات  معظم بصـــــــــــ
 (.  14قرة تع و  مرك ها من م ث األصول على المد  الاع د )المرجي نفس ، الف

وذكر مجلس مراجع  الحسـاتات أو المرك  المال  لجم ي الك انات ظ  طوج  عام مرضـ ا على أق   - 8
. وكانع نسـب المارة المال ة ونسـب السـ ولة مرتفعة تيـك  مدرض   2019كانوو األول/ييسـمبر  31تقدير    

ــام( ولم يكن هناك تهديد وشـــــ ك     معظم الك انات )االســـــتثنار الوم د هو عمل ات األمم  المتحدة لحفظ الســـ
لكن المجلس ؤأ  من منظوؤ قصــــــــــــــ ر األجــ  أو الســــــــــــــ ولــة قــد تعــان  من ضــــــــــــــ ط  .(5)لمارتهــا المــال ــة

 (.17نفس ، الفقرة  )المرجي

__________ 

المتحدة لحفظ الســـــــام، ومرك  التجاؤة الدول ة، وصـــــــندوق األمم المتحدة للميـــــــاؤوي امنتاج ة، وبرنام  األمم المتحدة، وعمل ات األمم   (1) 
األمم المتحدة امنماج ، وبرنام  األمم المتحدة للب ئة، وصـــندوق األمم المتحدة للســـكاو، وبرنام  األمم المتحدة للمســـتولنات الايـــروة 

ــ ة األمم المتحدة )موج  األمم المتحدة(، ومنظمة األمم المت حدة للحفولة )ال ون ســــــع(، ومعهد األمم المتحدة للتدؤوب والاحث، ومفوضــــ
ليــــــــــــــةوو الاجئ ن، ومكتـب األمم المتحـدة المعن  تـالمخـدؤات والجرومـة، ومكتـب األمم المتحـدة لخـدمـات الميــــــــــــــاؤوي، وجـامعـة األمم 

أة )ه ئة األمم المتحدة للمرأة(، واآلل ة الدول ة لتصــــــــــروف األعمال المتحدة، وه ئة األمم المتحدة للمســــــــــاواة ط ن الجنســــــــــ ن وتمك ن المر 
ــ    الاجئ ن الفلســــــح ن  ن    اليــــــرق األينى )األونروا(. وال يدب   المتا  ة للمحكمت ن الجناج ت ن، ووكالة األمم المتحدة مغااة وتيــــ

 وعة ألن  يتاي مع اؤا محاسب ا مختلفا.الصندوق الميترك للمعاشات التقاعدية لموظف  األمم المتحدة ضمن هذ  المجم

 عمل ات األمم المتحدة لحفظ السام، وموج  األمم المتحدة. (2) 

 البرنام  امنماج ، ومفوض ة شةوو الاجئ ن، واألونروا، واآلل ة الدول ة لتصروف األعمال المتا  ة للمحكمت ن الجناج ت ن. (3) 

 .0,90 إلى بصوم تعايل سج  مرك  التجاؤة الدول ة نساة أصول (4) 
ناقش المجلس    الموج  المقتضــب أؤبي نســب ؤج ســ ة ه : نســاة األصــول إلى الخصــوم )مجموظ األصــول إلى مجموظ الخصــوم(،  (5) 

ونســــــاة التداول )األصــــــول المتداولة إلى الخصــــــوم المتداولة(، ونســــــاة الســــــ ولة الســــــروعة )النقدية   االســــــتثماؤات القصــــــ رة األج    
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وتحيط اللجنة االساااااتشااااااررة ملما بان مجلس م ا عي الحسااااااباا ملص إلل أن الم ا ز المالية  - 9
. وال تزال 2019كااون األول/ديسااامن   31التي رو عت  سااااباتها عي م ا ز م ناااية في العامة للكياااا 

اللجنة ت   أن التحليل المالي الذي أ  ا  المجلس للكياااا مهمٌّ ومفيد  دا  وتشاااج   اللجنة المجلس ملل  
اة مشاااااافومة بتحاليل ناااااامن التقارر  المقنلة  بما في  ل  االتج اعاا التي أن  واصاااااال إدراج بياااا مقارف

تسااااالكها النساااااب م  م ور الورت واالرتباُس بين النساااااب والباب  التشاااااايلي للكيان المعني )ااظ  أيضاااااا 
A/74/528 10  الفق ة.) 

 
 إدارة السيولة - 2 

)المجلد األول( أو المرك  المال  العام ذكر مجلس مراجع  الحسـاتات    تقرور  عن األمم المتحدة  - 10
طل وو    0,25هو مرك  ســــل م، م ث إو الفاجن امجمال  يبل    2019كانوو األول/ييســــمبر   31للمنظمة    

طاي ن يوالؤ.   6,64طاي ن يوالؤ ومصــــــــــــــرو ـــات قـــدؤهـــا  6,89يوالؤ، ممـــا يعكس إجمـــال  إيرايات قـــدؤ  
طاي ن  3,06فقـات الفعل ـة مي الم  ان ـة الســــــــــــــنووـة النهـاج ـة الاـال ـة يخص الم  ان ـة العـاييـة، تحـاتقـع الن ُو مـا

(. لكن المجلس المظ اســــــــــــــتمراؤ النقص اـلدوؤي    النـقدـية    إلـاؤ  12، الفقرة A/75/5 (Vol. I)يوالؤ )
القروض من صندوق ؤأس المال المتداول تسبب عدم   وعدم التمكن من سداي  2019الم  ان ة العايية    عام 

تو ر الســ ولة الكاُ ة    إلاؤ الم  ان ة. ولم تســدي كذلك    نهاية الســنة قروض من الحســاب الخا    متها  
مل وو يوالؤ    نهاية   711,8مل وو يوالؤ. والمظ المجلس أو االشــــــــترا ات غ ر المســــــــدية، الاال ة   202,8

مسـتوواتها    السـنوات الخمس الماضـ ة. ُو ما يخص الم  ان ة العايية والصـناييق  ، شـهدت أعلى 2019عام 
ــاة األصـــــول النقدية إلى الخصـــــوم المتداولة،     ــلة طها، كانع نســـ ، 2019كانوو األول/ييســـــمبر   31المتصـــ

  )المرجي نفســــــــــ ؛ 1,1، ط نما كانع نســــــــــاة األصــــــــــول المتداولة إلى الخصــــــــــوم المتداولة تبل  0,1تتجاوز  ال
 (.1-والجدول ؤاتعا 20 الفقرة

والمظ مجلس مراجع  الحســــاتات أو األؤصــــدة    مجموعة ااألموال المقرؤة    الم  ان ة العايية ،  - 11
الت  تت لع من أموال الم  ان ة العايية وصـــندوق ؤأس المال المتداول والحســـاب الخا ، كانع منخفضـــة     

ع تالراي على مد  الســنوات األؤبي الســاتقة. لكن عندما أدبذ  مل وو يوالؤ( وتناقصــ  23,3)  2019نهاية عام 
أيضـــا    االعتااؤ أو يدســـتعاو    إياؤة الســـ ولة ت ؤصـــدة صـــندوق ن  برون، وهما صـــندوق معايلة الضـــراجب 

مل وو يوالؤ(.    247,2أعلى )  2019ومســـــــــــاب األمم المتحدة للتنم ة، كاو وضـــــــــــي الرصـــــــــــ د    نهاية عام 
دما أدبذ أيضــا    االعتااؤ أو يدســتعاو ت ؤصــدة صــناييق الدعم الميــتركة وصــناييق  وأضــاا المجلس أن  عن

ــ ، الفقرتاو  ــنة )المرجي نفســ ــ د النقدي    نهاية الســ ــي الرصــ ــن وضــ  24 و 23تكال ف يعم البرام ، زاي تحســ
 (. 4-والجدول اان ا

وأوصـى مجلس مراجع  الحسـاتات، على وج  التحديد، ت و تسـتعرض امياؤة سـلحة وأسـاس و  ك   - 12
ــ دها   ــتركة لتحديد  ر  ترشـ ــناييق بدمات الدعم الميـ ــترياي التكال ف وغ ر ذلك من صـ معايلة الضـــراجب واسـ

اؤة إغاق هذ   وأبذ أؤصـــــــدتها    االعتااؤ    إياؤة وضـــــــي الســـــــ ولة    إلاؤ الم  ان ة العايية. وللبع امي
التوصــــــ ة ألنها تعتبر أو تموو  الم  ان ة العايية هو من مســــــةول ة الدول األعضــــــار، وأو تكملة الســــــ ولة     

__________ 

الحســاتات المســتحقة ال ان إلى الخصــوم المتداولة(، ونســاة النقدية )النقدية   االســتثماؤات القصــ رة األج  إلى الخصــوم المتداولة(. 
 نساة األصول إلى الخصوم ونساة التداول هما نسبتا مارة. ونساة الس ولة السروعة ونساة النقدية هما نسبتا الس ولة.

https://undocs.org/ar/A/74/528
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
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ــكلة    مجاالت العمل ات األبر    ــايؤ تموو  أبر  لن يةيي إال إلى مفاقمة الميــــــ الم  ان ة العايية من مصــــــ
 (.11و  10، الفقرتاو A/75/339؛ و 29و  28، الفقرتاو A/75/5 (Vol. I))انظر 

وتحيط اللجنة االساتشااررة ملما بتوصاية مجلس م ا عي الحسااباا بتحد د الف م المتا ة ألمذ  - 13
من صناد ق مدماا الدمم المشت كة في االمتبار في  أرصدة معادلة الض ائب واست داد التكاليف وغي   ل 

إدارة وناااا  الساااايولة في إزار الميزااية العادية. وت   اللجنة أن تنفيذ عذ  التوصااااية يسااااتحق مزردا من  
 التحليل  وتامل أن ُتقدا إلل الجمعية العامة معلوماا إنا ية في عذا الصدد مند اظ عا في عذا التق ر .

