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 والسبعون الرابعة الدورة
 املؤقت* األعمال جدول من 146 البند
  الداخلية الرقابة خدمات مكتب أنشطة عن تقرير

   
 إىل 2018 متوز/يوليه 1 من للفرتة الداخلية الرقابة خدمات مكتب أنشطططططططططططة  

 **2019 حزيران/يونيه 30
  

 الداخلية الرقابة خدمات مكتب تقرير  
 

 موجز 
 54/244 و )هــــ    5 )الفقرة ابء 48/218 العامــــ  اجلمعــــ   لقــــرا ا  وفقــــا التقرير هــــ ا يقــــد   
 69/253 و  1 )الــفــقــرة 64/263 و   3 إىل 1 )الــفــقــرا  59/272 و   5 و 4 )الــفــقــر  

  2019 حزيرا /يون ـ  30 إىل 2018 متوز/يول ــ  1 من ابلتقرير  املشـــــــــــــــمولــ  الفرتة وخالل  .1 )الفقرة
 العام . اجلمع   إىل موجه  تقا ير 8 منها  قاب   قريرت 444 الداخل   الرقاب  خدما  مكتب أصـــــــــــــــد 

 ابلكفاءة واال تقاء املســـــــــاءل  وآل ا  الداخل   الضـــــــــواب  بتحســـــــــن توصـــــــــ   1 177 التقا ير وتضـــــــــمنت
 وكانت للمنظم . ابلنسب  األمه   ابلغ  توص ا  ابعتبا ها منها 48 ُصنفت املنظم   صع د على والفعال  

 عن انمج  مكاسب وحتق ق زائدة  مدفوعا  واسرتداد التكال ف  يف وفو ا  حتق ق إىل هتدف التوص ا 
 خالل الصــــاد ة املكتب توصــــ ا  على املرتتب  املال   اآلاث  وتقد  أخرى. حتســــ نا  وإجراء الكفاءة زايدة
 قد ها مدفوعا  واســـــــــــــــرتداد وفو ا  حتق ق ابلفعل مت وقد تقريبا  دوال  مالين 5.3 مببلغ امل كو ة الفرتة
 بتفاصــــــــ ل وب اان التوصــــــــ ا   تنف   حلال  مفصــــــــال حتل ال التقرير هل ا اإلضــــــــاف  وتقد  دوال . مل و  0.9

 املكتب  عمل جماال  مج ع يف الصـــــــــــاد ة ابلتقا ير كامل   وقائم  مال   آاث  عل ها ترتتب اليت التوصـــــــــــ ا 
 السال . حفظ أبنشط  املتصل  اجملاال  يشمل مبا
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ـــ ا يتناول وال  ــــ ـــرير هـ ــــ  الس اس   والبعثا  السال  حفظ بعمل ا  املتصل  الرقاب  أنشط  نتائج التقـ
 والســـــــبعن الرابع  الدو ة خالل A/74/305 (Part II) الوث ق  يف العام  اجلمع   إىل ســـــــتقد  اليت اخلاصـــــــ  
 املستأنف .
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  مقدمة - أوال 
 لتحسن ابء 48/2018 قرا ها مبقتضى الداخل   الرقاب  خدما  مكتب العام  اجلمع   أنشأ  - 1

 يف مبســـــؤول ات  االضـــــطال  على العا  األمن ويســـــاعد مســـــتقل  بصـــــو ة املكتب ويعمل املنظم . يف الرقاب 
 جماال  يف هبا يقو  اليت األنشـــــــــــــــط  خالل من وموظف ها املنظم  مبوا د يتعلق ف ما الداخل   الرقاب  جمال

  والتق  م. والتفت ش  للحسااب   الداخل   واملراجع  التحق ق 
 إىل 2018 متوز/يول ــ  1 من الفرتة خالل املكتــب أنشـــــــــــــــطــ  عن عــامــ  حملــ  التقرير هــ ا ويقــد  - 2

 الدعم إدا ة أو الســـــــال   عمل ا  إبدا ة املتعلق  الرقاب  نتائج يتضـــــــمن ال لكن   2019 حزيرا /يون   30
 اخلاصــ   الســ اســ   والبعثا  الســال  حفظ بعثا  أو الســال   وبناء الســ اســ   الشــؤو  إدا ة أو العمل ايت 

 والسـبعن الرابع  العام  اجلمع   دو ة خالل A/74/305 (Part II) الوث ق  يف العام  اجلمع   إىل سـتقد  اليت
 تنف   حلال  مفصـــــــــــــــال  الحتل  /Add. (Part 74/305A/(1I) التقرير هل ا إضـــــــــــــــاف  وتقد ِّ  . 1)املســـــــــــــــتأنف 
 يف الصـــــــاد ة ابلتقا ير كامل   وقائم  مال    آاث  عل ها ترتتب اليت التوصـــــــ ا  بتفاصـــــــ ل وب اان التوصـــــــ ا  

  السال . حفظ أبنشط  املتصل  اجملاال  يشمل مبا املكتب  عمل جماال  مج ع
  

  املهنية املبادرات - اثنيا 
  املكتب أداء تعزيز إىل الرامية اجلهود - ألف 

 والكفاءة. املهن   معايري ألعلى وفقا أعمال  إجناز إىل الداخل   الرقاب  خدما  مكتب يهدف - 3
 ه ا حتق ق أجل من ابلتقرير املشــــــــــمول  الفرتة خالل املتخ ة املباد ا  بعض على أدانه الضــــــــــوء ويســــــــــل  
  اهلدف.

 
  للحساابت الداخلية املراجعة شعبة  

 مراجعي معهد عن الصـــاد ة اإللزام   للتوج ها  وفقا للحســـااب  الداخل   املراجع  شـــعب  تعمل - 4
 األســــــاســــــ   واملبادئ الداخلي  التدق ق ملما ســــــ  املهن   الدول   املعايري تشــــــمل اليت الداخل ن  احلســــــااب 

  لألخالق ا . ومدون 
 ابلفعال   يتســـــــم حنو على تعمل )أ  أهنا: من للتأكد عملها نوع   اســـــــتعرا  الشـــــــعب  وواصـــــــلت - 5

 املراجع  وتعريف الداخل ن  احلســـــــــــــــااب  مراجعي معهد ملعايري املســـــــــــــــتمر االمتثال حتقق )ب  والكفاءة؛
 العمل ا  وحتســـــــــــــــن الق م  إضـــــــــــــــاف  على قد هتا تعزز )ج  األخالق ا ؛ ومدون  للحســـــــــــــــااب  الداخل  

 مما ســـــ  دل ل بوضـــــع والتق  م  التفت ش شـــــعب  مع ابلشـــــراك  الشـــــعب   قامت ذلك  إىل وإضـــــاف  التنظ م  .
 للثقاف  تق  م بناء أجل من املنظم  ثقاف  وتق  م احلسااب  مراجع  بشأ  الداخل   الرقاب  خدما  ملكتــــــب

 مع العمل خالل من أيضـــــا  للحســـــااب  الداخل   املراجع  شـــــعب  وواصـــــلت والتق  م. املراجع  عمل ا  يف
 بصــــو ة الغش مؤشــــرا  حتديد أجل من هبا اخلاصــــ  احلســــااب  مراجع  تقن ا  وضــــع التحق قا   شــــعب 
 أفضل.

__________ 

 يف املســــــتخدم  الك اان  أمساء بعض وتعكس املتحدة. األمم إدا ة إصــــــال  لتنف   التال   االنتقال   الفرتة التقرير ه ا يغطي  1) 
 .2019 الثاين/يناير كانو   قبل املنظم  ه كل التقرير
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 ضوء يف الب اان  حتل ل جمال يف قد اهتا تطوير أيضا للحسااب  الداخل   املراجع  شعب  وواصلت - 6
 الشــــــــــعب  أصــــــــــد    2019 أاي /مايو ويف األخرى. والنظم أوموجا نظا  يف احلال يف الب اان  توافر تزايد
 بشــــــــــــأ  هلا التابعن احلســــــــــــااب  مراجعي إىل التوج ها  لتقدمي أوموجا من الب اان  الســــــــــــتخال  دل ال

 وتعزيز احلسـااب  مراجع  صـح  اختبا  ترشـ د يف التوج ها  وسـتسـاعد أوموجا. من الب اان  اسـتخال 
  األساس  . للب اان  اآلين التحل ل إجراء على احلسااب  مراجعي قد ة
 أد جت العا   األمن هبا يضـــــــــــــــطلع اليت اإلدا ي اإلصـــــــــــــــال  عمل   على املرتتب  لآلاث  ومراعاة - 7

 إدا ة مباد ا  على  كز  اليت عملها خط  يف املشــو ة وإســداء احلســااب  بتدق ق االلتزاما  شــى الشــعب 
 السلط . لتفويض اجلديد واإلطا  للمخاطر املركزي  اإلدا ة وتنف   التغ ري 

 
  والتقييم التفتيش شعبة  

 بشـــــــــــأ  تد يب   دو ا  والتق  م التفت ش شـــــــــــعب  أجر  للموظفن  املهين التطوير تعزيز أجل من - 8
 إلجراء أوموجا نظا  يف املتوافرة الب اان  اســــــــــتخدا  )أ  يلي: ما املواضــــــــــ ع تلك ومشلت خمتا ة. مواضــــــــــ ع

 التق  مــا ؛ إجراء عنـــد الرتك ز جمموعـــا  إدا ة ك ف ـــ   )ج  االســـــــــــــــرتات  ي؛ التخط   )ب  التق  مـــا ؛
 السال . حفظ جمال يف املنظم  ثقاف  لتق  م الرتك ز جمموعا  مناقشا  تطب ق )د 
 اليت التق  ما  تك  ف على ف ها  كز   2019 أاي /مايو يف عمل حلق  أيضا الشعب  ونظمت - 9

 يف العمل حللق  اهلام  النت    ومتثلت املســــــــــــتدام . التنم   وأهداف املتحدة األمم إلصــــــــــــال  دعما جتريها
 املنت ا  توفري يف وجدوى واســـــــــــت اب  مرون   أكثر جتعلها ســـــــــــبل إلجياد للتغ ري  الشـــــــــــعب  مباد ة إطالق
 املســــــتدام . التنم   أهداف وحتق ق اإلصــــــال  عمل   لدعم املناســــــب الوقت يف األدل  على القائم  املعرف  

 يلي: ف ما الشعب    التغ ري مباد ة وستساعد
 الــدعم  وتقــدمي لإلصـــــــــــــــال  العــا  األمن مبــاد ة مع و ؤيتهــا مهمتهــا ومواءمــ  حتــديــ  )أ  
 املستدام ؛ التنم   أهداف بتحق ق يتعلق ف ما األعضاء  الدول من بتكل ف

 احملد ث ؛ لوظ فتها ه كلها مواءم  )ب  
 ومهمتها  بواليتها للوفاء وفائدهتا ومرونتها وجدواها االســـــــــــــــت اب   على قد هتا تعزيز )ج  

 التق  مي العمل ودو ة املواضــ ع  اخت ا  وعمل ا  املخاطر  تق  م مما ســا  وحتســن اســتعرا  ذلك يف مبا
 اجلديدة؛ واملنت ا 
 ومنت ات ؛ العمل عمل ا  حتسن خالل من فعال   أكثر حنو على العمل )د  
 استخدامها؛ لزايدة املعرف   مبنت اهتا يتعلق ف ما واإلعال  التوع   أنشط  حتسن )هـ  
  الوظ في؛ وتطويرهم املوظفن قد ة حتسن )و  
 و ؤيتها. مهمتها تدعم وعمل فريق ثقاف  إنشاء )ز  

 
 التحقيقات شعبة  

 دو ة ذلك يف مبا ابلتقرير  املشــــــــمول  الفرتة خالل تد يب   دو ا  عدة التحق قا  شــــــــعب  قد مت - 10
 اإلنســان   األنشــط  متويل وحدا  من موظفا 23 حضــرها الفســاد ومكافح  الغش مكافح  بشــأ  تد يب 
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 ولبنا  واأل د   وال من  فلســـــــــطن  ودول  والعراق  ترك ا  يف اإلنســـــــــان   الشـــــــــؤو  تنســـــــــ ق ملكتب التابع 
 الشـــــعب  وقد مت ف  نا. يف املتحدة األمم مكتب من موظفا 35 إىل ابإلضـــــاف  الســـــو ي   رب  الع واجلمهو ي 

 من أكثر إىل السلوك بسوء املتعلق  واملسائل الداخل   الرقاب  خدما  مكتب أبنشط  للتوع   عروضا أيضا
 ومكتب ف  نا يف املتحدة األمم ومكتب واجلرمي   ابملخد ا  املعين املتحدة األمم مكتب من موظف 200
 )ه ئ  املرأة ومتكن اجلنســـــــــن بن للمســـــــــاواة املتحدة األمم ه ئ  من مديرا 40 و نريويب  يف املتحدة األمم
 والتحق قا  الشـــــكاوى على الرتك ز مع اجلنســـــان    للشـــــؤو  تنســـــ ق جها  10 و للمرأة  املتحدة األمم

 اجلنسي. ابلتحرش املتعلق 
ر  - 11  التم  ز حظر بشــــأ  العا  األمن بنشــــرة يتعلق ف ما لألفرق  تد يب تنظ م أيضــــا الشــــعب  ويســــ 

 قد ة لتعزيز  ST/SGB/2008/5) الســــــــلط  اســــــــتعمال وإســــــــاءة اجلنســــــــي  التحرش ذلك يف مبا والتحرش 
 متصــــل  ســــ اق ويف احملظو . ابلســــلوك املتعلق  الشــــكاوى يف احلقائق لتقصــــي حتق قا  إجراء على اإلدا ة

 الشــــعب  وتتوىل العا . األمن نشــــرة تنق ح بشــــأ  مشــــاو ا  إلجراء أنشــــ  عامل فريق يف الشــــعب  شــــا كت
 ابلتحرش املتعلق  التحق قا  وحتسن التحق قا  إجراء على القد ة بتعزيز املعين الفرعي الفريق ق ادة أيضا

 منظوم  يف التنف  ين الرؤســـــاء جملس عمل لفرق  التابع املتحدة األمم منظوم  مؤســـــســـــا  داخل اجلنســـــي
 اجلنسي. للتحرش ابلتصدي املعن   ابلتنس ق املعين املتحدة األمم
 

  والتنسيق التعاون - ابء 
ـــــــب نس ق ابلتقرير  املشمول  الفرتة خالل - 12  األمم ك اان   مع ابنتظا  الداخل   الرقاب  خدما  مكتـ

 كفال   بغ   املشــــــــــرتك   التفت ش ووحدة احلســــــــــااب  مراجعي جملس ف ها مبا ابلرقاب   املعن   األخرى املتحدة
 شـــــــــــــــا ك ذلك  إىل وإضـــــــــــــــاف  الرقاب . أعمال يف والتداخل واالزدواج   الثغرا  من حد أدىن إىل التقل ل
 وقدموا منهم كل  بتخصــــ  املعن   املهن   الشــــبكا  يف نشــــط  مشــــا ك  للمكتب  بعو  مهن و  موظفو 
  أدانه. املبن النحو على العام   األمان  ك اان   إىل الدعم
 املراجع  دوائر ممثلي اجتما ” أعمال يف املشــــا ك  للحســــااب  الداخل   املراجع  شــــعب  وواصــــلت - 13

 املشـمول  الفرتة وخالل “.األطراف املتعددة املال   واملؤسـسـا  املتحدة األمم منظما  حلسـااب  الداخل  
 فريق ق ادة أيضــــا الشــــعب  وواصــــلت أمانتها. ودو  اهل ئ  ه ه  ئ س نواب أحد دو  الشــــعب  تولت ابلتقرير 
 املتحدة األمم منظوم  الســت اب  واملنســق  املشــرتك  املراجع  عمل ا  تعزيز ســبل الســتكشــاف أنشــ  عامل

 مبا امل كو ة املراجع  عمل ا  نطاق توســـــــــــــــ ع هو العمل   تلك من واهلدف اإلنســـــــــــــــان  . الطوا ئ حلاال 
 على اإلنســــان   االســــت اب  فعال   بشــــأ  مشــــرتك  ضــــماان  وتقدمي التمويل مشــــرتك  أنشــــط  كوهنا  يت اوز
 خط  وضــــــع وجيري متواصــــــال  جهدا ذلك وميثل التمويل. مصــــــد  عن النظر بصــــــرف القطري  الصــــــع د
  اإلمنائ  . املتحدة األمم منظوم  إصال  من املتأثرة الك اان  ل شمل النهج ه ا نطاق لتوس ع
 التابع حديثا املنشـــأ التق  م قســـم إىل والتقن   الســـ اســـات   املشـــو ة والتق  م التفت ش شـــعب  وقدمت - 14

 يف مبا االمتثال  ومســــائل اإلدا ي  والســــ اســــا  االســــرتات   ا  إبدا ة واملســــاءل  املؤســــســــي التحول لشــــعب 
 العام  األمان  قد ة بشـــأ  واملســـاءل  املؤســـســـي التحول شـــعب  ملوظفي توج ه   إحاط  تضـــمن عر  ذلك
 ابإلصال  املعين االنتقايل الفريق إىل املخصص  املشو ة أيضا والتق  م التفت ش شعب  وقدمت التق  م. على
 املنظوم . نطاق على املســـتقل التق  م بعمل ا  تتعلق مســـائل بشـــأ  العا  لألمن التنف  ي للمكتب التابع

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2008/5
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2008/5
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 يف نريويب يف عقد ال ي ابلتق  م  املعين املتحدة األمم لفريق الســــــــــــــنوي العا  االجتما  يف املدير وشــــــــــــــا ك
 .2019 أاي /مايو

 يف مبا األخرى  املتحدة األمم ك اان   مع مكثف بشـــــــكل التعاو  التحق قا  شـــــــعب  وواصـــــــلت - 15
 للمرأة؛ املتحدة األمم وه ئ  ألفريق ا؛ االقتصـــــــــــــــادي  والل ن  وامل زان  ؛ واملال   الربامج ختط   مكتب ذلك

 اجلنســــ ن واالنتهاك لالســــتغالل التصــــدي جمال يف املتحدة األمم جهود بتحســــن املعن   اخلاصــــ  واملنســــق 
 بصفت  الدعم أيضا الداخل   الرقاب  خدما  مكتب وقد  املتحدة. األمم يف الضحااي حقوق عن واملدافع 
 للفن ن املتحدة األمم وبرانمج للمناخ األخضــــــــر للصــــــــندوق املوظفن اســــــــتقدا  أفرق  يف مســــــــتقال عضــــــــوا

 مع تعاملها يف ملســـــــــــــــاعدهتا الدويل املدين الطريا  منظم  إىل ابملنتســـــــــــــــبن يتعلق ف ما والدعم الشـــــــــــــــباب
  املتحدة. ابألمم التحق ق دوائر ممثلي  ئ س منصب حال ا املدير ويشغل السلوك. بسوء املتعلق  االدعاءا 

  
 املكتب عمل معوقات - اثلثا 

 الـداخل ـ  الرقـابـ  خـدمـا  مكتــب عمــل نطــاق على تُفر  مل ابلتقرير  املشـــــــــــــــمولـ  الفرتة خالل - 16
 استقالل ت . من تنال أو عمل  تعوق أ  شأهنا من مالئم  غري ق ود أي
  

  الداخلية املراجعة توصيات اجتاهات حتليل - رابعا 
 وســـــالمتها؛ املعلوما  موثوق   )أ  أتثري: فئا  مخس يف احلســـــااب  مراجعي توصـــــ ا  صـــــنفت - 17
 العمل ــا  فعــال ــ  )ج  ف هــا؛ املتبعــ  واإلجراءا  وقواعــدهــا املتحــدة األمم وألنظمــ  للواليــ  االمتثــال )ب 

 مدى على اجتاها األول الشـــــــــكل ويبن   الربامج. مديري مســـــــــاءل  )ه  املوا د؛ على احلفاظ )د  وكفاءهتا؛
 التوصــ ا  غالب   كانت  الســنوا   تلك من ســن  كل  ويف احلســااب . مراجع  توصــ ا  يف ســنوا  ثالث
 املتعلق  والتوصــــــ ا  التقا ير الفر  ه ا يف عنها املبلغ األ قا  تشــــــمل وال وكفاءهتا. العمل ا  بفعال   تتعلق

 السال . بعمل ا 
 

 األول الشكل

  التأثري حسب السالم، حبفظ املتعلقة غري األنشطة بشأن املراجعة توصيات  
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  2)اهلام  ابلتوصـ ا  مقا ن  األمه   البالغ  احلسـااب  مراجع  توصـ ا  توزيع الثاين الشـكل ويبن   - 18
 على التقرير ه ا إضــــــــــاف  يف االطال  وميكن التأثري. حســــــــــب ابلتقرير  املشــــــــــمول  الفرتة خالل الصــــــــــاد ة
 التوصـــــــ ا  عدد ذلك يف مبا ابلتقرير  املشـــــــمول  الفرتة خالل الصـــــــاد ة التقا ير مج ع عن حمددة معلوما 

  اهلام . والتوص ا  األمه   البالغ 
 

 الثاين الشكل

 إىل 2018 متوز/يوليه 1 من الفرتة يف التأثري، حسب السالم، حبفظ املتعلقة غري األنشطة بشأن املراجعة توصيات  
 2019 حزيران/يونيه 30
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

  الرقابة نتائج - خامسا 
ــــ  املراجعــــ  تقــــا ير على االطال  ميكن - 19 ــــداخل   ملكتــــب اإللكرتوين املوقع على التق  م وتقــــا ير ال

 أدانه املب ن  واملواضــــ ع   اهلام  الرقاب  نتائج من املختا ة اجملموع  عن انبثقت وقد الداخل  . الرقاب  خدما 
  منها. بكل املتعلق  التقا ير فرادى يف ب اهنا يرد إدا ي  عمل وخط  حمددة توص ا 

 

__________ 

 و/أو الكبرية الضــعف أو القصــو  أوج  األمه   البالغ  التوصــ ا  وتتناول هام . أو األمه   ابلغ  أهنا على مصــنف  التوصــ ا   2) 
 حتق ق بشــــأ  معقول  ضــــماان  توفري دو  حيول حد إىل الداخل    الرقاب  عمل ا  أو املخاطر إدا ة أو احلوكم  يف املتفشــــ  
 يف ضـــعف أو قصـــو  أوج  من عن  يُبل غ أ  ميكن ما اهلام  التوصـــ ا  وتتناول االســـتعرا . ق د العمل و/أو املراقب  أهداف
 بتحق ق يتعلق ف ما معقول  ضـــــــــــــــماان  توفري للخطر يعر  حد إىل الداخل    الرقاب  عمل ا  أو املخاطر إدا ة أو احلوكم 
 االستعرا . ق د العمل و/أو املراقب  أهداف
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  للحساابت الداخلية املراجعة شعبة - ألف 
 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا  
 تكنولوج ا مكتب يف وإدا هتا واالتصــــاال  املعلوما  تكنولوج ا أصــــول ابقتناء املتعلق  احلســــااب  مراجع   

  واالتصاال  املعلوما 
 أصـــــــــول إدا ة على املفروضـــــــــ  الداخل   الضـــــــــواب  تعزيز إىل حاج  هناك أ  املراجع  أوضـــــــــحت - 20

 الســـــــــ اســـــــــا  وضـــــــــع )أ  منها: أمو  مجل  طريق عن منها  والتخل  واالتصـــــــــاال  املعلوما  تكنولوج ا
 ســــنوي  شــــراء خط  توث ق )ب  عامل  ؛ مبصــــاد  االســــتعان  من حد أقصــــى إىل لالســــتفادة الرصــــد وآل ا 

 الصع د على واالتصاال  املعلوما  تكنولوج ا اقتناء إلدا ة وإجراءا  واالتصاال  املعلوما  لتكنولوج ا
 مقرتحا  يف واستبداهلا واالتصاال  املعلوما  تكنولوج ا أصول تقاد  بشأ  س اس  توث ق )ج  العاملي؛
 بكم ا  الشـــــــراء اتفاقا  على للحصـــــــول االقتناء خط  اســـــــتخدا  )د  والتشـــــــغ ل  ؛ الرأمسال   امل زان ا 
 املتحدة. لألمم العام  األمان  نطاق على احملمول  األجهزة وإدا ة لتوح د س اس  توث ق )ه  كبرية؛

 
 أوموجا لنظا  اإلدا ي  الشؤو  إدا ة تنف   مراجع   

 أ  غري النظـا . ابســـــــــــــــتخـدا  املبكر البـدء حاال  منـ  أوموجا نظـا  تنف ـ  يف ج ـد تقـد     ُأحرز - 21
 الرقاب  خدما  مكتب وأوصــــــــى اجملاال . من عدد يف إضــــــــاف   ضــــــــواب  إىل حاج  مث  أ  ب  نت املراجع 

 العمل ا  على الرقاب  حتس نا  تنف   )أ  يلي: مبا اإلدا ي  الشؤو  إدا ة تقو  أب  أمو   مجل  يف الداخل   
 املســـــــــــــــتمر؛ التحســـــــــــــــن بغر  التغ ري على الرقاب  عمل   يف االعتبا  يف أخ ها خالل من املخاطر العال  
 النقاط حتديد )ج  هلم؛ املأذو  املســــــــتعملن يف وحصــــــــرها املخاطر عال   األدوا  إســــــــناد اســــــــتعرا  )ب 