 
 اد قالتزاماا الصن - 3 

ذكر مجلس مراجع  الحســـــــــــــــــاتــــات    تقرور  عن األمم المتحــــدة )المجلــــد األول( أو مــــا مجموعــــ    -   14
، ووت لع  2019كانوو األول/ييســمبر   31ماي ن يوالؤ كاو موجويا    صــوؤة الت امات مفتومة       209,425

ــرار مفتومة ت  مة  ــناييق  مل وو يوالؤ   126,92هذا المبل  من الت امات تتعلق تحلاات شــــــ ، والت امات تتعلق تصــــــ
، A/75/5 (Vol. I)ماي ن يوالؤ )   8,28مل وو يوالؤ، والت امات ســـــــــــــفر مفتومة ت  مة   74,22مفتومة ت  مة 

لتســووة االلت امات   (. وو ق المجلس، تســما الت امات الصــناييق لك او مع ن طتعهد أموال من م  ان ت  107الفقرة 
تنيـــ  لمجري مج  األموال للســـنة   الت  تعهد طها بال  ترة مال ة. وأضـــاا المجلس أو هذ  االلت امات ينا   أال 

من النظام المال  والقواعد المال ة لألمم المتحدة، ينا   إعاية ؤصــــــــــــ د االعتمايات غ ر   3- 5التال ة. وو قا للبند  
ــتخدام  ــناييق    إلاؤ نظام أوموجا المرك ي لتخح ط المواؤي ال يو ر   المنفق. وؤأ  المجلس أو اسـ الت امات الصـ

المســــتو  المحلوب من الوضــــوق والمرا اة، وكرؤ توصــــ ت  ت و تع ز امياؤة التدق ق    االلت امات المفتومة تعد 
ــار االلت امات و قا ألمكام النظام المال  والقواعد ا  ــى المجلس  إقفال  ترة الم  ان ة، وب و تكف  إنيـــــــ لمال ة. وأوصـــــــ

أيضــا ت و تعج  امياؤةد طوضــي الصــ  ة النهاج ة للماايج التوج ه ة المتعلقة تاســتخدام الت امات الصــناييق، وب و 
  107و    106تكف  االمتثال للماايج التوج ه ة    ترشـ د إنيـار هذا النوظ من االلت امات )المرجي نفسـ ، الفقرات 

   مقترمات األم ن العام المتعلقة طتحوو  األموال ط ن أطواب الم  ان ة للفترة  (. و   س اق النظر 112و    111و  
ــاؤها، ت و مجموظ االلت امات    نهاية كانوو  2019- 2018المال ة  ــتفســـــ ــاؤوة، لد  اســـــ ــتيـــــ ، أدطل ع اللجنة االســـــ

طل ــع مل وو يوالؤ، وكــانــع االلت امــات المصــــــــــــــفــاة من هــذا المجموظ قــد  172,4طل   2019األول/ييســــــــــــــمبر 
مل وو يوالؤ،    112,9، مما ترك الت امات غ ر مصـــــــــفاة قدؤها 2020 ن ســـــــــاو/أطرو    30مل وو يوالؤ      59,4

ــفاة لفترة الم  ان ة  ام  ــع االلت امات غ ر المصــ  م وراو/   30مل وو يوالؤ       96,5لتبل    2019- 2018انخفضــ

اباا بشااان التزاماا الصااناد ق   وتتفق اللجنة االسااتشاااررة م  توصااياا مجلس م ا عي الحساا   . 2020 يون   
ا إلل الجمعية العامة توناايحاا إنااا ية وآم  األرراا من الخصااوا مند اظ عا في عذا التق ر    وتامل أن ُتقد 

 (. 46  الفق ة A/75/538)ااظ  أيضا 
 

 إدارة النقدية واالستثماراا - 4 

ذكر مجلس مراجع  الحســاتات    موج   المقتضــب أو األمم المتحدة وعدة صــناييق وبرام  تاتعة  - 15
لها تددير ماال  نقدية واســــــــــــتثماؤات كب رة. والمظ المجلس أو األمم المتحدة أصــــــــــــاحع تعم ، تعد طدر العم   

ــُر ة مرتاحة تفراي ــاتات المصـــــــ   الك انات، لكنها  ت وموجا، طنظام المصـــــــــرا الدابل  الذي لم تعد ُ   الحســـــــ
متعهدة مســـب العملة والبلد، وتســـتخدم جم ي الك انات الميـــاؤكة هذ  الحســـاتات    إجرار المعامات. والمظ  
المجلس أيضـــــــا أو ب انة األمم المتحدة تحتفظ تصـــــــندوق اســـــــتثماؤي ميـــــــترك لثمان ة ك انات ميـــــــاؤكة، وأو  

ــتركا ي ح   ــتثماؤوا ميـ ــندوقا اسـ ــتثماؤات أؤبعة البرنام  امنماج  يدير صـ  أؤبعة ك انات أبر ،    م ن أو اسـ

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/75/339
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/75/538
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  انات )مفوضــــــــ ة شــــــــةوو الاجئ ن، ومنظمة األمم المتحدة للحفولة، ومكتب بدمات الميــــــــاؤوي، واألونروا(  
 (.  19و  18، الفقرتاو A/75/177مجمعة    صندوق ميترك وال تدديرها ك انات غ رها ) غ ر

بدمات الميــــاؤوي أو هذا المكتب ك او   وذكر مجلس مراجع  الحســــاتات    تقرور  المكرس لمكتب - 16
ذات  التموو  يعم  على أســــاس اســــترياي كام  التكال ف. والمظ المجلس أو امت ال ات المكتب المدؤجة     

غ ر   .2019و   2018المسـجلة لعام   الم  ان ة جدمعدت، تميـ ا مي هدا اميرايات الصـاُ ة الصـفروة، ت  مها
إلى  2018مل وو يوالؤ    عــام  192,9أو االمت ــال ــات الفعل ــة زايت تيــــــــــــــكــ  كب ر، م ــث اؤتفعــع من 

ماي ن يوالؤ      8,8. والمظ المجلس أيضـا أو المكتب أذو تاسـتثماؤات )2019مل وو يوالؤ    عام  252
(    إلـاؤ  2020مل وو يوالؤ    شــــــــــــــاـا / براير  20، و 2019مل وو يوالؤ    عـام  30، و 2018عـام 

ماايؤة االســتثماؤات المةارة    البنى التحت ة المســتدامة يوو وجوي أي   ك  أو إلاؤ ؤســم  مياؤتها. والمظ  
ئةع    عام  كاو أينى من    2014المجلس كذلك أو أيار ما ظة اســتثماؤات صــندوق ايباؤ المكتب الت  أنيــي

 ( 84و  20-18)الموج (، والفقرات  8، الفقرة A/75/5/Add.11المع اؤ المرجع  )

وأوصــــى مجلس مراجع  الحســــاتات ت و يســــتعرض المكتب الحد األينى المحلوب من االمت ال ات  - 17
تفعال ة للمخالر الت  تنيــ  بال   التيــ  ل ة وأو يتق د تســ اســة اســترياي التكلفة الكاملة، متى يتســنى التصــدي

ــ  ل ة المقدؤة تقديرا  واقع ا . ومن ط ن     ام  تعمل ات ، ومتى ال تترا م الفواجن تح ث تتجاوز االمت ال ات التيـ
ما أوصــــى ت  المجلس أيضــــا أو يســــتعرض المكتب ووواق أيار مدير االســــتثماؤ على  ترات )المرجي نفســــ ،  