 بتنف   املناســـــــــــــــب الوقت يف الق ا  كفال   )د  زمن ا؛ احلســـــــــــــــاســـــــــــــــ  ابلعمل ا  يتعلق ف ما لألداء املرجع  
 الكوا ث بعد العمل على القد ة اســـــــــــتعادة بتمرين املتعلق املســـــــــــتفادة الد وس تقرير يف احملددة اإلجراءا 

 يف أوموجا لنظا  2 التوســـــع  نشـــــر بعد الكوا ث بعد العمل على القد ة اســـــتعادة خلط  اســـــتعرا  وإجراء
 .2019 عا 
 

  الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية  
 املاحن  اجلها  من املقدم  األموال استخدا  عن اإلبالغ ترت با  مراجع   

 لشــؤو  املتحدة األمم مفوضــ   إىل املقدم  املاحن  اجلها  مســامها  الســتعرا  املراجع  أجريت - 22
 نف   قد املفوضـــــــــــــــ   وكانت دوال . بالين 7.9 جمموعها بلغ اليت  2017 و 2016 لعامي الالجئن
 املاحن  اجلها  مع االتفاقا  إدا ة وكانت عنها  واإلبالغ املاحنن مســـــــــامها  لتســـــــــ  ل مالئم  عمل ا 
 تعتمده ال ي املاحن  اجلها  مع املنح اتفاقا  منوذج تعزز أ  إىل حباج  كانت  املفوضــــــ   أ  ب د مرضــــــ  .
 املاحن . اجلهـا  مع االتفـاقا  يف اإلبالغ متطلبـا  تعكس وأ  املاحنن  إىل التقـا ير تقـدمي يف وطريقتهـا
 بطريق  و صــــــده وتتبع  املاحنن  إىل التقا ير تقدمي متطلبا  تنف   تســــــ  ل إىل حاج  أيضــــــا هناك وكانت
 ضـــــوء يف واألداء األنشـــــط  تنف   تتبع لدعم املســـــتخدم  املفوضـــــ   يف املؤســـــســـــ   النظم تعزيز وإىل مالئم 

  املاحن . لل ها  احملددة االشرتاطا 
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 لطوا ئ حلاال  التأهب مراجع   
 نظا  )أ  يلي: ما الالجئن شــــــؤو  مفوضــــــ   تعزز أ  إىل حاج  هناك أ  إىل املراجع  خلصــــــت - 23

 الطوا ئ حلاال  للتأهب اإلقل م   والتغط   احلق قي الوقت يف اإلبالغ لدعم للمؤســــــــــــســــــــــــ  املبكر اإلن ا 
 الطوا ئ؛ حلاال  ابلتـأهب املتعلقـ  التقـا ير دق  )ب  النظـا ؛ إدا ة على الكـاف ـ  القـد ة توافر وضـــــــــــــــمـا 

 املقر؛ وشـــــــــــــــعـــب اإلقل م ـــ  املكـــاتـــب مع التعـــاو  زايدة طريق عن الطوا ئ حلـــاال  التـــأهـــب دعم )ج 
 الطوا ئ؛ حباال  اخلاص  النشر وعمل ا  القوائم إدا ة )ه  الطوا ئ؛ إجراءا  وتعط ل تفع ل عمل   )د 
 احلق قي. الوقت يف استعراضا  وإجراء املستوى  ف ع  مشرتك  ببعثا  الق ا  )و 
 

 النظم إدا ة نظا  يف اإلمداد وســـــلســـــل  املال   الشـــــؤو  ووحدة احملســـــن  البشـــــري  املوا د وحدة مراجع  عمل تا  
 واألفراد واملوا د
 البشـــــــري  املوا د وحدة بشـــــــأ  منفصـــــــلتن مراجع  عمل يت الداخل   الرقاب  خدما  مكتب أجرى - 24

 وحدة مراجع  ويف واألفراد. واملوا د النظم إدا ة نظا  يف اإلمداد وســـــــــلســـــــــل  املال   الشـــــــــؤو  ووحدة احملد ث 
ن التحدي  أ  تبن   البشـــــري   املوا د  املفوضـــــ   تقو  أل  ماســـــ  حاج  هناك ولكن العمل ا   بعض حســـــ 

 يف الرباجم ا  على تعديال  أي إجراء قبل االســــــــــتقدا  عل ها يقو  اليت العمل ا  وتبســــــــــ   ابســــــــــتعرا 
 أيضــا وهناك أفضــل. حنو على االســتقدا  عمل ا  املالئم  التكنولوج   احللول تدعم أ  لضــما  املســتقبل
 تدابري واختاذ البشــــري   املوا د وحدة بتنف   والبدء البشــــري   املوا د معامال  مراجع  عمل   تعزيز إىل حاج 
 مع التعاطي تشـوب اليت القصـو  أوج  ومعاجل  املناسـب الوقت ويف بدق  الب اان  بتسـ  ل للتع  ل فعال 
  املوظفن. خدم  انتهاء عمل  
 أهداف  معظم حق ق املشــرو  أ  تبن   اإلمداد  وســلســل  املال   الشــؤو  وحدة حتدي  مراجع  ويف - 25

 ابلتســــــــلســــــــل التق د ذلك يف مبا اإلجراءا   من مزيد اختاذ إىل حباج  كانت  املفوضــــــــ   أ  ب د الرئ ســــــــ  .
 لعمل ا  آل   ضــــــواب  وبناء الصــــــرف  ألســــــعا  الصــــــح ح غري التطب ق وتصــــــح ح للمشــــــرتاي   اإللزامي
 تس  ل أبدوا  املرتبط  املخاطر بشأ  املوظفن وتد يب لألموال اإللكرتون   التحويال  صح  من التحقق
 بعثا  يف الســـــــــــفر جته ز إىل حاج  أيضـــــــــــا هناك وكانت واعتمادهم. مؤهالهتم على والتصـــــــــــديق البائعن
 حتل ل مشرو  تنف   إىل الرام   اجلهود وتعزيز واألفراد واملوا د النظم إدا ة نظا  ضمن العمل لدواعي والسفر

 النظا . يف ابألعمال املتعلق  املعلوما 
 

 امل دان   العمل ا  يف املستودعا  إدا ة مراجع   
 قطريــ . عمل ــا  مثــاين يف دوال  مل و  36.5 بلغــت بق مــ  املخزو  موجودا  املراجعــ  غطــت - 26
 تفتقر كانت  فقد واملخزو   املســـتودعا  إلدا ة املعامل واضـــح ســـ اســـا  إطا  اعتمد  املفوضـــ   أ  و غم
 نظا  يف ومســـ ل  حمددة املفوضـــ   لرقاب  ختضـــع اليت املســـتودعا  مج ع أ  من للتأكد الرصـــد ضـــواب  إىل
 والتوج ها  الســـــــــــــــ اســـــــــــــــا  واثئق خمتلف وأ  القطري   العمل ا  جانب من واألفراد واملوا د النظم إدا ة

 وضع إىل أيضـا حباج  املفوضـ   وكانت والوضـو . االتسـاق ألغرا  تسـتعر  املسـتودعا  إبدا ة املتعلق 
 وأخريا  املخزو . ســـ ال  يف والدق  االتســـاق لتحق ق املخزو  إدا ة يف والرقاب  الرصـــد لتعزيز عمل خط 
 توزيع وإعادة املتقادم   ابملخزوان  يتعلق ف ما والرقاب  الرصــــــــــد ترت با  تعزيز إىل حباج  املفوضــــــــــ   كانت
  املستودعا . يف احلرائق من والوقاي  الدخول مراقب  تدابري وتنف   الفائض املخزو 
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 الربامج  صد صع د على املتكر ة املشاكل مراجع   
 إلنفاذ ضـــــــــواب  ابســـــــــتحداث املفوضـــــــــ   ق ا  إىل ماســـــــــ  حاج  هناك أ  االســـــــــتعرا  من تبن   - 27

 واملســــؤول   املســــاءل  إســــناد )أ  إىل: أيضــــا حباج  املفوضــــ   وكانت التأثري. برصــــد املتعلق  احلال   املتطلبا 
 متعددة أفرق  إنشــاء عن اإلدا ة مســاءل  تعزيز )ب  عا ؛ بشــكل ب  االضــطال  وســلط  الربامج  صــد عن

 واألداء العمل ا  خط  بن املواءم  لكفال  ضــــــــــــــواب  اســــــــــــــتحداث )ج  القطري ؛ العمل ا  يف الوظائف
 املنف ين. والشركاء املباشر التنف   خالل من املقر 

 
 امل دان   العمل ا  مراجع  عمل ا  يف العام  املسائل  

ــ املراجع  عمل ا  يف - 28  2018 متوز/يول   1 بن الفرتة يف املن زة للمفوض   امل دان   للعمل ا  17 الـ
 تلك وكانت األمه  . ابلغ  توصــــــــــــــ   20 الداخل   الرقاب  خدما  مكتب قد   2019 حزيرا /يون   30 و

 واللوجســــــــت ا  الشــــــــراكا   وإدا ة البائعن  وشــــــــؤو  املشــــــــرتاي  إبدا ة تتعلق األمه   البالغ  االســــــــتنتاجا 
 النقدي   واملســـــــاعدا  وتوث قها  مقبول  محاي  بعمل ا  والق ا  والرصـــــــد  االســـــــرتات  ي والتخط   واإلمداد 
 الطوا ئ. حلاال  والتأهب املال   واإلدا ة

 
 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب  
 العاملي الصع د على الوكاال  بن املشرتك  اإلنساين العمل تنس ق آلل ا  االسرتات  ي الدعم مراجع   

 من الوكاال  بن املشرتك اإلنسان   الشؤو  تنس ق 46/182 قرا ها يف العام  اجلمع   اشرتطت - 29
 اختصـــاصـــاهتا  يف حمددة الل ن  أهداف أ  من الرغم وعلى الوكاال . بن املشـــرتك  الدائم  الل ن  خالل

 العامل   الوالي  تنف   أجل من الطوا ئ حاال  يف اإلغاث  ملنســـق واســـرتات      ؤي  األهداف تلك ترافق ال
 الف وة اإلنســـان   الشـــؤو  تنســـ ق ملكتب االســـرتات     اخلط  ُتصـــلِّح ومل الوكاال . بن املشـــرتك للتنســـ ق

 األولواي  تعكس ال ألهنا مجاع   بصــو ة ومســاءلتهم الل ن  أعضــاء التزا  لضــما  كاف    تكن مل ألهنا نظرا
 مكتب توصــــــ   بتنف   الل ن   يف الرئ ســــــ ن األعضــــــاء مع ابالشــــــرتاك املكتب  وقا  لل ن . االســــــرتات    

 تتسم واسرتات     ومهم   ؤي  بوضع الطوا ئ حاال  يف اإلغاث  منسق يقو  أب  الداخل   الرقاب  خدما 
 الوكاال . بن املشرتك للتنس ق العامل   الوالي  لتنف   ابلوضو 

 
 اإلنسان   الشؤو  تنس ق ملكتب اإلقل م   املكاتب عمل ا  استعرا   

 وشــــــرق األفريقي لل نوب اإلقل مي ابملكتب اخلاصــــــ  واملســــــؤول ا  األدوا  أولواي  ترت ب أع د - 30
 املســـــاعدة يف املفاجئ  الزايدة على األول املقا  يف للرتك ز التغ ري إلدا ة اســـــرتات     تنف   أعقاب يف أفريق ا

 اجلديد التشــــــــغ ل منوذج طريق عن التنف   موضــــــــع وضــــــــعت الطوا ئ  حاال  يف لالســــــــت اب  اإلنســــــــان  
 النظر إعادة إىل حباج  كا   أفريق ا وشـــــــــرق األفريقي لل نوب اإلقل مي املكتب ولكن اإلقل م  . للمكاتب

 املدى على التأهب جمال يف العمل بدعم املتعلق  القدمي  الوظائف يشـــــــــــــــمل ألن  الراهن املكتب ه كل يف
 يف التغ ري مع ومتشــــــــ ا األولواي . من يعد مل ال ي الشــــــــراكا   وتعزيز الكوا ث خماطر إدا ة مثل الطويل 

 للمها  ب  املضطلع الرمسي السفر وطب ع  مدة استعرا  إىل أيضا حباج  اإلقل مي املكتب كا   األولواي  
 يوما 30 منها كل  مدة تت اوز  حل  38 بن من  حال  5 أ  إىل ابلنظر الطا ئ   ابحلاال  املتعلق  غري

 الطا ئ . احلاال  يف الدعم لتقدمي تكن مل شهرا 22 فرتة خالل نُف   

https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
https://undocs.org/ar/A/RES/46/182
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 مع مواءمتها خالل من الوظ ف    وحدات  ه كل  اهلادئ واحمل   آلســــــــــــــ ا اإلقل مي املكتب وأعاد - 31
 الطا ئ  احلاال  يف الطلبا  يســــــــ ل يكن مل لكن  اإلقل م  . للمكاتب اجلديد التشــــــــغ ل منوذج متطلبا 
 حتسن إىل أيضا حاج  مث  وكانت ونتائ ها. املقدم  الطلبا  بشأ  احملرز التقد  لرصد الالحق  والقرا ا 
 بلغ اليت املـــدفوعـــ   األ بع العـــاجلـــ  النقـــديـــ  املنح من فق  واحـــدة منحـــ  أل  نظرا اإلدا يـــ   اإلجراءا 
 الزمين اجلدول ضـــــــمن اســـــــتخدامها تدعم بصـــــــو ة مناســـــــب حنو على ُوث قت دوال   309 600 جمموعها
 عل ها. املوافق  بعد أشهر أل بع  املمتد
 املنطق  يف اإلنســـان   املســـاعدة تقدمي يف وشـــركاؤه ووســـطها أفريق ا لغرب اإلقل مي املكتب وأنشـــأ - 32
 اإلقل مي املكتب أ  ب د واالســــت اب . التأهب جهود يف االزدواج   وجتنب التنســــ ق لتحســــن آل ا  عدة
 الدعم. تطلب اليت القطري  للمكاتب املقدم  التكم ل   القد ة نتائج بشأ  شامل  معلوما  حيفظ يكن مل
 

 اإلدارية الشؤون إدارة  
 املتحدة لألمم العام  األمان  يف السفر ترت با  مراجع   

 حنو على الســـفر ترت با  إدا ة لدعم إجراءا  ونف   ســـ اســـا  اإلدا ي  الشـــؤو  إدا ة وضـــعت - 33
 على ابلتفاو  وقامت عل ها؛ واملوافق  السفر طلبا  استعرا  عمل   وبسطت والفعال  ؛ ابلكفاءة يتسم

 تســــــمح اليت للســــــفر العامل   اإلدا ة واســــــتحدثت وتنف  ها الطريا  شــــــركا  مع األســــــعا  ختف ض اتفاقا 
 يلي: ما إىل حباج  كانت  اإلدا ة أ  ب د من . الســـــــــــــفر يبدأ ال ي البلد يف اجلوي الســـــــــــــفر ت اكر بشـــــــــــــراء

 املبادئ تبســــــــ   )ب  الســــــــفر؛ د جا  حتديد مبعايري يتعلق ف ما الســــــــفر ســــــــ اســــــــا  تبســــــــ   اقرتا  )أ 
 عن احل ز أداة اســـتخدا  عن املعلوما  مجع )ج  ذات ا؛ الت اكر شـــراء خ ا  ابســـتخدا  املتعلق  التوج ه  

 األاي  و صــــــد حتديد )د  اســــــتخدامها؛ حتســــــن عن تنشــــــأ أ  ميكن اليت احملتمل  والوفو ا  اإلنرتنت طريق
 ســـــ اســـــ  من املرجوة الفوائد حتق ق ضـــــما  هبدف الســـــفر ت اكر إلصـــــدا  الســـــفر إدا ة لشـــــرك  املســـــتهدف 

  املسبق. الشراء
 

 الطيب التأمن خط  وتنظ م إدا ة مراجع   
 ودفعها  الطب   املطالبا  جته ز على معها التعاقد جرى اليت املســـــــــــــــتقل   اإلدا ي  اجله  كانت - 34
 نظا  يف الطيب التأمن خط  وعضـــوي  العاملن ســـ ال  بن تباينا  هناك كا   ولكن عام . بصـــف  فع ال 

 يف 11 و العاملن املوظفن من املائ  يف 7 حبوايل يتعلق ف ما املســـــــــتقل  اإلدا ي  اجله  وســـــــــ ال  أوموجا
 447 114 عن يقل ال ما متقاعدا 70 و موظفا 64 تلقى يلي: ما أيضـــــــــــــــا وتبن   املتقاعدين. من املائ 
 التأمن خط  احت اط ا  واخنفضـــت عل ها؛ احلصـــول هلم حيق يكن مل اليت الطب   االســـتحقاقا  من دوال 
 ملنع حمـــددة مقرتحـــا  أي تقـــد  مل ولكن  2017 و 2016 العـــامن بن دوال  مل و  19 بنحو الطيب

 احت ال    أهنا يف يشـتب  مطالبا  عن تقريرا 41 املسـتقل  اإلدا ي  اجله  وقدمت احت اط ا ؛ نفاد اسـتمرا 
 خط  إدا ة على الضـــــــواب  بتعزيز توصـــــــ ا  اإلدا ي  الشـــــــؤو  إدا ة وقبلت املناســـــــب. النحو على تعاجل مل

 واملســامها ؛ العضــوي  ســ ال  دق  لضــما  آل   )أ  يلي: ما إنشــاء طريق عن ذلك يف مبا الطيب  التأمن
  ف ها. التحق ق على القد ة وتنم   الصحي التأمن جمال يف املفرت  الغش حلاال  س ل )ب 
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 للبائعن املدفوعا  جته ز مراجع   
 املدفوعا  لســداد دوال  بل و  1.8 اإلدا ي  الشــؤو  إدا ة جهز  االســتعرا   ق د الفرتة خالل - 35

 يلي: ما املراجع  وب نت العاملي. الصـــع د على العام  األمان  جهزهتا دوال  بالين 5.9 أصـــل من للبائعن 
 عمل   خالل من العاملي الصـــــــــــــــع د على فواتري 32 303 لســـــــــــــــداد دوال  مالين 207.6 مبلغ جهز )أ 

 احلسااب  ابئعن 10 لـــ املصرف   احلسااب  طابقت )ب  شراء؛ طلبا   فع دو  من الصناديق  التزاما 
 معامال  أجروا قد يكونوا أ  ميكن املوظفن هؤالء أ  إىل يشــــــــــري مما موظفن  لســــــــــبع  الفردي  املصــــــــــرف  

 مدفوعا  من املائ  يف 78 يســــــــــــتوف مل )ج  الالزم ؛ املوافق  على احلصــــــــــــول دو  من املنظم  مع جتا ي 
 الوحدا  يف ابلتا يخ اخلاصــــــــ  اخلاان  خمتلف متأل مل )د  الدفع؛ شــــــــروط ن ويو ك يف جهز  اليت البائعن
 دق  يف أثر مما ابنتظا   أو صـــح ح حنو على أوموجا نظا  يف واخلزان  الدفع املســـتحق  ابحلســـااب  اخلاصـــ 
 أوموجا؛ نظا  يف األمه   البالغ  اخلاان  بعض لتحدي  مزدوج  ضــــــواب  توضــــــع مل )ه  الســــــداد؛ مواع د
 للمؤسس . العائدة االئتما  بطاقا  استخدا  على  صد ضواب  توجد مل )و 
 

 ابخلدم  اإلحلاق عمل   إدا ة مراجع   

 التوطن إعادة مدفوعا  وصـــــــــــرف ابخلدم  جدد موظفن إبحلاق اإلدا ي  الشـــــــــــؤو  إدا ة قامت - 36
 إىل حباج  كانت  اإلدا ة ولكن عموما. وإجراءاهتا املتحدة األمم لســـ اســـا  االمتثال يكفل مبا هبم اخلاصـــ 
 من النوع ــــ  التثبــــت عمل ــــا  إبجراء املتعلقــــ  التوج ه ــــ  املبــــادئ تنف ــــ  )أ  يلي مــــا منهــــا تــــدابري  مجلــــ 

 حتسن هبدف عنها واإلبالغ و صدها ابخلدم  اإلحلاق عمل   بشأ  أداء مؤشرا  وضع )ب  املستندا ؛
 األمان  مشــــا ك  على املرتتب  واملنافع التكال ف حتديد أجل من ابملشــــا يع البدء واثئق إعداد )ج  كفاءهتا؛
 الرف ع  اإلدا ي  الل ن  أقرهتا عمل   وهي البشـــــــــــــــري   املوا د خلدما  العاملي املتحدة األمم مركز يف العام 

 الوظائف تصــــــن ف خدما  لتقدمي أملان ا  بو   يف املتحدة األمم متطوعي برانمج واســــــتضــــــافها املســــــتوى
 اإلدا ي  والســ اســا  االســرتات   ا  إدا ة وأبلغت التكال ف. اســرتداد أســاس على املســتندا  من والتثبت
  امل كو ة. البدء واثئق أعد  أبهنا الحق وقت يف االمتثال ومسائل

 
  ألورواب االقتصادية اللجنة  
 ألو واب االقتصادي  الل ن  يف الربي الدويل للنقل االستئماين الصندوق إدا ة مراجع   

 مكتب وأوصـــــــــــــــى تعزيز. إىل حتتاج املال   واإلدا ة احلوكم  على الضـــــــــــــــواب  أ  املراجع  أظهر  - 37
 آل ا  اقرتا  )أ  يلي: مبا ألو واب االقتصـــــــــــــــادي  الل ن  تقو  أب  أمو   مجل  يف الداخل    الرقاب  خدما 

 يف احلوكم  لتعزيز اإلدا ي  الل ن  على هبا املأذو  الدول   املنظم  من املقدم  الواثئق وتق  م لرصـــــــــــــــد ممكن 
 النقل )اتفاق   الربي الدويل النقل دفاتر مبقتضــــــــــــى للبضــــــــــــائع الدويل ابلنقل املتعلق  اجلمرك   االتفاق   إطا 
 بشـــــــــــأ  األخالق ا  مكتب من املشـــــــــــو ة طلب )ب  ابملســـــــــــاءل ؛ يتعلق ف ما ســـــــــــ ما وال الربي   الدويل

 النظا  مشـرو  بشـأ  اخلا جي الشـريك مع وضـعت  ال ي الرتت ب عن الناشـ  املصـاح يف الظاهر التضـا ب
 الل ن  أصـــبحت يال  اخلا جي  الشـــريك من األموال اســـتال  ذلك يف مبا الدويل  الربي للنقل اإللكرتوين
 االضـطال  من الرغم على ابملسـامها   املتعلق االتفاق مبوجب أمام  للمسـاءل  ختضـع ألو واب االقتصـادي 
 امتثال  وتق  م اخلا جي الشـــــــــريك عمل ا  على اإلشـــــــــراف يف التنف  ي اجمللس مســـــــــاعدة عن ابملســـــــــؤول  

 مناســـب بديل متويل ترت ب وضـــع ضـــرو ة إىل اإلدا ي  الل ن  نظر توج   )ج  الربي؛ الدويل النقل التفاق  
  االستئماين. الصندوق عمل ا  استدام  لضما 
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  املتحدة األمم ملوظفي التقاعدية للمعاشات املشرتك الصندوق  
 املتحدة األمم ملوظفي التقاعدي  للمعاشـــــــــــا  املشـــــــــــرتك الصـــــــــــندوق جملس إدا ة هل كل الشـــــــــــامل  املراجع   

 عمل ا  من ب لك يتصل وما
 مراجعــ  الــداخل ــ  الرقــابــ  خــدمــا  مكتــب أجرى ألف  72/262 العــامــ  اجلمع ــ  بقرا  عمال - 38

 وعمل ات  املتحدة األمم ملوظفي التقاعدي  للمعاشـــــــــا  املشـــــــــرتك الصـــــــــندوق جملس حوكم  هل كل شـــــــــامل 
 اجلمع   ونظر  ابلغ . أمه   ذا  منها 5 كانت  توصـــ    13 التقرير وتضـــمن  .A/73/341) الصـــل  ذا 
 طلبت ال ي  73/274 القرا  واخت   والســـبعن الثالث  دو هتا من الرئ ســـي اجلزء خالل التقرير يف العام 
 يف ذلك عن تقريرا يقد  وأ  املكتب توصـــــ ا  أســـــاس على اإلجراءا  من عددا يتخ  أ  اجمللس إىل ف  

 كــانــت   2019 حزيرا /يون ــ  30 ويف العــامــ . لل مع ــ  والســـــــــــــــبعن الرابعــ  الــدو ة من الرئ ســـــــــــــــي اجلزء
 على أدل  تلقي ابنتظا  مفتوح   تزال ال األمه    البالغ  اخلمس التوصـــــــــــــــ ا  ذلك يف )مبا توصـــــــــــــــ   12

 جتاوزهتا. األحداث أل  واحدة توص   وأغلقت تنف  ها؛
 

 ملوظفي التقاعدي  للمعاشــا  املشــرتك الصــندوق أمان  يف الشــهري  واالشــرتاكا  الب اان  واجها  مراجع   
  املتحدة األمم
 إىل حباج  املتحدة األمم ملوظفي التقاعدي  للمعاشــا  املشــرتك الصــندوق أمان  أ  املراجع  ب نت - 39
 الشـــهري . االشـــرتاكا  ومشـــرو  التقاعدي  املعاشـــا  واجها  برانمج على والرقاب  املشـــا يع إدا ة تعزز أ 