 (.90و  23الفقرتاو 

ــتثماؤات ونظر  - 18 ــلة طوظ فة الخ انة المرك وة مياؤة االســـــ ــاج  المتصـــــ ــاؤوة    المســـــ ــتيـــــ ت اللجنة االســـــ
ــاق   ــ  ل ة    تقرورها عن امصـ ــتووات االمت ال ات التيـ ــى لمسـ والمعاي ر المرجع ة للحد األينى والحد األقصـ

وتشاااع  اللجنة االساااتشااااررة بالقلق إزاء مدا تنفيذ األمين  (. 44-38ت ، الفقراA/75/538امياؤي )انظر 
رت  الجمعية العامة في ر اررها   بشااااااان عاتين المسااااااالتين. وتتفق اللجنة   74/249و   73/268العاا ما ر  

م  االسااااتنتا اا التي توصاااال إليها مجلس م ا عي الحساااااباا  وتوصااااي بان تبلب الجمعية العامة م ة 
لمتحدة المعني أم   إلل األمين العاا أن يقدا  بصاااااااافت  مجلس ال نساااااااااء التنفيذ ين في منظومة األمم ا

بالتنسااااااايق  مياراا رابلة للتنفيذ من أ ل إاشااااااااء وزيفة مزااة م كزرة إلدارة اساااااااتثماراا منظومة األمم  
ل وناااااا  معا ي  م  عية معقولة للحد األدال والحد األرصاااااال لمسااااااتوراا ا تيازياا  المتحدة  وأن يسااااااه 

ان في النياااا المالية المقنلة )ااظ   منظومة األمم المتحدة. وتتبل  اللجنة إلل تلقي مسااتجداا بهذا الشاا 
 (.11ق ة   الفA/72/537؛ و 18و  16  الفق تان A/73/430؛ و 16و  14  الفق تان A/74/528أيضا 

 
  الة تنفيذ توصياا مجلس م ا عي الحساباا - 5 

ــب أو   - 19 ــ ات مجلس مراجع  الحســـــــــاتات، أطرز المجلس    موج   المقتضـــــــ ُ ما يتعلق طتنف ذ توصـــــــ
   الماجة   39المعدل امجمال  لتنف ذ جم ي الك انات المراجعة مســـاتاتها توصـــ ات الفترات الســـاتقة اؤتفي من 

ــام  ــام  41إلى  2018   عـ ــة    عـ ــاجـ ــدول  195، الفقرة A/75/177)انظر  2019   المـ (. وتري 8والجـ
لة عن مالة تنف ذ التوصــ ات    مختلع الك انات الخاضــعة لمراجعة الحســاتات    تقاؤور   المعلومات المفصــع

 A/75/339ن العـام المكرســــــــــــــ ن لهـذا الموضــــــــــــــوظ )مراجعـة مســــــــــــــاتـات  راي  الك ـانـات، و   تقروري  األم 
(. وتري    الجدول أينا  تفاصــــــ   التوصــــــ ات الت  نفذت تالكام  مســــــب الك او     A/75/339/Add.1 و

 .2019 و 2018عام  

https://undocs.org/ar/A/75/177
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.11
https://undocs.org/ar/A/75/538
https://undocs.org/ar/A/RES/73/268
https://undocs.org/ar/A/RES/73/268
https://undocs.org/ar/A/RES/74/249
https://undocs.org/ar/A/RES/74/249
https://undocs.org/ar/A/74/528
https://undocs.org/ar/A/73/430
https://undocs.org/ar/A/72/537
https://undocs.org/ar/A/75/177
https://undocs.org/ar/A/75/339
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
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 2019 و 2018لمنفذة تنفيذا كامق في مامي التوصياا ا

 
عدي توص ات مراجع  الحساتات 

 توص ات مراجعة الحساتات المنفذة تنف ذا كاما بال الفترة     نهاية الفترة المال ة
 

2019 2018 
2019  2018 

 )النساة المئووة( )العدي( )النساة المئووة( )العدي( الك او
 7,78 13 21,88  49 167 224 المتحدة )المجلد األول(األمم        

 50,91 56 23,30 24 110 103 عمل ات األمم المتحدة لحفظ السام 
 47,06 8 23,53 4 17 17 مرك  التجاؤة الدول ة

 88,89 8 100,00 8 9 8 صندوق األمم المتحدة للمياؤوي امنتاج ة
 34,69 17 57,00 29 49 51 طرنام  األمم المتحدة امنماج 

 17,65 3 31,43 11 17 35 طرنام  األمم المتحدة للب ئة
 50,00 )أ(13 81,48 22 26 27 صندوق األمم المتحدة للسكاو

 20,00 4 7,89 3 20 38 موج  األمم المتحدة
 51,52 34 41,25 33 66 80 منظمة األمم المتحدة للحفولة

 80,00 8 77,78 7 10 9 معهد األمم المتحدة للتدؤوب والاحث
 52,24 35 50,00 48 67 96 مفوض ة األمم المتحدة ليةوو الاجئ ن

 31,58 )ب(12 73,33 33 38 45 الصندوق الميترك للمعاشات التقاعدية لموظف  األمم المتحدة
 41,54 27 44,00 22 65 50 مكتب األمم المتحدة المعن  تالمخدؤات والجرومة

 60,78 31 66,67 32 51 48  المتحدة لخدمات المياؤويمكتب األمم 
وكالة األمم المتحدة مغااة وتيـــ    الاجئ ن الفلســـح ن  ن    

 59,26 32 58,70 27 54 46 اليرق األينى
 40,00 22 53,13 17 55 32 جامعة األمم المتحدة

 37,50 6 68,18 15 16 22 ه ئة األمم المتحدة للمرأة 
 38,89 7 36,84 7 18 19 الدول ة لتصروف األعمال المتا  ة للمحكمت ن الجناج ت ناآلل ة 
  336  391 855 950 العدد اإل مالي 

 39  41    النسبة المئورة اإل مالية
 

 (.9الجدول ، A/75/177) 2019المال ة السنووة موج  المقتضب للنتاج  واالستنتاجات الرج س ة الواؤية    تقاؤور مجلس مراجع  الحساتات للفترة ال :المصدؤ 
ــب لعام  )أ(  ــ ات الت  ا تم   2018واألؤقام الواؤية    هذا التقرور عن العام   2018تع   الفروق ط ن األؤقام الواؤية    الموج  المقتضـــــــ ــ  إلى إعاية تق  م للتوصـــــــ نفســـــــ

 .24، كاو الرقم المبل  عن  هو 2018   الموج  المقتضب لعام  .2018 تنف ذها    عام
 .13، كاو الرقم المبل  عن  هو 2018انظر الحاش ة )أ(؛    الموج  المقتضب لعام  )ب( 

  
ووب ن الجــــدول أعا  أو معــــدل التنف ــــذ على مســــــــــــــتو  األمم المتحــــدة )المجلــــد األول( اؤتفي من   - 20
، لكن  يظ  أينى معدل مســـج  لك انات األمم  2019   الماجة    عام  22إلى   2018الماجة    عام     8

   الماجة(. و   تعن الك انات، انخفن معدل التنف ذ انخفاضــــــــا   8المتحدة تاســــــــتثنار موج  األمم المتحدة )
، وموج  األمم   ب را )عمل ات األمم المتحدة لحفظ السام، مرك  التجاؤة الدول ة، منظمة األمم المتحدة للحفولة

ــاؤوي امنتاج ة، والبرنام    ــندوق الميــــ ــك  كب ر    ك انات أبر  )صــــ ــنع المعدالت تيــــ المتحدة(، ط نما تحســــ

https://undocs.org/ar/A/75/177
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امنماج ، وبرنام  الب ئة، وصـندوق السـكاو، والصـندوق الميـترك للمعاشـات التقاعدية لموظف  األمم المتحدة،  
 وجامعة األمم المتحدة، وه ئة األمم المتحدة للمرأة(.

ــ ر األم ن العام إلى أو امياؤة قبلع   - 21 ــدؤت لألمم المتحدة  6وويــ ــ ات الت  أدصــ ــ ات من التوصــ توصــ
توصـــــ ات. ومن مجموظ التوصـــــ ات  8توصـــــ ة، ط نما لدلب إغاق   113وعديها   2019)المجلد األول( لعام 

 2021توص ة    عام   35و   2020توص ة    عام  44الت  ما زالع ق د التنف ذ، من المقرؤ تنف ذ   99 الـــــــــ 
توصــــــــــــــ ـات هو تنف ـذ  10، ط نمـا التنف ـذ لمـا عـدي  2024وعـام  2022توصــــــــــــــ ـات    الفترة ط ن عـام  10و 

توصــــــــــ ة من   14متواصــــــــــ  الحاتي. ُو ما يتعلق تالصــــــــــناييق والبرام ، ييــــــــــ ر األم ن العام إلى عدم قبول 
ــايؤة لعام  ــ ات الصـ ــ ة، ط نما لدلب إغاق   419وعديها   2019التوصـ ــ ة )انظر   66توصـ ، A/75/339توصـ

 (.42-1، الجداول A/75/339/Add.1؛ و 2، والجدول 9الفقرة 

توصــــــــ ة من    200الســــــــاتقة، ييــــــــ ر األم ن العام إلى أو ُو ما يتعلق تالتوصــــــــ ات من الســــــــنوات  - 22
ــايؤة لألمم المتحدة )المجلد األول(    الفترة ط ن عام  405 ــ ات صــ قد ندفعيذت، ط نما   2018وعام   2008توصــ

توصــــــــــ ة ق د  153توصــــــــــ ة أو اعتدبر أو األمدا  تجاوزتها، وال ت ال    39أغلق مجلس مراجع  الحســــــــــاتات 
(. وعند االســــتفســــاؤ، أدطل ع اللجنة االســــتيــــاؤوة 3، الجدول A/75/339صــــ ة )انظر تو   13التنف ذ، ولم تنفذ 

ت و التوصــــ ات الت  لم تقب  ه  توصــــ ات لم تتفق امياؤة مي المامظات الت  طةنةى عل ها المجلس توصــــ ت  
ُ ما يتعلق تالتوصــــــــــــ ات الت  لدلب إغاقها، وا قع امياؤة عموما  أو لم تر أنها وج هة من النام ة العمل ة. و 

ــ ات، لكنها ؤأت أو الحاالت التال ة تبرؤ إغاقها: )أ( االتخاذ الفعل    على األســــــــاس الذي طدن ع عل   التوصــــــ
ــلحة امياؤة  ــح ح ة نحاق ســـ ــواتط كاتحة كاُ ة؛ )ج( تجاوز امجرارات التصـــ مجرارات كاُ ة؛ )ب( وجوي ضـــ

حرتها؛ )ي( للب الجمع ة العامة إلى األم ن العام عدم تنف ذ التوصـــــ ة. كما للبع امياؤة، ُ ما يتعلق  ســـــ  أو
طتوصــــــــــ ات ترتاط تماايؤات ت   ر جاؤوة أو تتحلب تمووا إضــــــــــاُ ا، إما أو ت لق التوصــــــــــ ات أو تعتبر أو  

 .   متواص اتنف ذها ل س محدي األج ، ط  هو 

  زلنها إلل األمين 268/ 73إلل أن الجمعية العامة ك را  في ر ارعا  وتشااااي  اللجنة االسااااتشاااااررة  - 23
العاا وإلل ال نساااااااااء التنفيذ ين لصااااااااناد ق األمم المتحدة و  امجها كفالة التعجيل بتنفيذ توصااااااااياا مجلس 

ل وفي الورت المناسااب. وتك ر اللجنة توصاايتها بان م ا عي الحساااباا وتوصااياا اللجنة  اا الصاالة بالكام 
تبلاب الجمعياة إلل األمين العااا أن  تعااون تعااوااا تااماا م  المجلس  وتاامال مجاددا أن تواصااااااااال اإلدارة تعزرز 
تعاواها م  المجلس بشااان التوصااياا التي رنلتها اإلدارة كليا أو  زئيا أو لم تقنلها  و شااان  الة التوصااياا  

 (. 24و    22  الفق تان A/74/806؛ و  13  الفق ة A/74/528دارة إغقرها )ااظ  أيضا التي زلنت اإل 

عامة و يما  تعلق بالتوصاياا من فت اا ساابقة  توصاي اللجنة االساتشااررة بان تبلب الجمعية ال - 24
إلل األمين العاا تحسااااين معدل تنفيذ توصااااياا مجلس م ا عي الحساااااباا وتعزرز  ساااان توريت تنفيذعا 

 (.5  الفق ة A/71/845؛ و 26  الفق ة A/72/789؛ و 27  الفق ة A/74/806)ااظ  أيضا 
 

 المسائل الشاملة األم    -باء  
 االلتزاماا المتعلقة باستحقاراا الموزفين - 1 

لت امات المتعلقة تاســــتحقاقات الموظف ن زايت بال أشــــاؤ المجلس    موج   المقتضــــب إلى أو اال - 25
ــب   المثال، أو ما تكبدت  األمم المتحدة )المجلد األول(    13     2019عام  ك انا. إذ المظ المجلس، على ســـ

https://undocs.org/ar/A/75/339
https://undocs.org/ar/A/75/339/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/339
https://undocs.org/ar/A/RES/73/268
https://undocs.org/ar/A/RES/73/268
https://undocs.org/ar/A/74/528
https://undocs.org/ar/A/74/806
https://undocs.org/ar/A/74/806
https://undocs.org/ar/A/72/789
https://undocs.org/ar/A/71/845
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من بســـــــــــــــاجر ا تواؤوـة على صــــــــــــــع ـد االلت امـات المتعلقـة تـاســــــــــــــتحقـاقـات الموظف ن تجـاوز طل وو يوالؤ     
اية أســــــــــاســــــــــا إلى ت  رات    اال تراضــــــــــات والحســــــــــاتات اال تواؤوة. و   جم ي  . وتع   هذ  ال و2019 عام

ـلع الت اـمات الـت م ن الصــــــــــــــح  تـعد انتـهار الخـدـمة معظمة االلت اـمات المتعلـقة ـتاســــــــــــــتحـقاـقات  الكـ اـنات، شــــــــــــــكع
 (. 13، الفقرة A/75/5 (Vol. I)و  ؛4والجدول  26-24، الفقرات A/75/177الموظف ن )انظر 

والمظ مجلس مراجع  الحســـــــــاتات    تقرور  عن مفوضـــــــــ ة شـــــــــةوو الاجئ ن أو الت امات الت م ن  - 26
  االلت امـات الصــــــــــــــح  تعـد انتهـار الخـدمـة كـاو لهـا تـ ا ر كب ر    الحـالـة المـال ـة لهـذا الك ـاو.  قـد طل ـع هـذ

. 2018مل وو يوالؤ مقــاؤنــة تعــام  210,2، وهو مــا يمثــ  زوــاية قــدؤهــا 2019مل وو يوالؤ    عــام  798,8
مل وو يوالؤ وتكال ف الخدمات السـاتقة    119,7واألسـااب الرج سـ ة لهذ  ال واية ه  الخسـاجر اال تواؤوة الاال ة  

ــاؤوة ت و  16، الفقرة A/75/5/Add.6مل وو يوالؤ )  47,4الاال ة  ــتيـ ــاؤ، أدطل ع اللجنة االسـ ــتفسـ (. وعند االسـ
مل وو يوالؤ من الت امات الت م ن الصــــــح  تعد انتهار الخدمة، وهو مبل  متصــــــ  تإيؤاج وظاجع    36,5مبل  

ل    عام ممولة ج ج ا من الم  ان ة العايية ضـــــــمن هذ  االلت امات ألول مرة، مد  من التبرعات. وو ق    2019ويع
مفوضــــــ ة شــــــةوو الاجئ ن، هذ  مســــــ لة ســــــتتكرؤ ألو تكال ف الت م ن الصــــــح  تعد انتهار الخدمة المرتاحة 

ل ج ج ا  من التبرعات.  تالوظاجع الممولة من الم  ان ة العايية ستظ  تدموع

تعد انتهار الخدمة، أشاؤ المجلس    تقرور  ُو ما يتعلق طتق  م االلت امات المتعلقة تالت م ن الصح   - 27
( إلى أو ط انات تاؤوخ الدبول    الخدمة     A/74/5 (Vol. II)عن عمل ات األمم المتحدة لحفظ الســـام )

س ت و تكف  امياؤة صـحة مةشـرات  ط انات التعداي المقدمة إلى الخب ر اال تواؤي كانع بالئة. وأوصـى المجل
،  A/75/5 (Vol. I)تــاؤوخ طــدر الخـــدمــة لكفـــالــة مواو  ـــة ط ـــانــات التعـــداي ومــا يترتــب عل هـــا من تق  مـــات )

ــةوو الاجئ ن على ط انات ي  قة عن ب140 الفقرة ــ ة شــــ ــ  مفوضــــ ــى المجلس كذلك ت و تحصــــ دمة  (. وأوصــــ
، A/75/5/Add.6موظف ها وتاؤوخ ميــــــــــاؤكتهم    بحة الرعاية الصــــــــــح ة، وأو تحا ظ على هذ  الب انات )

(. وعند االســـــــتفســـــــاؤ، أدطل ع اللجنة االســـــــتيـــــــاؤوة ت و المفوضـــــــ ة قدمع اقتراما إلى ومدة التفت ش  20الفقرة 
ــتركة لمنظومة ــم ن طرنام  عملها لعام  الميــ ــة  عن إمكان ة الموارمة    2020األمم المتحدة للنظر    تضــ يؤاســ

ط ن مماؤســــات وكاالت منظومة األمم المتحدة ُ ما يتعلق تحســــاب عدي ســــنوات الخدمة الت  يتع ن األبذ طها  
 ألغراض الحساتات اال تواؤوة لالت امات المتعلقة تالت م ن الصح  تعد انتهار الخدمة.