 العمل أداء طرق يف التغ ريا  تق  م )أ  يلي: مبا أمو   مجل  يف الصــندوق  أمان  تقو  أب  املكتب وأوصــى
 أجل من األعضاء املنظما  مع ابلتشاو  زمن   جداول وضع )ب  الربامج؛ لتنف   أساس   أبهنا تتسم اليت

 للتكال ف م زان   وضــع )ج  املتوقع ؛ الفوائد لق اس أداء مؤشــرا  ووضــع املعلق  الواجها  مشــا يع تنف  
 مستوى التفاق النهائ   الص غ  وضع )د  التكال ف؛ جتاوزا  خطر من للتخف ف الفعل   التكال ف وتتبع

 واالتصــاال  املعلوما  لتكنولوج ا تفصــ ل   أمن   متطلبا  وضــع )ه  األعضــاء؛ املنظما  مع اخلدما 
 جته ز كفال   )و  األمن  ؛ الضــعف مواطن ملعاجل  ضــواب  وتنف   التقاعدي  املعاشــا  بواجها  يتعلق ف ما

  وإصالحها. األخطاء يف التحق ق ذلك يف مبا املناسب  الوقت يف الواجها 
 

 مكتب إىل املتحدة األمم وكاال  إحدى من املقدم  واالتصـــــــاال  املعلوما  تكنولوج ا خدما  مراجع   
 املتحدة األمم ملوظفي التقاعدي  للمعاشا  املشرتك للصندوق التابع االستثما ا  إدا ة
 تقدمها اليت اخلدما  إدا ة على الضـــــــــواب  يعزز أ  إىل حباج  االســـــــــتثما ا  إدا ة مكتب كا  - 40

 للخدما  استخدام  يف النظر إعادة )أ  منها: أمو  جبمل  الق ا  طريق عن املتحدة  األمم وكاال  إحدى
 إعداد أثناء الواجب  العناي  ب ل عمل   حتســن )ب  الصــل ؛ ذا  وامل زان   املســتقبل   االحت اجا  لتحديد

 وأ  التفصـــــ ل من كاف  بقد  املشـــــا يع ابملشـــــا يع املتعلق  االتفاقا  تصـــــف أ  ضـــــما  )ج  االتفاقا ؛
 املدفوعا  صـــايف واســـرتداد املســـبق  املدفوعا  تســـوي  )د  واضـــح ؛ بصـــو ة املشـــرو  بتكلف  النواتج ترب 

  دو ي . بصو ة امللفا  خادو  إىل الدخول س ال  مراقب  )ه  الزائدة؛

https://undocs.org/ar/A/RES/72/262
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https://undocs.org/ar/A/73/341
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 واجلرمية ابملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب  
 كولومب ا  يف واجلرمي  ابملخد ا  املعين املتحدة األمم مكتب يف والعقود املشرتاي  إدا ة مراجع   

 بشـــــكل تق  م الوا دة العرو  وكانت بوضـــــو   ومرب ة حمددة املشـــــرتاي  من االحت اجا  كانت - 41
 للمشــــرتاي  التنف  ي اإلطا  حتســــن إىل حاج  مث  كانت  ولكن مســــبقا. احملددة التق  م ملعايري وفقا مالئم
 اجلديد البديل  التنم   مشـــــــــرو  على التوق ع عقب فعال حنو على املشـــــــــرتاي  مســـــــــتواي  يف الزايدة لتلب  
 االحت اجا  لشراء االقتناء اسرتات     تعزيز إىل أيضا حاج  مث  وكانت دوال . مل و  316 قد ها مب زان  
 إىل املدعوين البائعن بعدد املتعلق  الدن ا للمتطلبا  االمتثال لكفال  اســــــــــــــتعرا  آل ا  ووضــــــــــــــع املتكر ة
 العرو . لتقدمي املتاح  األاي  وعدد العرو  تقدمي

 
 ابكستا  يف واجلرمي  املخد ا  بعمل ا  املعين املتحدة األمم مكتب مراجع   

 واثئق واجلرمي  ابملخد ا  املعين املتحدة األمم ملكتب التابع ابكســــــتا  يف القطري املكتب وضــــــع - 42
 وضــــــع إىل حباج  كا   املكتب أ  ب د املصــــــلح . صــــــاحب  اجلها  مع ابلتشــــــاو  املناســــــب  الربامج ختط  

 حقوق مراعاة تعم م إىل الرام   اجلهود وتعزيز هبا والتوع   املســـــــــــــتدام  التنم   أهداف لتعم م اســـــــــــــرتات    
 واملشرتاي . األداء عن ابإلبالغ املتعلق  الضواب  تعزيز إىل أيضا حاج  مث  وكانت واملساواة. اإلنسا 

 
 جنيف يف املتحدة األمم مكتب  
 جن ف يف املتحدة األمم مكتب يف الطب   اخلدما  مراجع   

 والوقاي  الصح  تعزيز برامج وتنف   لتخط   كاف    ترت با  جن ف يف املتحدة األمم مكتب وضع - 43
 هناك كانت  ولكن  مس  . مها  يف املســــــافرين للموظفن الصــــــح   الســــــالم  تصــــــا يح وإلصــــــدا  الصــــــح  
 وعمل ا  املرضــــــــــــــ   ابإلجازا  املتعلق  املرفوضــــــــــــــ  املطالبا  بت ه ز املتعلق  الضــــــــــــــواب  تعزيز إىل حاج 

 الطيب. اإلجالء
 

 جن ف يف املتحدة األمم مكتب يف املشرتاي  أنشط  مراجع   
 التوج ه   للمبادئ وفقا وشــفاف  تنافســ   بطريق  عموما جتري العرو  تقدمي طلب عمل   كانت - 44

 الشـــــــــــــــراء بتخط   املتعلقــ  واألدوا  التوج ه ــ  املبــادئ تعزيز إىل حبــاجــ  كــا   املكتــب ولكن هبــا. املعمول
 العقود متديد وتكرا   جعي أبثر املوافق  حاال  وجتنب الشــراء ختط   حتســن على الشــراء طاليب ملســاعدة
 س ما وال املخاطر  تق  ما  إجراء لضما  استعرا  آل ا  إنشاء إىل أيضا حباج  املكتب وكا  املنته  .

  املخاطر. حدة من والتخف ف الصح ح النحو على الكبرية  الشراء بعمل ا  يتعلق ف ما
 

 املتحدة( األمم )موئل البشرية للمستوطنات املتحدة األمم برانمج  
 )املوئل املســــــــــــتدام  احلضــــــــــــري  والتنم   ابإلســــــــــــكا  املعين الثال  املتحدة األمم ملؤمتر املال   اإلدا ة مراجع   

 املتحدة  األمم )موئل البشري  للمستوطنا  املتحدة األمم برانمج يف الثال  
 والتنم   ابإلســـــــــكا  املعين الثال  املتحدة األمم ملؤمتر املال   لإلدا ة املكتب أجراها مراجع  ب نت - 45

 الشـــــــفاف   إىل احلاج   2016 األول/أكتوبر تشـــــــرين يف عقد ال ي الثال    )املوئل املســـــــتدام  احلضـــــــري 
 يقو  أب  أمو   مجل  يف املكتب  وأوصـــــــى الثال . املوئل أمان  إىل املقدم  املوا د اســـــــتخدا  يف واملســـــــاءل 
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 الصـــــــــــندوق الختصـــــــــــاصـــــــــــا  االمتثال عد  عن املســـــــــــؤول  اجله  حتديد )أ  يلي: مبا املتحدة األمم موئل
 تلك تكرا  عد  وكفال  الصـــــــــــــل  ذا  النفقا  على ابلتصـــــــــــــديق يتعلق ف ما الثال  للموئل االســـــــــــــتئماين
 خا جي مشـــــــــــــــغ ل خالل من املتكبدة دوال  مالين 3.7 البالغ  النفقا  اســـــــــــــــتعرا  )ب  االنتهاكا ؛

 للصـــــــندوق املاحن  اجلها  إىل والفن   املال   التقا ير بتقدمي اإلســـــــرا  )ج  األموال؛ عن املســـــــاءل  لضـــــــما 
 وكاال  إحدى إىل ســـدد  اليت املدفوع  املبالغ مج ع وتســـوي  اســـتعرا  )د  الثال ؛ للموئل االســـتئماين

 أمان  ابســـــــــــــــم الوكال  تكبـدهتا اليت النفقـا  لتوث ق الواثئق من يكفي ما توفري وضـــــــــــــــمـا  املتحـدة  األمم
  الثال . املوئل

 
  للبيئة املتحدة األمم برانمج  
 للب ئ  املتحدة األمم برانمج يف  مس   مها  يف السفر مراجع   

 أيذ  أ  تقتضــــي ابلســــفر املســــبق اإلذ  على للحصــــول عمل   للب ئ  املتحدة األمم برانمج أنشــــأ - 46
 بعد املها  عن التقا ير توث ق املوظفن إىل أيضـــــا وطُلب فصـــــل  . بصـــــو ة الســـــفر خبط  مســـــبقا املشـــــرفو 
 األموال إدا ة يف والشـــــــــــفاف   املســـــــــــاءل  تعزيز إىل حباج  كا   للب ئ  املتحدة األمم برانمج أ  ب د ســـــــــــفرهم.
 القم  مســتوى على مالئم اجتاه حتديد )أ  منها: أمو  مجل  طريق عن منها  واالســتفادة للســفر املخصــصــ 

 إضــــــاف  إظها  )ب  الســــــا ي ؛ والقواعد لألنظم  واملوظفن املديرين احرتا  ضــــــرو ة على التأك د طريق عن
 التقا ير إعداد كفال   )ج  النتائج؛و  ابلنواتج مرتبط  تكو  أ  كفال   طريق عن الســـــــــــــــفر نفقا  من الق م 
 إىل تقلل اليت واحلوافز الســــــــ اســــــــا  وضــــــــع )د  املتابع ؛ إجراءا  واختاذ إل ها للرجو  وإ حتها املها  عن
 الكربو . انبعااث  من للحد السفر من حد أدىن

 أفغانستا  يف للب ئ  املتحدة األمم برانمج مشا يع مكتب حسااب  مراجع 
 يف للب ئ  املتحدة األمم برانمج مشـــــــــــــــا يع ملكتب الداخل   الرقاب  خدما  مكتب مراجع  ب نت - 47

 املســـــاءل  إ ســـــاء )أ  منها: أمو  مجل  طريق عن واملســـــاءل  الرصـــــد نظم تعزيز إىل حاج  مث  أ  أفغانســـــتا 
 بشــــــكل للتحداي  للتصــــــدي فعال   صــــــد آل ا  وضــــــع )ب  املناســــــب؛ الوقت يف املنح تدفع أ  لكفال 

 املادي التحقق إجراء )د  املنف و ؛ الشـــــــركاء هبا يضـــــــطلع اليت لألنشـــــــط  الدق ق الرصـــــــد )ج  اســـــــتباقي؛
 احلاج . عند التقين الدعم وتقدمي التنف   لتق  م امل دان   والزاي ا 

 
 والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر  
 والتنم   للت ا ة املتحدة األمم ملؤمتر الدويل احلكومي الدعم دائرة حسااب  مراجع   

 ذلك يف مبا الدويل  احلكومي الدعم دائرة دو  وتوث ق توضـــــــــــــــ ح إىل حاج  مث  أ  املراجع  ب  نت - 48
 وكـانـت والتنم ــ . للت ــا ة املتحــدة األمم ملؤمتر األخرى األجزاء مع الـداخلي ابلتنســـــــــــــــ ق املتعلقــ  الرتت بــا 

 التشـــغ ل   والرتت با  األداء وإدا ة واهل كل املوظفن مالك يف الضـــعف أوج  معاجل  إىل أيضـــا حاج  هناك
  فعال. بشكل هبا املنوط  األنشط  الدائرة تن ز أ  لكفال 

 
 والتنم   للت ا ة املتحدة األمم مؤمتر يف اإلحصائ   الدوائر حسااب  مراجع   

 مســــودة ووضــــع اإلحصــــائي ابلتنســــ ق معن   عمل فرق  والتنم   للت ا ة املتحدة األمم مؤمتر أنشــــأ - 49
 الوالي  أ  غري .2019 عا  يف النهائ   صـــ غت  يف يوضـــع أ  املتوقع من اإلحصـــائ    اجلودة لضـــما  إطا 
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 ودعم تنســــــــ ق يف التنم   ومعلوما  إحصــــــــاءا  فر  ب  يضــــــــطلع ال ي والدو  العمل لفرق  األمد الطويل 
 الســـ اســـا   وضـــع إىل أيضـــا حاج  هناك وكانت توضـــ ح. إىل حباج  للمؤمتر اإلحصـــائ   األنشـــط  مج ع