وتع ب اللجنة االسااتشاااررة مجددا من رلقها إزاء مدا درة النياااا المسااتخدمة في تقييم االلتزاماا  - 28
المتعلقة بالتامين الصااااحي بعد ااتهاء الخدمة وفي ما  تصاااال بها من  ساااااباا ا تواررة. وُتذك ِّ  اللجنة بااها 

ين الصاااحي بعد ااتهاء الخدمة بهد   زلنت إلل مجلس م ا عي الحسااااباا أن  نجز اساااتع انااااا لنفقاا التام 
تعزرز الشااااااااافاا ياة وكفاالاة االمتثاال للنظااا الماالي والقواماد الماالياة لدمم المتحادة  وأن يقادا تق ر اا من عاذ  

 (. 11و    9ق تان   الف A/74/806المسالة مقل الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة )ااظ  أيضا 

 
 تنفيذ ب اامج إصقح المنظومة اإلامائية - 2 

 نظام المنسق ن الم  م ن  

، أو تنيـــــــت مهمة تنســـــــ ق مخصـــــــصـــــــة لمنظومة األمم 72/279قرؤت الجمع ة العامة،    قراؤها  - 29
نة وتدرك  على التنم ة المســــتدامة، وذلك من بال  صــــ  مهام  المتحدة امنماج ة تكوو مســــتقلة ومحايدة  وممكَّ

ــاتات    تقرور  عن   ــق الم  م عن مهام الممث  الم  م للبرنام  امنماج . والمظ مجلس مراجع  الحســــــ المنســــــ
ــ ح  هو محوؤ عمل ة إعاية تنظ م   ــق ن الم  م ن الذي أع د تنيـــــ األمم المتحدة )المجلد األول( أو نظام المنســـــ

https://undocs.org/ar/A/75/177
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.6
https://undocs.org/ar/A/74/5(Vol.II)
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.6
https://undocs.org/ar/A/74/806
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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ظومة األمم المتحدة امنماج ة. والمظ المجلس أيضــــــــــا أو تحوال لرأ على الصــــــــــع د التيــــــــــ  ل     كانوو  من
، ـطدعم من البرـنام  امنمـاج ، عـندمـا تولى مكتـب التنســــــــــــــ ق امنمـاج     األمـانـة العـامـة  2019الـثان /يـناير 

 (.422، الفقرة A/75/5 (Vol. I)المهام امياؤوة والرقاط ة لنظام المنسق ن الم  م ن الجديد )

، كـــــاو من المقرؤ تمووـــــ  النظـــــام من بال مـــــا يل : 72/279وو قـــــا لقراؤ الجمع ـــــة العـــــامـــــة  - 30
غ ر األســـاســـ ة المخصـــصـــة ألغراض تع نها      الماجة على المســـاهمات  1ضـــرواة تنســـ ق طنســـاة   رض )أ(

تيــــــــــــك  صــــــــــــاؤم والواؤية من ألراا االثة لتموو  األنيــــــــــــحة المتصــــــــــــلة تالتنم ة الت  تنفذها األمم المتحدة؛  
مضــــــــــــــاعـفة الترت ـاات الحـالـ ة الت  تنـفذهـا مجموعـة األمم المتحـدة امنمـاجـ ة لتـقاســــــــــــــم التكـال ف ُ مـا ط ن   )ب(

نماج ة؛ )ج( تقديم تبرعات متعدية الســــــــــنوات يمكن التنبة طها إلى صــــــــــندوق    انات منظومة األمم المتحدة ام
اســــــــــــتئمان  مخصــــــــــــص لدعم  ترة البدر. وأشــــــــــــاؤ مجلس مراجع  الحســــــــــــاتات    تقرور  عن األمم المتحدة 

ــاة   281األول( إلى أو تكلفة النظام قدؤت تمبل   )المجلد ــنووا ، والمظ وجوي عج  كب ر تالنســـ مل وو يوالؤ ســـ
مل وو يوالؤ. وأدطل  المجلس ـكذـلك ـت و كـ ان ن قرؤا   223، مـ ث لم تبل  اميرايات الفعلـ ة ســــــــــــــو  2019 لـعام

عدم الميـــــــــــاؤكة    مجموعة األمم المتحدة امنماج ة، ط نما أةطلة  ك او وامد أن  لن يســـــــــــدي كام  مســـــــــــاهمات   
(. ومن ط ن ما أوصـــــى 7- والجدول اان ا   427  و   423  و   422، الفقرات A/75/5 (Vol. I))انظر   2019 لعام 

ــاؤكة    ترت اات  ــاج  قصــــــوؤ التموو  مي الوكاالت غ ر الميــــ ت  المجلس أو تتخذ امياؤة بحوات لمعالجة مســــ
تكيـــع ســـبا ل واية تحســـ ن تد ق المواؤي متى يدةيي نظام المنســـق ن  تقاســـم التكال ف، وأو تواصـــ  جهويها وتســـ 

 (. 433و    431الم  م ن المعاي تني ح  عملة  على نحو سلس وعلى أمث  وج  )المرجي نفس ، الفقرتاو 

ومن نام ة أبر ، اعتبر مجلس مراجع  الحســاتات أو عمل ة إعاية تنظ م نظام المنســق ن الم  م ن  - 31
ــ   106لة الحاتي. والمظ المجلس أو ه  عمل ة متواـصــــــــ  ــق ن م  م ن   129وظاجع، من أصـــــــ وظ فة لمنســـــــ

. وأشــــــــــاؤ المجلس إلى أو جهوي م ر 2019طلدا، قد مدليئةع تحلول نهاية كانوو األول/ييســــــــــمبر   162ت ح  
وظ فــة، مــازالــع جــاؤوــة، وأوصــــــــــــــى تــ و تعجــ  امياؤة تعمل ــة تع  ن   995وظــاجع النظــام الجــديــد، وعــديهــا 

 (.8-والجدول اان ا 443و  440ق ن الم  م ن )المرجي نفس ، الفقرتاو المنس

وأقر مجلس مراجع  الحســــاتات    تقرور  عن البرنام  امنماج  تاســــتمراؤ الت ام هذا الك او تإ مال  - 32
رظ   ها لتحق ق أهداا  ك االؤتاا . وأوصــى المجلس البرنام  امنماج ، على وج   الخحوات امياؤوة الت  شــد

الخصـو ، تمواصـلة ؤصـد الميـاؤوي المفتومة التاتعة لمكتب المنسـق الم  م، والتعج   تإغاق الميـاؤوي قدؤ  
اممكاو، ومواصلة ؤصد عدي الموظف ن العامل ن    إلاؤ الترت اات االنتقال ة وإطاغ نظام المنسق ن الم  م ن  

ــاؤوة ت و إياؤة 225-223، الفقرات A/75/5/Add.1ت  )انظر  ــتيـــ ــاؤ، أدطل ع اللجنة االســـ ــتفســـ (. وعند االســـ
ــق ن الم  م ن قد ندقلع تالكام ، اعتااؤا من  ــتحقاقات لجم ي المنســـــــ  كانوو الثان /  1 يـــــــــوا المرتاات واالســـــــ

 .المتعلقة طوظ فة المنسق الم  م، إلى األمانة العامة، مما يعن  نهاية جم ي الترت اات االنتقال ة 2020 يناير

 
 العمل ات الميتركة لتس  ر األعمال  

تـالتـداط ر الت  اتخـذهـا األم ن العـام للنهوض تـالعمل ـات  72/279ؤمبـع الجمع ـة العـامـة    قراؤهـا  - 33
  ذلك مكاتب الدعم امياؤي الميـــــتركة. وللب األم ن  الميـــــتركة لتســـــ  ر األعمال، مســـــب االقتضـــــار، تما  

ــترات ج ة  ــعا اســـ ــتدامة أو تضـــ العام إلى اللجنة امياؤوة الُر عة المســـــتو  ومجموعة األمم المتحدة للتنم ة المســـ
. وؤأ  مجلس  2022منيــــــــــــــار مـكاتب يعم إياؤي ميــــــــــــــتركة لجم ي أ رقة األمم المتحـدة القحروة تحلول عام 