 يف مبا اإلحصــائ    الب اان  وبنشــر اإلحصــائ   الب اان  إدا ة نظم وصــ ان  ابقتناء املتعلق  واملعايري والقواعد
 ات    اســـــــــــــرت  وضـــــــــــــع إىل حباج  املؤمتر كا   ذلك  على وعالوة اإلحصـــــــــــــائ  . املنت ا  تســـــــــــــم ا  ذلك

  اإلحصاءا . جمال يف القد ا  وبناء التقن   املساعدة بشأ  إل   املسندة ابلوالي  لالضطال 
 

  والتقييم التفتيش شعبة - ابء 
 الســال   حبفظ متصــل  غري أنشــط  عن تقا ير ســت  الشــعب  أصــد   ابلتقرير  املشــمول  الفرتة خالل - 50

 .2019 حزيرا /يون   يف واخلمسن التاسع  دو هتا يف منها أ بع  يف والتنس ق الربانمج جلن  نظر 
 

 املتحدة لألمم العامة األمانة  
 املتعلق  التوج ها  وعلى وتنف  ها الربامج تصـــــــــــــــم م على التق  م اســـــــــــــــتنتاجا  وتطب ق التق  م دو  تعزيز  

 ابلس اسا 
 الســـــــــــــــنتن فرتة خالل املتحــدة األمم ك ــاان   من ك ــاان  31 يف التق  م حلــالــ  تقــديرا التقرير قــد  - 51

 A/74/67) ف   املتبع  واملما ســـــــــــا  ل  املخصـــــــــــصـــــــــــ  واملوا د التق  م  وظائف ح   من 2016-2017
 من التق  م وظائف يف متواضـــــعا حتســـــنا الك اان  أحرز  الســـــابق   ابلفرتة ومقا ن   .A/74/67/Corr.1 و

 نوع تها. يف وحتسن التق  م لتقا ير اإلمجايل العدد يف زايدة ذلك يف مبا ونواجتها  التنظ مي استقالهلا ح  
 احلد مع ا  اســـــــــتوفت اليت هي فق  ك اان   ســـــــــت  مســـــــــتمرة: التق  م قد ا  يف النق  أوج  ظلت ولكن
 مســـــــــــــــتوى دو  التق  م على اإلنفــــاق تقــــديرا  ظلــــت العمو  ويف التق  م  نفقــــا  من التنظ مي دىناأل

 يتعلق ف ما املنظوم  نطاق على احملددة املعايري دو  التق  م تقا ير وظلت امل زان  . يف املد ج  املخصـــصـــا 
 هناك كا   الك اان   من ك ا   كل  مســـــتوى وعلى اإلنســـــا . حقوق وقضـــــااي اجلنســـــان   القضـــــااي إبدماج
 ف ها وقع أو حتســــــن ف ها يطرأ مل اليت وتلك التق  م قد ا  تعزيز واصــــــلت اليت الك اان  بن ملحوظ تباين

 االســـــــــــــرتات   ا  إدا ة إنشـــــــــــــاء خالل من والتق  م املســـــــــــــاءل  ثقاف  بتعزيز العا  األمن التزا  وميثل تراجع.
 للتحداي  للتصدي قوي  فرص  - هلا التابع التق  م قسم س ما وال - االمتثال ومسائل اإلدا ي  والس اسا 

 الف وة. تلك سد يف املساعدة أجل من املشرتك 
 

 التنم   ألهداف بدعمها املرتبط  األوىل ونتائ ها ســـــــ اســـــــاهتا واتســـــــاق املتحدة األمم ك اان   أتهب تق  م  
 املستدام 

 بدعمها املرتبط  األوىل ونتائ ها ســــــــــــ اســــــــــــاهتا واتســــــــــــاق املتحدة األمم ك اان   أتهب تق  م ق  م - 52
 إعداد )أ  التال  : اجملاال  يف املتحدة األمم ك اان   ب  اضـــــــــــــطلعت ما مدى املســـــــــــــتدام  التنم   ألهداف
 التنم   أهداف لتحق ق واجلماع   الفردي  مسـامهاهتا وفعال   وكفاءة جدوى من قد  أقصـى لتحق ق نفسـها

 إىل الدعم تقدمي خالل من مبكرة نتائج حتق ق )ج  الســـــــــــــ اســـــــــــــا ؛ اتســـــــــــــاق حتق ق )ب  املســـــــــــــتدام ؛
 املســــــتدام  التنم   خط  مع عملها جدوى ملواءم  خطوا  املتحدة األمم ك اان   معظم واخت  احلكوما .

 كا   املســــــــتدام  التنم   أبهداف يتعلق ف ما األعضــــــــاء الدول لدعم اســــــــتعدادها مدى لكن  2030 لعا 
 األســــــاســــــ   أدوا ها إىل ابلنظر اإلقل م    والل ا  واالجتماع   االقتصــــــادي  الشــــــؤو  إدا ة وقامت متباينا.
 تواج  ظلت ولكنها عملها؛ برامج يف عديدة تغ ريا  إبجراء  2030 عا  خط  يف اخلصـــــــو  وج  على
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 ظل يف ذلك  على وعالوة .2030 عا  خط  بشــــــــــــــأ  املتحدة األمم ك اان   عمل تنســــــــــــــ ق يف حتداي 
 االتســـــــاق لتحق ق جاهدة تســــــــعى املتحدة األمم ك اان   ظلت املنظوم   نطاق على شــــــــامل  خط  غ اب

 ك اان   بعض أفاد مبكرا  يزال ال ذلك كا   وإ  وأخريا  ابلشــــــــــــراكا . يتعلق ف ما ذلك يف مبا والكفاءة 
 املستدام . التنم   أهداف حتق ق يف األعضاء الدول إىل الفعال الدعم بتقدمي املتحدة األمم
 

 اخلارجي الفضاء شؤون مكتب  
 وعمل  املع ا ي؛ عمل  وجدوى وكفاءة فعال   اخلا جي الفضــــــــاء شــــــــؤو  مكتب تق  م اســــــــتعر  - 53

 بشأ  الوكاال  بن املشرتك االجتما  وإدا ة الفضائ  ؛ ابلتطب قا  املتعلق  الربامج خمتلف تنف   يف التقين
 من الكــاملــ  اجملموعــ  يف للمكتــب التقن ــ  اخلــدمــا  على الطلــب وجتــاوز اخلــا جي. الفضــــــــــــــــاء أنشـــــــــــــــطــ 

 ابملنافع االهتما  تزايد مع اخلدما   تلك توفري على قد ت  اخلا جي للفضــــــــــاء الســــــــــلم   االســــــــــتخداما 
 من وه كل  واليت  وتعزيز حتدي  إىل املكتب وســـــــــعى وتطب قات . وتكنولوج ات  الفضـــــــــاء  علو  من املتأت  
 أ  غري يتحقق. مل التعزيز ه ا ولكن  “2030 الفضـــــــــــــــاء” خط  لوضـــــــــــــــع دول   حكوم   عمل   خالل

 بن متسع  لف وة تتصدى ظلت “الفضاء إىل اجلم ع وصول إمكان  ” لتعزيز العام  الداخل   اسرتات   ت 
 العمل  وحلقا  املؤمترا   من كبري  عدد خالل من للفضــــــــــاء املر دة غري والدول للفضــــــــــاء املر دة الدول

ع األنشـــط . من وغريها التد يب   واملناســـبا   وتعاو  القائم  العالقا  وعزز شـــراكات   نطاق املكتب ووســـ 
 جمــال يف هبــا خــا  برانمج بنــاء إىل تتطلع اليت للبلــدا  املبتكرة الفر  لته ئــ  اخلــا  القطــا  ك ــاان   مع

 األنشـــط  على الرتك ز لتحســـن الكاف   الداخل   اآلل ا  إىل يفتقر كا   املكتب أ  غري اخلا جي. الفضـــاء
 اتساقا. أكثر بطريق  الطلبا  لتلب   املها  متعدد هنج واستخدا  للق م  إضاف  األكثر

 الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية  
 الصــح  جمال يف املفوضــ   تدخال  جدوى الالجئن لشــؤو  املتحدة األمم مفوضــ   تق  م د س - 54

 االســـــــــــــــرتات     وقدمت  .E/AC.51/2019/8) وكفاءهتا وفعال تها الل وء وطاليب الالجئن لفائدة العام 
 مث  ظلت ولكن للعمل ا   اجملدي  للربجم  ج دا شامال إطا ا 2018-2014 للفرتة العام  للصح  العامل  
 أغلب ــ  واعترب  األجــل. الطويــل وابلتخط   الوطن ــ  الصـــــــــــــــح ــ  النظم يف الالجئن إبدمــاج تتعلق ثغرا 
 من الرغم على ابلفعال    اتسمت العام  الصح  جمال يف املفوض   تدخال  أ  املصلح  صاحب  اجلها 

 جمـال يف الن ـا  من أكرب قـد  حتق ق مع األداء  نتـائج يف أكرب تفـاو  إىل أشــــــــــــــــا   الفعل ـ  النتـائج أ 
 واجهوا فقد الوطن    الصـــــــح   النظم إىل الوصـــــــول الالجئن معظم إبمكا  كا   ولئن األســـــــاســـــــ  . الرعاي 
 لضــما  األمه   حاســم دو  التنســ ق وأنشــط  للشــراكا  وكا  التكال ف. قب ل من الصــعوب   ابلغ  عقبا 
 مع والتنســ ق الشــركاء قد ا  تفاو  ولكن والق ود  الف وا  ملعاجل  منها واســُتف د التنف    وكفاءة فعال  

 وكفاءة بفعال   العام  الصح   اخلدما  برامج إجناز واج  وأخريا  صعوبتن. شكال املتحدة األمم وكاال 
 بن وف ما العام   للصــــــــح  الفرع   القطاعا  عرب التكامل من كاف    د ج  إىل االفتقا  يف متثلت حتداي 
 جمال يف للنتائج العاملي الرصـــــــــــــــد كفاي   وعد  املأوى  وتوفري والتعل م واحلماي  العام  الصـــــــــــــــح  قطاعا 
  الصح .
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 القانونية الشؤون مكتب  
 فعال   الداخل   الرقاب  خدما  مكتب اســـــــتعر  القانون    الشـــــــؤو  ملكتب الربانجمي التق  م يف - 55

 العمل ــا  دعم )أ  خالل: من أي  الثالث  الوظ ف ـــ   كـــائزه عمـــل خالل من املكتـــب وكفـــاءة وجـــدوى
 ونشــــر االســــتشــــا ي  واخلدما  القد ا  بناء توفري )ب  اخلرباء؛ وه ئا  التقن   واهل ئا  الدول   احلكوم  

 الدويل للقانو  وفقا والفرع   الرئ س   املتحدة األمم ألجهزة والدعم القانون   املشو ة تقدمي )ج  املعلوما ؛
(E/AC.51/2019/9).  وأ  واملعقدة املتنوع  واليت  مع يتماشى املكتب عمل برانمج أ  إىل التق  م وخل 

 حتلى ما مثنت اليت من   املســـتف دة واجلها  ف   املصـــلح  صـــاحب  اجلها  الحت اجا  اســـت اب املكتب
 تنف   يف واحل اد واملصــــــداق   املؤســــــســــــ    وال اكرة املتخصــــــصــــــ   القانون   املها ا  جمموع  من املكتب ب 

 ذلــك  ومع الوظ ف ــ . اجملــاال  مج ع يف مهمــ  نتــائج وحقق عملــ  برانمج بفعــال ــ  املكتــب ونفــ  واليتــ .
 بكفاءة املكتب ونف  وتق  مها. و صــدها ونشــرها أعمال  إبراز ويف االســرتات   ا  يف الثغرا  بعض بق ت
 وتبادل املعرف  وإدا ة املعلوما  تكنولوج ا مما ســــا  أ  غري خدمات . على الطلب زايدة مع عمل   برانمج

 تنف   يف االتســـــــاق حتق ق فر  من ميكن ما أقصـــــــى حتق ق يف وفشـــــــلت قصـــــــو  أوج  أوجد  املعلوما 
 التقن    املســــــاعدة جمال يف ســــــ ما ال عمل   عزز  املكتب أنشــــــأها اليت الشــــــراكا  أ  حن ويف النواتج.