ــاـتات،  ــار مكـاـتب اـلدعم  مراجع  الحســــــــــــ    تقرور  عن األمم المتحـدة )المجـلد األول(، أو تحق ق هـدا إنيــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
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ســــ كوو صــــعاا  لل اية، وأوصــــى ت و تضــــي امياؤة جداول زمن ة محدية   2022امياؤي الميــــتركة تحلول عام 
،  A/75/5 (Vol. I))انظر  تتضـــــــــمن أهدا ا ومححات مرمل ة لبدر العم  تمكاتب الدعم امياؤي الميـــــــــتركة

 (.512 و 511 و 504الفقرات 

( A/72/684-E/2018/7ُو مـا يتعلق تـ مـا ن العمـ  الميــــــــــــــتركـة، أطرز األم ن العـام    تقرور  ) - 34
وتع و  االســـــــتخدام االســـــــترات ج  ألما ن العم  الميـــــــتركة. وو ق  ضـــــــروؤة العم  على زواية و وؤات الحجم 

مكـاو عمـ     جم ي أنحـار العـالم، لكن نســــــــــــــاـة  2 900ذكر  األم ن العـام، ـلد  األمم المتحـدة أ ثر من  مـا
ــتركة ال تتجاوز  ــتركة إلى   16أما ن العم  الميــ ــاة أما ن العم  الميــ    الماجة. ووعت م األم ن العام ؤ ي نســ

ــام     50 ــة تحلول عــ ــاجــ ــدة 2021المــ ــات،    تقرور  عن األمم المتحــ . وؤأ  مجلس مراجع  الحســــــــــــــــــاتــ
 2021   الماجة تحلول عام  50األول(، أو تحق ق هدا ؤ ي نســـــــــــاة أما ن العم  الميـــــــــــتركة إلى  )المجلد

ــعاا  لل اية؛  حتى نهاية عام  ــ كوو صـ ــاؤوي التجروب ة ألما ن العم   2019سـ ، لم يكن قد انتده  من تنف ذ الميـ
ومن ط ن ما أوصـــــى ت   الميـــــتركة ســـــو     أؤبعة طلداو، ط نما كاو ميـــــروعاو  براو    مراملهما النهاج ة.

المجلس أو تضــــــي امياؤة جدوال زمن ا واقع ا يتضــــــمن مححات مرمل ة لتحق ق هدا أما ن العم  الميــــــتركة  
 (. 528و  525، الفقرتاو A/75/5 (Vol. I))انظر 

شاان إصاق اا المنظومة اإلامائية وتشادد ملل  وتتفق اللجنة االساتشااررة م  توصاياا المجلس ب - 35
من تق ر عا من   77أعمية تنفيذ توصاااااااياا المجلس تنفيذا كامق وسااااااا رعا. وإ  تشاااااااي  اللجنة إلل الفق ة 

ارر  الميزااياا (  توصااااي بان تبلب الجمعية العامة إلل األمين العاا أن يقدا في مشاااا A/75/7الميزااية )
معلوماا مفصاااالة من المبادراا الجاررة ملل ابام المنظومة  يما  تعلق بمسااااائل اإلدارة والميزااية والتي 

الناتجة من زرادة الكفاءة وإلل تحساينِّ مساتو  التنسايق  بما في  ل  ت تيباا  تهد  إلل توزيدِّ المكاساب
 (.28-ورابعا 39-  الفق تان أوالA/75/7است داد التكاليف وتقاسمها )ااظ  أيضا 

 
 است داد التكاليف - 3 

إلى منظومة األمم المتحدة امنماج ة أو تمتث  للسـ اسـات   72/279للبع الجمع ة العامة    قراؤها  - 36
ــترياي  ــات  راي  ك انات منظومة األمم المتحدة القاجمة الســـــــــ ــ  موارمة مماؤســـــــــ التكال ف الكاملة، وأو تواصـــــــــ

امنمــاج ــة    اســــــــــــــترياي التكــال ف من بال اتاــاظ نده  متمــاي ة. و   هـذا الصـــــــــــــــدي، أمـا  مجلس مراجع   
ها منظمة  الحســــاتات علما تقراؤ اتخذ  المجلس التنف ذي للبرنام  امنماج  وصــــندوق الســــكاو، وبقراؤات اتخذت

ي معدل اســــترياي التكال ف  األمم المتحدة للحفولة وه ئة األمم المتحدة للمرأة، تيــــ و اتااظ منهج ة منســــقة يتحدع
 (. 28، الفقرة A/75/5/Add.11   الماجة ) 8غ ر المااشرة تموجبها    

  عن األمم المتحدة )المجلد األول(، زواية     ؤصـــــــ د صـــــــندوق اســـــــترياي والمظ المجلس،    تقرور  - 37
ــترك من  ــندوق النقدية الميـــ مل وو يوالؤ    252,4( إلى 2016مل وو يوالؤ )   عام   152,9التكال ف    صـــ

 (، وتااينا  كب را     األســـعاؤ المحدية ألنواظ متماالة من األنيـــحة    قاجمة األســـعاؤ ال  اســـ ة 2019)   عام 
. والمظ المجلس أيضــــا عدم وجوي اتســــاق ط ن ك انات األمم المتحدة    تحديد 2019لكانوو األول/ييســــمبر 

عناصـر التكلفة الت  تدب     إعداي بحط التكال ف. ومن ط ن ما أوصـى ت  المجلس أو تدكم  امياؤة عمل ة  
ــاؤو ــتعرض المنهج ة والتعل مات الســـــــــــ ــترياي  الموارمة طنار على جدول زمن ، وأو تســـــــــــ ة مال ا    مجال اســـــــــــ

 (.63و  49، الفقرتاو A/75/5 (Vol. I)التكال ف )انظر 
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وتتفق اللجنة االسااااتشاااااررة م  توصااااياا مجلس م ا عي الحساااااباا بشااااان اساااات داد التكاليف   - 38
ااااا األمم المتحادة  يماا يخص منهجياة اسااااااااات داد وتشااااااااادد ملل أعمياة أن تتم في  ينا  المواءماة بين كيا 

 التكاليف والمعدالا المحددة لهذا االست داد.

 
 المسائل المتعلقة بالاش - 4 

مــالــة غش   147( أو امياؤة أطل ــع عن األول ذكر المجلس    تقرور  عن األمم المتحــدة )المجلــد - 39
ؤ أو   متها تبل     2019غش مفترض    عام   أو  2018 مالة    عام  32ماي ن يوالؤ،    مقاط     6,34قددعي

ؤ أو   متهـا تبل   (.  17، الفقرة A/74/528؛ و 650، الفقرة A/75/5 (Vol. I)مل وو يوالؤ )انظر  2,9قـددعي
مالة طدلع  عنها أوال    الفترة   23تيـم    147أيضـا أو ماالت ال ش أو ال ش المفترض الــــــــــــــــ وذكر المجلس 

. وأوصــــــى  2019، لكنها أديؤجع تعدجذ    التقرور عن عام 2018ط ن شــــــاا / براير وكانوو األول/ييســــــمبر 
اصـــــــ   المجلس، على وج  الخصـــــــو ، ت و تع ز امياؤة الضـــــــواتط لضـــــــماو   ام الك انات تامطاغ عن تف

 (.660و  656، الفقرتاو A/75/5 (Vol. I)ماالت ال ش أو ال ش المفترض تمجري أو تدخحر طها )

وؤأ  مجلس مراجع  الحســـــــــاتات،    تقرور  عن منظمة األمم المتحدة للحفولة، أو مســـــــــاج  ال ش   - 40
اؤي ال ت ال تيــــــــك  بحرا ؤج ســــــــ ا    الوقع الذي تنفذ ُ   هذ  المنظمة طرام   والهدؤ وإســــــــارة اســــــــتخدام المو 

(. وذكر المجلس أو امياؤة 138، الفص  الراتي، الفقرة  A/75/5/Add.3لأللفال    س اقات قحروة محل ة )
ــاتات والتح  قات بال عام  مالة غش أو غش مفترض أغلقها م  15أطل ع عن  كتب المراجعة الدابل ة للحســــ

(، 2018مـالـة    عـام  184مـاـلة غش أو غش مفترض تتعلق طتحووات نقـديـة )مقـاطـ   413، وعن 2019
ــتقلة كلعفتها منظمة األمم المتحدة للحفولة طذلك. ومن   ــعع الحاالت للتحق ق على أيدي منظمة مســـــــ وقد بضـــــــ

دي منظمة األمم المتحدة للحفولة أســـــــــــااب الث رات الت  مالع يوو إنجاز  ط ن ما أوصـــــــــــى المجلس ت  أو تح
الحد األينى من أنيــحة التحقعق، وأو تتخذ إجرارات عاجلة لكفالة أو يدنج ، على أق  تقدير، الحدا األينى من  

 132، الفقرتاو A/75/5/Add.3عمل ات المعاينة العيــــــــــواج ة لعمل ات جم ي الجهات اليــــــــــروكة    التنف ذ )
(. وعند االســتفســاؤ، أدطل ع اللجنة االســتيــاؤوة أو الخســاجر الناجمة عن المعامات االمت ال ة المثبتة 322 و

مـــالـــة، تبل د   413، وعـــديهـــا 2019المرتاحـــة تحـــاالت ال ش أو ال ش المفترض الت  أدغلقـــع بال عـــام 
 يوالؤا.  65 825واستدريع منها مبل   يوالؤا، 70 262

ــاتــــات    تقرور  عن البرنــــام  امنمــــاج  أو هــــذا الك ــــاو أطل  عن   - 41 وذكر مجلس مراجع  الحســـــــــــــــ
ماالت غش أو غش مفترض. والمظ المجلس أو عدي ماالت  ئات سـور السـلوك المتصـلة تال ش الت   105

، 2019مالة    عام    64ام    2018مالة    عام    60إلى    2017مالة    عام    50أابتها التحق ق اؤتفي من 
ومما أوصـــى ت  أو يحدي البرنام  امنماج  أولووات  التنظ م ة من بال وضـــي اســـترات ج ة باصـــة تالمنظمة  
لمكا حة ال ش، وأو يواصــــــــــــ  تنف ذ بحة عمل  المتعلقة تإلاؤ إياؤة مخالر ال ش، وأو يع ز إلمام المكاتب  

، A/75/5/Add.1تك ف ــــة إجرار تق  مــــات مخــــالر ال ش تحروقــــة متكــــاملــــة ) القحروــــة والومــــدات األبر  
 ، واليك  الثالث من الفص  الثان (.295و  101-98 الفقرات

وتتفق اللجنة االسااااتشاااااررة م  توصااااياا مجلس م ا عي الحساااااباا بشااااان المسااااائل المتصاااالة  - 42
وتؤكد م ة أم   ملل أعمية تنفيذ عذ  التوصاااياا ملل و   السااا مة ومسااااءلة المساااؤولين منها بالاش  

 (.18  الفق ة A/74/528في الحاالا التي تثنت فيها صحة االدماءاا )ااظ  أيضا 
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 استخداا األف اد من غي  الموزفين - 5 

اجع  الحسـاتات الضـور    التقاؤور السـاتقة على المسـاج  المتعلقة تاسـتخدام الخبرار سـلط مجلس مر  - 43
ــملها المجلد األول و   مختلع الك انات األبر  )انظر مثا   ــاؤو ن    مكاتب األمم المتحدة الت  ييــ ــتيــ االســ

A/73/209 ُو ما يتعلق تالخبرار االستياؤو ن العامل ن مي مرك  التجاؤة الدول ة تحديدا ، (.  83-73، الفقرات
أوصـــى المجلس ت و يختاؤ المرك  هةالر الخبرار طواســـحة عمل ة تنا ســـ ة، وأو يتجنب توظ فهم    أيار مهام  

ــاؤو ن  70أو المرك  منا   2018ذات لاتي عام. والمظ المجلس    تقرور  لعام  ت جوؤ   عقدا لخبرار اســــــــتيــــــ
(. والمظ المجلس  28و  27، الفقرتاو A/74/528أعلى من ســقع األجوؤ المتصــلة تالرتاة الت  عد نوا   ها )

أو عمل ة التعاقد مي الخبرار االســـــــــــتيـــــــــــاؤو ن و راي  المتعاقدين لم تكن تنا ســـــــــــ ة       2019   تقرور  لعام 
هو ما ال يتفق مي األوامر امياؤوة الصـــــــايؤة عن المرك  تيـــــــ و الخبرار االســـــــتيـــــــاؤو ن و راي   مالة، و  419

ــ ة   ــحة عمل ة تنا ســــــــ ــاؤو ن طواســــــــ ــتيــــــــ ــ ت  ت و يختاؤ المرك  الخبرار االســــــــ المتعاقدين. وكرؤ المجلس توصــــــــ
(A/75/5 (Vol. III) 35و  28، الفقرتاو.) 

ــ ة  - 44 ــ ة شــــــةوو الاجئ ن، أو المفوضــــ ــاتات،    تقرور  المكرس لمفوضــــ والمظ مجلس مراجع  الحســــ
، أنفقع المفوضــ ة  2019تتعاقد مي  راي  المتعاقدين تموجب اتفاقات مي مكتب بدمات الميــاؤوي. و   عام 

ت الميــــاؤوي. والمظ المجلس  مل وو يوالؤ على المتعاقدين الذين تعاقدت معهم عن لروق مكتب بدما  87,8
ــتخدام بدمات المتعاقدين تموجب  ــاقة الســـــــ ــ ة ال يحدي ما يكف  من اليـــــــــرو  المســـــــ أو إلاؤ عم  المفوضـــــــ
االتفاقات مي مكتب بدمات الميــــاؤوي، وأو المفوضــــ ة لم تســــج  جم ي الب انات الازمة    نظامها المرك ي  

صـــــدها. وأوصـــــى المجلس على وج  الخصـــــو  ت و  لتخح ط المواؤي ألغراض امطاغ عن هذ  االتفاقات وؤ 
تضـي المفوضـ ة ضـواتط شـاملة لتفايي عدم اتسـاق الب انات المتعلقة تالمتعاقدين الذين يدتعاقد معهم عن لروق  
مكتب بدمات الميـــــــــاؤوي، وأو تحدي تيـــــــــك  أوضـــــــــا الظروا الت  يدعتبر   ها التعاقد مي هةالر المتعاقدين  

(. وعند  316و   314و  311و   293، الفقرات A/75/5/Add.6ا )انظر معقوال وضـــــــــروؤوا لســـــــــ ر عمل اته
االســتفســاؤ، أدطل ع اللجنة االســتيــاؤوة ت و المفوضــ ة على وشــك إصــداؤ أمر إياؤي جديد يتعلق تإياؤة قوتها  

 سك    إياؤة هذ  القوة العاملة.العاملة، ومن ش و ذلك أو يكف  اتااظ نه  متسق ومتما
وتتفق اللجنة االسااااتشاااااررة م  توصااااياا مجلس م ا عي الحساااااباا  وتك ر اإل ااااارة إلل زلب  - 45

الجمعية العامة أن تمارس كياااا األمم المتحدة ال رابة المقئمة في تبنيق السياساا والمبادئ التو يهية 
ي  الموزفين  بما في  ل  الخن اء االسااااااتشاااااااررون  وممليُة  المعنية  في مجاالا منها تعييُن األف اد من غ

  A/74/528اإلدارة الشاااملة لهم  وأن تكفل الشاافا ية المسااتم ة في المعلوماا المقدمة بشااان  ل  )ااظ  
 (.73/268؛ ور ار الجمعية العامة 27  الفق ة A/73/430؛ و 29الفق ة 

 
 مملياا الش اء - 6 

أطرز مجلس مراجع  الحســـاتات    موج   المقتضـــب النتاج  والتوصـــ ات الرج ســـ ة الصـــايؤة لاعن  - 46
(. وأولى  142و   91و   70و  63، الفقرات A/75/177الصــناييق والبرام     مجال عمل ات اليــرار )انظر 

)المجلــد األول(، اهتمــامــا بــاصـــــــــــــــا لتق  م عروض العحــارات. والمظ  المجلس،    تقرور  عن األمم المتحــدة 
المجلس أو تاممكاو اقتراق إيبال ت   رات على اليــــــــرو  العامة لعقوي األمم المتحدة وعلى ميــــــــاؤوي العقوي  
ــرو  العامة للعقد   ــب تقدير األمم المتحدة ومدها أانار تق  م العروض. لكن عدم قبول اليـــــــــ والنظر   ها مســـــــــ

ــتروات لم ت بذ    االعتااؤ  و/أو مـيـــــ  ــعاة الميــــ روظ العقد قد يةيي إلى ؤ ن العرض. وتب ن للمجلس أو شــــ
ــذ  الجوانـــب  ــة لهـ ــديروـ ــات تقـ ــة لم تمنا يؤجـ ــاؤوـ ــات التجـ ــار تق  م العروض ألو التق  مـ ــة أانـ الت   رات المقترمـ

(A/75/5 (Vol. I)568و  567او ، الفقرت .) 

https://undocs.org/ar/A/73/209
https://undocs.org/ar/A/74/528
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.III)
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.6
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https://undocs.org/ar/A/73/430
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https://undocs.org/ar/A/RES/73/268
https://undocs.org/ar/A/75/177
https://undocs.org/ar/A/75/5(Vol.I)
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وأوصــــى مجلس مراجع  الحســــاتات ت و تمنا امياؤة يؤجات تقديروة لحلاات ت   ر اليــــرو  العامة  - 47
لعقوي األمم المتحدة و/أو مياؤوي العقوي أانار تق  م العروض    ماالت اليرار الت  تنظر   ها األمم المتحدة 