 التنم   هديف تنف   املكتب ودعم اجل دة. املما ســــــا  ُتكر   ومل األح ا  بعض يف ابلكامل منها ُيســــــتفد مل
 عمل . برانمج يف منه ي بشكل الصل  ذا  األهداف مج ع يدمج مل لكن   16 و 14 املستدام 

 
  للبيئة املتحدة األمم برانمج  

 الرتت بـــا  على الـــداخل ـــ  الرقـــابـــ  خـــدمـــا  مكتـــب  كز للب ئـــ   املتحـــدة األمم برانمج تق  م يف - 56
 2018 عا  إىل 2014 عا  من املمتدة الفرتة خالل النتائج حتق ق لدعم املتبع  اإلدا ة وهُنج املؤســـــــــســـــــــ  

(E/AC.51/2019/7).  العامل   اهل ئ  بوصـــــــــــــــف  كبرية  أبمه   يتســـــــــــــــم زال ما الربانمج أ  إىل املكتب وخل 
 غري املتحدة. األمم منظوم  داخل املستدام  للتنم   الب ئي البعد تنف   على للتش  ع ابلب ئ  املعن   الرئ س  

 ومواءم  األولواي  وحتديد االســــــــــــرتات      خطط  تنف   يف صــــــــــــعوب  واج  للب ئ  املتحدة األمم برانمج أ 
 وعلى األطراف . املتعددة الب ئ   االتفاقا  مع التآز  أوج  ذلك يف )مبا األمثل النحو على وقد ات  موا ده
 االســرتات   ا  وكانت يرتاجع. األســاســي العمل متويل فت  ما العامل    الب ئ   القضــااي إبراز زايدة من الرغم

 من املر  التمويل اخنفا  إىل أدى مما متســــــــاو  غري بشــــــــكل تنف  الشــــــــراكا  وإقام  املوا د بتعبئ  املتعلق 
 األمم برانمج وقد   األخرى. املتحدة األمم وكاال  ومع داخل ا   املوا د على التنافس وزايدة األعضاء الدول
 احلكوما   إىل التقن   القد ا  بناء وأنشط  الس اسا   جمال يف ومشو ة علم    تق  ما  ب ئ لل املتحدة
 وضــــــو  وعد  املســــــاءل   إىل االفتقا  جراء من أع قت الفعال   أ  ب د ملموســــــ . نتائج مع فعال بشــــــكل
 ومما س  املعا ف  إلدا ة دعم وجود وعد  التغ ري  إلدا ة املب ول  اجلهود كفاي   وعد  واملسؤول ا   األدوا 
 الرغم وعلى الســ اســا . لتنف   املقد  الدعم كفاي   وعد  منتظم   غري بصــو ة النتائج على القائم  اإلدا ة

 الرو  أ  ب د املنظم . جانب من ابلتقدير وشـــــــــــــــعروا بعملهم فخو ين املوظفو  ظل التحداي   تلك من
 منفصــــل  العل ا املســــتواي  أولواي  أ  مفادها اليت ابلتصــــو ا  أتثر  الربانمج  مقر يف ســــ ما ال املعنوي  

 املنظم . سائر عن
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  التحقيقات شعبة - جيم 
 التحق قـــا  شــــــــــــــعبـــ  أُبلِّغـــت  2019 حزيرا /يون ـــ  30 إىل 2018 متوز/يول ـــ  1 من الفرتة يف - 57
 املاضي العا  عن املائ  يف 63 بنسب  زايدة ميثل ما وهو السال   حفظ بعمل ا  متصل  غري مسأل  557 بـــــــــ

 الزايدة إىل ق اســــا كبرية   اإلبالغ يف الزايدة تلك وكانت عنها. املبل غ املســــائل مج ع من املائ  يف 49 ويشــــكل
 دو ة يف املســــــ ل  املائ  يف 2 البالغ  والزايدة  2017/2018 اإلبالغ دو ة يف املســــــ ل  املائ  يف 46 البالغ 

 من ف ها للتحق ق قضــــــ   124 أُح لت القضــــــااي  تلقي عمل   طريق عن تق  م إجراء وبعد .2016/2017
 ك اان   إىل اإلحال  طو  يف كانت  أو قض   301 أح لت حن يف الداخل    الرقاب  خدما  مكتب جانب
 اإلجراءا  من مزيد اختاذ دو  قضــــــــــــ   24 وأُغلِّقت للعلم  قضــــــــــــ   85 وقد مت   1 اجلدول )انظر أخرى

  االستعرا . ابنتظا  قض   11 و معلق  قض   12 وبق ت أخرى  قضااي إىل ُضم ت أو
 زايدة أكرب وُس  لت السابق . ابلدو ة مقا ن  املائ  يف 55 بنسب  اجلديدة التحق قا  عدد وازداد - 58
 التحق قا  من املائ  يف 33 الفئ  تلك ومثلت اجلنســــــي. التحرش يشــــــمل ال ي احملظو   الســــــلوك فئ  يف

 املســـــــــائل عدد وزاد الســـــــــابق . الفرتة يف املائ  يف 23 بنســـــــــب  مقا ن  ابلتقرير  املشـــــــــمول  الفرتة يف اجلديدة
 ابلدو ة مقا ن    املائ  يف 82 بنســـــــــب  أخرى ك اان   إىل ُأح لت اليت الســـــــــال  حفظ بعمل ا  املتصـــــــــل  غري

 ذلك. قبل بدو تن مقا ن    املائ  يف 162 وبنسب  السابق 
 

 1 اجلدول  
 الفئة حسب السالم حبفظ املتعلقة غري األنشطة بشأن واإلحاالت املسندة التحقيقات  

 اإلحاال   التحق قا  
 املئوي  النسب  العدد املئوي  النسب  العدد الرئ س   الفئ 

 5 16 3 4 إجرام   أنشط      
 6 18 3 4 مال   مسائل

 9 28 22 27 املفرت  الغش/الغش
 9 28 5 6 املنصب/الوظ ف  استخدا  إساءة
 17 51 17 21 املوظفن شؤو 

 6 17 3 4 املشرتاي 
 22 66 14 17 احملظو  السلوك
 19 56 6 7 املوظفن استقدا 
 1 4 2 3 االنتقا 

 3 9 6 7 اجلنس ا  واالنتهاك االستغالل
 3 8 19 24 اجلنسي التحرش
 100 301 100 124 اجملموع 

 
 وحفظ التحق قا  تقا ير من تقريرا   83 ابلتقرير املشـــــــــــــــمول  الفرتة خالل ُأصـــــــــــــــد  اجملمو   ويف - 59

 )انظر الســـــابق  الســـــن  عن املائ  يف 46 بنســـــب  زايدة ميثل ما وهو الســـــال   حبفظ املتعلق  غري التحق قا 
 يتعلق وف ما أشــــــهر. 10.2 التقرير وإصــــــدا  التحق ق إلجناز املســــــتغرق الوقت متوســــــ  وكا   .2 اجلدول

 أشهر. 6.3 اإلجناز وقت متوس  بلغ اجلنسي  التحرش يف ابلتحق قا 
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 2 اجلدول  
 املشططططططمولة الفرتة خالل الصططططططادرة السططططططالم حبفظ املتعلقة غري التحقيقات وحفظ التحقيقات تقارير  

 ابلتقرير
 التقا ير عدد الرئ س   الفئ 

 3 إجرام   أنشط   
 2 مال   مسائل

 18 املفرت  الغش/الغش
 3 املنصب/الوظ ف  استخدا  إساءة
 16 املوظفن شؤو 

 1 املشرتاي 
 11 احملظو  السلوك
 1 املوظفن استقدا 
 3 االنتقا 

 3 اجلنس ا  واالنتهاك االستغالل
 22 اجلنسي التحرش
 83 اجملموع 

 
 مج ع يف التحق ق عن ابملســـــــــــــؤول   الداخل   الرقاب  خدما  مكتب اضـــــــــــــطلع  2018 عا  ويف - 60

 من جمموع  قضــــــــــااي يف حتق قا  املكتب أجنز احلن  ذلك ومن  اجلنســــــــــي. ابلتحرش املتعلق  الشــــــــــكاوى
 البائعن. أحد لدى وعاملو  جلن  و ئ س ومتقاعدو   سابقو  وموظفو  موظفو   ف هم مبن األفراد 

 املتحدة األمم موئل موظفي أحد أب  يف د تقريرا املكتب تلقى  0174/18  قم القضـــــــــــــــ   ويف - 61
 املوظف أ  إىل حتق ق  يف املكتب وخل  ســـلط . اســـتعمال وإســـاءة وحترش جنســـي  حترش أفعال ا تكب
 تعل قا  وأبدى العمل ســـــــــــــاعا  بعد زم الت  إحدى إىل ابلعمل هلا عالق  ال نصـــــــــــــ    ســـــــــــــائل أ ســـــــــــــل

 واستبعدها الزم ل  أداء بشأ  سلب   تعل قا  عندئ  أبدى املوظف أ  إىل أيضا وخل  ف ها. مرغوب غري
 اإلجراء ابختاذ توصـــــــــــــــ   مع املتحدة األمم موئل إىل التحق ق نتائج أح لت وقد املوظفن. اجتماعا  من

 املنظم . من بعد ف ما املوظف واستقال املناسب.
 ف   تو ط جنســـــ ا حترشـــــا يكو  أ  ميكن عما تقريرا املكتب تلقى  0628/18  قم القضـــــ   ويف - 62

  غبتها ضد زم ل  حضن املوظف أ  إىل حتق ق  يف املكتب وخل  ألفريق ا. االقتصادي  الل ن  يف موظف
 اثن   زم ل  من طلب املوظف أ  ك لك  الشــــــــهود وأكد تد يب  . دو ة خالل إقامتها غرف   قم عن وســــــــأل
 لالعتبا ا  مراع   غري تعل قا  وأبدى غرفتها يف البقاء يســــتط ع كا   إذا عما وســــأل غرفتها   قم إعطاءه

 اإلجراء ابختاذ توصـــ   مع البشـــري   املوا د إدا ة مكتب إىل التحق ق نتائج أح لت وقد والثقاف  . اجلنســـان  
 لالستعرا . حال ا املسأل  وختضع املناسب؛

 الل ن  يف موظف ف   تو ط جنســـــــــــي حترش عن تقريرا املكتب تلقى  1002/18 القضـــــــــــ   ويف - 63
 يف تو ط املوظف أ  إىل حتق ق  يف املكتب وخل  الكا ييب. البحر ومنطق  الالت ن   ألمريكا االقتصــــــــــــادي 
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 توصـــ   مع البشـــري   املوا د إدا ة مكتب إىل التحق ق نتائج أح لت وقد زم ال . لثالث مرغوب غري ملس
  لالستعرا . حال ا املسأل  وختضع املناسب؛ اإلجراء ابختاذ
 اليت  0072/18  قم القضـــــــ   ذلك يف مبا انتقا   حاال  عن تقا ير عدة يف الشـــــــعب  وحققت - 64
 املتحــدة األمم اتفــاق ــ  أمــانــ  موظفي أحــد من انتقم املــديرين كبــا   أحــد أب  يف ــد تقريرا املكتــب ف هــا تلقى

 أ  بعد أفريق ا  يف وخباص  التصحر  من و/أو الشديد اجلفاف من تعاين اليت البلدا  يف التصحر ملكافح 
 إعادة خالل ومن عقده  متديد عد  خالل من ســـــ ما وال ســـــلوك  ســـــوء بشـــــأ  تقا ير املوظف ذلك قد 

 املكتب أجراه ال ي التحق ق يؤيد ومل االســــــــــتقدا . عمل ا  من اســــــــــتبعاده خالل ومن وظ فت  تصــــــــــن ف
 وأ  كبري  حد إىل مع ب  كانت  التصن ف إعادة عمل   أ  تضمنت النتائج أ  غري االنتقا ؛ بشأ  الشكوى

 خالفا  بســــــــــــبب االســــــــــــتقدا  عمل ا  من املوظف اســــــــــــتبعد قد الكبري املســــــــــــؤول يكو  أ  املرجح من
 تقرير اســـــــتعرا  وبعد املناســـــــب. اإلجراء الختاذ األخالق ا  مكتب إىل النتائج أح لت وقد شـــــــخصـــــــ  .
 من غريها أو أتديب   إجراءا  الختاذ الشــكوى موضــو  يف ينظر أب  األخالق ا  مكتب أوصــى التحق ق 
 املمكن . املناسب  اإلجراءا 

 تلقى  0847/18  قم القضـــــــ   ويف متعددة. وفســـــــاد غش قضـــــــااي يف أيضـــــــا الشـــــــعب  وحققت - 65
 الصـــــــــــــحي التأمن بطاق  اســـــــــــــتخدمت نريويب يف املتحدة األمم مكتب من موظف  أب  يف د تقريرا املكتب
 هبا. اخلاصـــ  التأمن خبط  مشـــموال يكن مل أســـرهتا أفراد من لفرد طب   خدما  على للحصـــول هبا اخلاصـــ 
 كمريضــــــ   نفســــــها وســــــ لت شــــــق قتها  مع ع ادة إىل حضــــــر  املوظف  أ  إىل حتق ق  يف املكتب وخل 
 وأح لت طيب. فح  على احلصــــــــول أجل من بعدئ  املوظف  ابســــــــم نفســــــــها قدمت أختها وأ  خا ج   
 الســــــــلطا  إىل بعدئ  اإلحال  يف وللنظر املناســــــــب اإلجراء الختاذ البشــــــــري  املوا د إدا ة مكتب إىل النتائج
 لالستعرا . حال ا املسأل  وختضع القانون  ؛ الشؤو  مكتب مع ابلتشاو  املختص   الوطن  
 املتحدة األمم برانمج موظفي أحد أب  يف د تقريرا املكتب تلقى  0963/18  قم القضــــــــــــ   ويف - 66
  ب قبل من ذلك قبل دفعت قد الد اس   الرسو  كانت  حن يف عل ها  وحصل تعل م مبنح  طالب للب ئ 
 تلقى املوظف أ  إىل وخل  االدعــــــــاء من املكتــــــــب تثبــــــــت التحق ق  خالل ومن زوجتــــــــ . عمــــــــل

 اإلجراء الختــاذ البشـــــــــــــــريــ  املوا د مكتــب إىل النتــائج وأح لــت دوال ا. 21 976 قــد هــا زائــدة مــدفوعــا 
 ابلتشاو  خمتص   مهن   ه ئ  إىل بعدئ  اإلحال  يف والنظر األموال  اسرتداد يف النظر ذلك يف مبا املناسب 

 لالستعرا . حال ا املسأل  وختضع القانون  ؛ الشؤو  مكتب مع
 األمم اتفاق   أمان  موظفي أحد أب  يف د تقريرا املكتب تلقى  0472/18  قم القضـــــــــــــــ   ويف - 67

 إىل حتق ق  يف املكتب وخل  ســـــل م . غري بطريق  انتقال مبنح  طالب املناخ تغري بشـــــأ  اإلطا ي  املتحدة
 إعادة منح  ابعتبا ه املبلغ اســـــــــــــــتال  وق بِّل دوال ا  27 806 مببلغ حق وج  دو  من طالب املوظف أ 
 اإلجراءا  الختاذ اإلطا ي  االتفاق   أمان  إىل النتائج وأح لت املنظم . من خدمت  انتهاء بعد الوطن إىل

 البشري . املوا د مكتب مع ابلتشاو  األموال اسرتداد يف والنظر املناسب 
 0405/18 و 0404/18 و 0252/17 و 0210/17 األ قـــــــا  ذوا  القضـــــــــــــــــــــااي ويف - 68
 أحد ف ها تو ط واالنتقا  الســـــــــــلط  اســـــــــــتعمال وإســـــــــــاءة الغش  عن تقا ير املكتب تلقى  0645/17 و

 واحمل   آلســـــــــ ا واالجتماع   االقتصـــــــــادي  لل ن  التابع املؤمترا  وخدما  واثئق قســـــــــم يف آن اك املوظفن
 جن ف. يف املتحدة األمم مكتب يف املؤمترا  إدا ة شعب  لصاح تعمل فردي  متعاقدة وهي وزوجت   اهلادئ
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 الوقاي  بغر  األخالق ا  مكتب إىل الشـــــــكوى إبحال  أجراه  ال ي التحق ق ســـــــ اق يف املكتب قا  وقد
 عن اإلبالغ بســبب االنتقا  من احلماي  توفري عن العا  األمن نشــرة من 2-5 للمادة تطب قا االنتقا   من

 األصــــــــــــــول وفق هبا املأذو  التحق قا  أو احلســــــــــــــااب  مراجع  عمل ا  مع التعاو  أو الســــــــــــــلوك ســــــــــــــوء
(ST/SGB/2017/2  وقــائ ـ . إجراءا  األخالق ــا  مكتــب واختــ  احلن . ذلــك يف ســــــــــــــــا يــ  كــانــت  اليت 

 كل ف  اهلادئ واحمل   آلســـــــــــ ا واالجتماع   االقتصـــــــــــادي  الل ن  موظف أ  إىل حتق قات  يف املكتب وخل 
 جن ف  يف املتحدة األمم مكتب مع عملها عقد مبوجب زوجت  هبا ُكل فت  قد كانت  مبها  مرؤوســـــــ   أحد

 اســـتخد  املوظف أ  إىل ك لك  املكتب وخل  دوال ا. 12 931 قد ه مقطوعا مبلغا مقابلها واســـتلمت
 زوجت . مع عل   متعاقد عمل ألداء وموا دها الل ن  وقت
 حبق حمظو  ســـــــــــــــلوك عن تقريرا املرؤوس قـد  أ  بعـد أنـ  التحق ق يف تبن   ذلـك  إىل وإضــــــــــــــــافـ  - 69

 لتربير اسُتخد  لألداء  سلب ا تق  ما املرؤوس إبعطاء الل ن  يف زمالئ  من اثنن إىل املوظف أوعز املوظف 
 األخالق ا  ومكتب واملؤمترا   العام  اجلمع   شـــــــــــــــؤو  إدا ة إىل النتائج وأح لت مع . العقد متديد عد 

 أيضــــا النتائج وأح لت املناســــب . اإلجراءا  الختاذ اهلادئ واحمل   آلســــ ا واالجتماع   االقتصــــادي  والل ن 
 ذلك يف مبا الفردي   ابملتعاقدة يتعلق ف ما املناســــــــــــب  اإلجراءا  الختاذ جن ف يف املتحدة األمم مكتب إىل

 إىل ذلك وأدى املستقبل. يف استشا ي  خدما  تقدمي على التعاقد من واحلرما  األموال اسرتداد يف النظر
 يف املتحدة األمم مبكتب املؤمترا  إدا ة شــــــــعب  وتواصــــــــلت دوال ا. 12 931 قد ه مبلغا املنظم  اســــــــرتداد
 تقدمي على التعاقد من املتعاقدة حبرما  للتوصــــــــ   ونريويب  ون ويو ك )ف  نا األخرى لعملا مراكز مع جن ف

  املنظم . مع املستقبل يف استشا ي  خدما 
  

  تكليف هبا الصادر التقارير إعداد متطلبات - سادسا 
 التشييد أنشطة - ألف 

 واســـــــــــتبدال الزالزل مقاوم  ملعايري مســـــــــــتوف   جلعلها للمباين التقوميي التعديل ملشـــــــــــرو  مكتيب اســـــــــــتعرا   
 اهلادئ احمل   ومنطق  آلس ا واالجتماع   االقتصادي  الل ن  يف الصالح   املنته   الت ه زا 

 الل ن  وأشــــــــــــا   .2018 عا  يف مرتن إال املشــــــــــــرو  يف املصــــــــــــلح  أصــــــــــــحاب جلن  جتتمع مل - 70
 قرا ا  وجود عد  بســـــــــــبب ألغ ت االجتماعا  أ  إىل اهلادئ واحمل   آلســـــــــــ ا واالجتماع   االقتصـــــــــــادي 

 من قللــت املتبــاعــدة الل نــ  اجتمــاعــا  أ  غري اجلــديــد. التنف ــ ي األمن تع ن ابنتظــا  الل نــ  تتخــ هــا
 ســــــ ل يعكس مل املثال  ســــــب ل فعلى املخاطر. وإدا ة املشــــــرو  حوكم  يف تقدمها اليت املســــــامها  فعال  

 الغش خماطر يف ينظر ومل التشــ  د  مبشــرو  تتعلق وفســاد غش خماطر حاال  أي رو للمشــ احلايل املخاطر
 إجناز يتأخر أ  إمكان   يف يتمثل قائم خطر أيضـا وهناك املصـلح . أصـحاب جلن  اجتماعا  يف والفسـاد

 التخف ف على العمل جيري أن  من الرغم على امل زان    يف مد ج هو مما أعلى بتكلف  ينف  وأ  املشـــــــــــــــرو 
  املشرو . خماطر إدا ة عمل   إطا  يف املخاطر ه ه من

 ألفريق ا االقتصادي  الل ن  يف الزوا  مركز تش  د ومشرو  أفريق ا قاع  جتديد مشرو  مراجعتا
 وكانت عمل   يؤدي منهما كل  وكا  املصلح  أصحاب وجلن  املستقل االستشا ي اجمللس أنش  - 71

 كانت  واملشرتاي  املشرو  إدا ة أ  ب د للمشرو . املوا د تعبئ  اسرتات     تضع ألفريق ا االقتصادي  الل ن 
 الل ن  قدمت املثال  ســــــــــب ل فعلى التأخري. ذلك يف مبا املشــــــــــرو   خماطر من للتخف ف التعزيز إىل حباج 
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 على والن ل  الكونغو مبن ي يف اإلضــــــاف ن للمســــــتأجرين آخر ح ز لتشــــــ  د تغ ري أمر ألفريق ا االقتصــــــادي 
 العامل   الســــ اســــا  ودائرة املشــــرو  مدير من كل  جانب من املشــــرو  نطاق خا ج يعترب كا   أن  من الرغم
 العقد بشراء يتعلق وف ما االمتثال. ومسائل اإلدا ي  والس اسا  االسرتات   ا  إدا ة يف املمتلكا  إلدا ة
 فريق توج   يف لل ن  التابع  املشــــــرتاي  وحدة جانب من هفوا  هناك كانت  الرئ ســــــ    األشــــــغال إلجناز
 وبناء التقين. التق  م يف احنرافا  عن أســــــــفر مما للحال   اســــــــتعراضــــــــها يف احملل   العقود وجلن  التقين التق  م
 طلب على ابملوافق   2018 متوز/يول   يف املعقود اجتماعها يف املقر  يف العقود جلن  أوصـــــــت ذلك  على
 الثالث . العرو  مقدمي مع مفاوضا  يف والدخول الوا دة الثالث  املقرتحا  مج ع  فض املشرتاي  شعب 

 األمم مقر يف مكاتب ف ها وشا كت أشهر تسع  العمل   الشواغل تلك ملعاجل  املتخ ة اإلجراءا  وأ خ ر 
 يف العقد وُوقع القانون  . الشــــــــؤو  ومكتب البائعن شــــــــؤو  إدا ة وفريق املشــــــــرتاي   شــــــــعب  مثل املتحدة 

 .2019 أاي /مايو 10
 

 للتعويضات املتحدة األمم جلنة - ابء 
 لت ه ز األمن جمللس فرع   ه ئ  بوصفها 1991 عا  يف للتعويضا  املتحدة األمم جلن  أُنشئت - 72

 جانب من واحتالل  الكويت غزو عن مباشــــرة النامج  واألضــــرا  اخلســــائر عن التعويضــــا  ودفع املطالبا 
 الل ن  تقو  ال ي التعويضــــــــا   صــــــــندوق من املقبول  املطالبا  ألصــــــــحاب التعويضــــــــا  وُتدفع العراق.
  إبدا ت .

 العائدا  من مئوي  نسب  إبيدا  سن  منها كل  مدة متعاقب  مرا  ثالث العراق التزا  إ جاء وبعد - 73
 الصـــــندوق يف اإليداعا  اســـــتؤنفت التعويضـــــا   صـــــندوق يف النفط   الصـــــاد ا  من إيرادات  من املتأت  

 .2017 لعا  276 اإلدا ة جملس مقر  اعتماد بعد  2018 عا  يف املســـتحق  املنح لتســـديد واملدفوعا 
 يف العراقي النف  تصـــــــــــــــدير إيرادا  من املتولدة العائدا  من املائ  يف 0.5 إيدا  على القرا  ذلك ون 

 سداد حى ذلك  بعد املائ  يف 3 و 2019 عا  يف املائ  يف 1.5 و  2018 عا  يف التعويضا  صندوق
 من دوال  بل و  52.4 أصــــــــــل ومن  2019 ن ســــــــــا /أبريل 30 ويف ابلكامل. املســــــــــتحق  التعويضــــــــــا 
 حوايل قد ه مســــدد غري  صــــ د ب لك ل تبقى دوال   بل و  48.3 ُدفع قد كا   منحها  املقر  التعويضــــا 

 لصــــــــــندوق احلال   اإليرادا  مســــــــــتواي  إىل واســــــــــتنادا متبق  . واحدة مطالب  بســــــــــبب دوال  بالين 4.1
 .2021 عا  حبلول ابلكامل س دفع املسدد غري الرص د أ  الل ن  تقد  التعويضا  

 الداخل   الرقاب  خدما  مكتب أجرى املسددة  غري التعويضا  لدفع املدفوعا  استئناف ومع - 74
 إىل 2018 الثاين/يناير كانو   1 من للفرتة الل ن  ســـــــــــددهتا اليت املطالبا  ملدفوعا  حســـــــــــااب  مراجع 

 املتعلق  الرتت با  أ  احلســـــــــــــــااب  مراجع  وأظهر   .2019/031 )التقرير 2019 شـــــــــــــــباط/فرباير 28
 وتؤدى كاف    كانت  املطالبا  مدفوعا  وجته ز التعويضــــــــــــا  صــــــــــــندوق يف املودع  اإليرادا  مبحاســــــــــــب 

 املتوخى. النحو على منها الغر 
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