ــ ، الفقرة  ــ ة ألنها تر  أو األبذ على  (570   إيبال تعديات كهذ  )المرجي نفســــــ . ولم تقب  امياؤة التوصــــــ
نحو شــــــــــام  تمنا يؤجات تقديروة    ماالت ت   ر اليــــــــــرو  العامة لعقوي األمم المتحدة ســــــــــ كوو أمرا تال   

 (.216و  215، الفقرتاو A/75/339الصعوبة    التنف ذ ول س    صالا المنظمة )
وتتفق اللجنة االساااااتشااااااررة م  توصاااااياا مجلس م ا عي الحسااااااباا بشاااااان مملياا الشااااا اء.  - 48

 تعلق بااالتوصااااااااايااة بمني در اااا تقااد  رااة لبلباااا تايي  الشااااااااا وس العااامااة لعقود األمم المتحاادة  و يمااا
ا إلل الجمعية العامة مزرد من التن ر اا في مشارر  ا و/أو لعقود أثناء تقييم الع ور  تامل اللجنة أن ُيقدَّ

 عذا الصدد مند اظ عا في عذا التق ر .

 
 إصقح ركيزة السقا واألمن - 7 

المظ المجلس    تقرور  عن األمم المتحدة )المجلد األول( أو من ط ن العناصـر الرج سـ ة مصـاق  - 49
الســـــــام واألمن    األمم المتحدة، على النحو الذي اقترم  األم ن العام، إنيـــــــارد إياؤة عمل ات الســـــــام  ؤك  ة  

ــ ة وبنار الســــــام ط ن المســــــةول ات   ــ اســــ ــ ة وبنار الســــــام، وتجمي إياؤة اليــــــةوو الســــ ــ اســــ وإياؤة اليــــــةوو الســــ
اتقة ومســةول ات طنار الســام المنولة  االســترات ج ة والســ اســ ة والتنف ذية المنولة تإياؤة اليــةوو الســ اســ ة الســ 

 (. 543و  542، الفقرتاو A/75/5 (Vol. I)تمكتب يعم طنار السام )
وأشـــــــاؤ مجلس مراجع  الحســـــــاتات إلى أو الجمع ة العامة ومجلس األمن شـــــــديا على أهم ة إعاية   - 50

الســـــــام ك  يتســـــــنى ل  يعم لجنة طنار الســـــــام، وزواية الت زؤ مي ك انات أبر      تنيـــــــ ط مكتب يعم طنار  
منظومة األمم المتحدة، وتقديم الميـــــوؤة االســـــترات ج ة إلى األم ن العام. وأشـــــاؤ المجلس أيضـــــا إلى أو اا  

تدنق  إلى مكتب  وظاجع ممولة من الم  ان ة العايية ووظ فة وامدة ممولة من المواؤي الخاؤجة عن الم  ان ة ـســــــ 
يعم طنار الســــام من القدؤات الت  أصــــاحع متامة نت جة يم  اليــــعب امقل م ة وإنيــــار مكتب تنف ذي منفري 
ل  ح  إياؤة عمل ات السـام وإياؤة اليـةوو السـ اسـ ة وبنار السـام. لكن المجلس المظ عدم إيبال أي ت   ر  

على الرغم من زواية مواؤي . وأوصـــــــــــ  المجلس ت و   على توقعات النوات  المحدية لمكتب يعم طنار الســـــــــــام
ن   ــع ــام معاي ر مف دة تدت ا تق  م مد  تحســ ــام ومكتب يعم طنار الســ ــ ة وبنار الســ ــ اســ ــةوو الســ ــي إياؤة اليــ تضــ

؛ انظر أيضـا  558-555النوات  نت جة نق  مواؤي إضـاُ ة إلى مكتب يعم طنار السـام )المرجي نفسـ ، الفقرات 
 (.(2016) 2282و  (2018) 2413وقراؤي مجلس األمن  70/262و  72/276مة قراؤي الجمع ة العا

ُو ما يتعلق طتموو  جهوي طنار الســـــــام، ذكر مجلس مراجع  الحســـــــاتات أو المواؤي المتوقعة للفترة  - 51
ل من التبرعات ووددير  مكتب يعم طنار الســــــام، كانع ه     2017-2019 لصــــــندوق طنار الســــــام، الذي يموع
ــو    500 ــا ة  إلى مواؤي قدؤها مل  355,8مل وو يوالؤ. لكن التبرعات لم تبل  ســــــ مل وو   116 وو يوالؤ، إضــــــ

لع من يوؤات ســاتقة. والمظ المجلس أو صــندوق طنار الســام اضــحر إلى بفن أهدا   البرنامج ة  يوالؤ ؤدمعي
مل وو يوالؤ، وأوصــى ت و يواصــ  مكتب يعم طنار الســام طذل الجهوي ل واية المواؤي    60تما تقرب   مت  من 
 وق طنار السام.المال ة المتامة لصند

وتوافق اللجنة االستشاررة ملل توصياا مجلس م ا عي الحساباا وستقدا مزردا من المق ظاا  - 52
والتوصاااااياا في سااااايام اظ عا في تق ر  األمين العاا من اساااااتع ار تنفيذ إصاااااقح ركيزة الساااااقا واألمن  

(A/75/202.) 
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 الم فق
التقارر  المالية والنياااا المالية الم ا عة وتقارر  مجلس م ا عي الحسااباا للفت ة المالية   

والتقارر   اا الصاااالة بها التي اظ ا فيها   2019كااون األول/ديساااامن     31المنتهية في  
 اللجنة االستشاررة لشؤون اإلدارة والميزااية

 
 تقاؤور مجلس مراجع  الحساتات  

  مقتضـــــــــــب للنتاج  واالســـــــــــتنتاجات الرج ســـــــــــ ة الواؤية    تقاؤور مجلس مراجع  الحســـــــــــاتات  موج - 1
 (A/75/177) 2019المال ة السنووة  للفترة

 (A/75/5 (Vol. I)األمم المتحدة ) - 2
 (A/75/5 (Vol. III)رك  التجاؤة الدول ة )م - 3
 (A/75/5 (Vol. IV)جامعة األمم المتحدة ) - 4
 (A/75/5/Add.1طرنام  األمم المتحدة امنماج  ) - 5
 (A/75/5/Add.2صندوق األمم المتحدة للمياؤوي امنتاج ة ) - 6
 (A/75/5/Add.3منظمة األمم المتحدة للحفولة ) - 7
 (A/75/5/Add.4وكالة األمم المتحدة مغااة وتي    الاجئ ن الفلسح ن  ن    اليرق األينى ) - 8
 ( A/75/5/Add.5معهد األمم المتحدة للتدؤوب والاحث ) - 9

 (A/75/5/Add.6صناييق التبرعات الت  يديرها مفوض األمم المتحدة السام  ليةوو الاجئ ن ) - 10
 (A/75/5/Add.7صندوق طرنام  األمم المتحدة للب ئة ) - 11
 (A/75/5/Add.8صندوق األمم المتحدة للسكاو ) - 12
 (A/75/5/Add.9طرنام  األمم المتحدة للمستولنات الايروة ) - 13
 (A/75/5/Add.10مكتب األمم المتحدة المعن  تالمخدؤات والجرومة ) - 14
 ( A/75/5/Add.11مكتب األمم المتحدة لخدمات المياؤوي ) - 15
 (A/75/5/Add.12للمساواة ط ن الجنس ن وتمك ن المرأة ) ه ئة األمم المتحدة - 16
 (A/75/5/Add.15اآلل ة الدول ة لتصروف األعمال المتا  ة للمحكمت ن الجناج ت ن ) - 17
 (A/75/5/Add.16ك للمعاشات التقاعدية لموظف  األمم المتحدة )الصندوق الميتر  - 18

 
 التقاؤور ذات الصلة  

تقرور األم ن العـام عن تنف ـذ توصــــــــــــــ ـات مجلس مراجع  الحســـــــــــــــاتـات الواؤية    تقرور  تيـــــــــــــــ و  - 19
 ( A/75/339) 2019نوو األول/ييسمبر كا 31المتحدة عن السنة المنته ة     األمم

تقرور األم ن العام عن تنف ذ توصـــــ ات مجلس مراجع  الحســـــاتات الواؤية    تقاؤور  عن صـــــناييق  - 20
 (A/75/339/Add.1) 2019كانوو األول/ييسمبر  31األمم المتحدة وبرامجها للسنة المنته ة    
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