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*1821493*  

  العام األمين نشرة  
  

 المالية والقواعد المالي النظام  
  
 .أدناه الواردة املتحدة لألمم املالية القواعد تعديالت، النشرة هذه مبوجب، العام األمني يصدر - 1
 النفاذ حيز ســـيد ل الذي اجلديد الســـ  ة تفويض إطار تنفيذ تيســـر املالية القواعد بتعديل ويراد - ٢
 . ST/SGB/2019/2 يف نشرة األمني العام املبني النحو ع ى، ٢٠1٩ يناير/الثاين كانون  1 يف
باألحكام  ST/SGB/2013/4ويستعاض عن نصوص القواعد املالية املناظرة يف نشرة األمني العام  - ٣

ســــــارية،  ST/SGB/2013/4الواردة يف نشــــــرة األمني العام  الواردة أدناه. وتظل مجيع القواعد املالية األ رى
 ما مل ينص صراحة ع ى  الف ذلك. 

لة هبذه النشـــرة، بصـــياتاا املعد ST/SGB/2013/4وحىت إشـــعار ، ر، تشـــكل نشـــرة األمني العام  - ٤
، النظام املايل ST/SGB/2015/4/Amend.1بصياتاا املعدلة بالنشرة  ST/SGB/2015/4إىل جانب نشرته 

 .لنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدةوالقواعد املالية لألمم املتحدة وم حق ا
 

 األولى المادة  
 عامة أحكام  

 
 1-101 القاعدة  

 وهي. العامة اجلمعية أقرهتا اليت املايل النظام ألحكام وفقا املالية القواعد العام األمني يصـــــــــــــــدر 
 لذلك  الفا صــــــــــراحة العامة اجلمعية تقرره ما باســــــــــتثنا  املتحدة لألمم املالية اإلدارة أنشــــــــــ ة مجيع تنظم

 تنفيذ ومســـيولية ســـ  ة يفوض أن العام لألمني وجيوز. التحديد وجه ع ى باســـتثنا ه العام األمني يأذن وما
 يتحم ون والذين العام األمني يعينام الذين ل مســـــــــــــــيولني املالية والقواعد املايل النظام من حمددة جوانب

 ويصـــدر. النفقات يف واالقتصـــاد وكفا ة بفعالية املنظمة موارد إدارة حســـن عن العام األمني أمام املســـيولية
 من حمددة جوانب خيص فيما بدورهم الســـــــــــــــ  ة تفويض عن املوظفني هليال  كتابية  تع يمات العام األمني
 أن له املفوض ل موظف جيوز كان  إذا ما ع ى الكتابية التع يمات هذه وتنص. املالية والقواعد املايل النظام
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 ت بيقام لدى املوظفون ويســــ شــــد. ، رين موظفني إىل الســــ  ة ت ك من جوانب بدوره يفوض أو يســــند
 .النفقات يف واالقتصاد والكفا ة بالفعالية املتسمة املالية اإلدارة مببادئ املالية والقواعد املايل ل نظام

 
 (1)3-101 القاعدة  

 .وامليزانية اإلدارة لشيون االستشارية ال جنة “االستشارية ال جنة” تعين، القواعد هذه يف 
 

 الثانية المادة  
 الميزانيات  

 
 1-102 القاعدة  

 اليت املق حة الربناجمية امليزانية يف املوارد وختصــــــــــيص الربامج مضــــــــــمون العام األمني يقرر )أ( 
 .العامة اجلمعية إىل تقدم

 املايل ل نظام وفقا القادمة امليزانية لف ة الربناجمية امليزانيات مق حات العام األمني يعد )ب( 
 التنفيذ ورصـــــــــــــــد ل ميزانية الربناجمية واجلوانب الربامج خت يط حتكم اليت والقواعد ولألنظمة املالية والقواعد
 . التقييم وأساليب

 
 3-102 القاعدة  

 .العامة اجلمعية أقرهتا كما  الربناجمية امليزانية لنشر الالزمة ال تيبات العام األمني يتخذ 
 

 5-102 القاعدة  
 .الربناجمية ل ميزانية واملكم ة املنقحة املق حات العام األمني يعد )أ( 
 واملكم ة املنقحة املق حات مجيع يف املوارد وتوزيع الربامج مضمون يف العام األمني يبت )ب( 

 .العامة اجلمعية إىل تقدم اليت الربناجمية ل ميزانية
 

 6-102 القاعدة  
  مبوجــب الالزمــة الربنــاجميــة امليزانيــة يف امل تبــة اآلثــار بيــانــات إعــداد عن مســـــــــــــــيو  العــام األمني 

 .الص ة ذات التشريعية اهليئات ع ى وعرضاا 1٠-٢ البند
 

 7-102 القاعدة  
 املتصــــــــــــــ ــة العــامــة اجلمعيــة لقرارات وفقــا التزامــات بعقــد اإلذن العــام األمني يصــــــــــــــــدر )أ( 

 .العادية وغر املتوقعة غر باملصروفات
 ع ى، الربنــاجميــة بــامليزانيــة املتع قــة األدا  تقــارير يف، العــامــة اجلمعيــة العــام األمني ي  ع )ب( 

 .العادية وغر املتوقعة غر باملصروفات املتص ة االلتزامات مجيع حالة
 

__________ 

 .ST/SGB/2013/4 ع ى النحو الوارد يف نشرة األمني العام ٣-1٠1حيذف التعريفان الواردان يف )ب( و )ج( من القاعدة  (1) 
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 8-102 القاعدة  
 يف املوارد وختصــــيص واألنشــــ ة والنواتج املتوقعة واإلجنازات األهداف العام األمني حيدد )أ( 

 .العامة اجلمعية إىل املقدمة السالم حفظ عم يات ميزانيات مجيع
 .العامة اجلمعية ملت  بات وفقا السالم حفظ عم يات ميزانيات تقديرات تعد )ب( 

 
 الثالثة المادة  
 األخرى واإليرادات االشتراكات  

 
 1-103 القاعدة  

 ع ى باملوافقة قرارها العامة اجلمعية اختاذ من يوما ثالثني غضون يف ٤-٣ البند العام األمني ينفذ 
 األعضــا  ل دو  أيضــا ويوضــ . بتنقيحاما أو املتداو  املا  رأس صــندو  مســتوى وع ى الربناجمية امليزانية

 إمكان وشروط مدى داو املت املا  رأس صندو  إىل املقدمة والس ف املقررة االش اكات سداد ط بات يف
 .املتحدة الواليات دوالر غر بعمالت وس فاا الش اكاهتا الدو  هذه سداد

 
 2-103 القاعدة  

 غر الدو  من امل  وب االشــــ اكات قســــمة أســــاس تقوميية ســــنة كل  بداية يف العام األمني حيدد 
 ذلك يف م بقا األعضـــــــا  غر الدو  من دولة كل  من امل  وب االشـــــــ ا  بتقدير ويقوم، دفعاا األعضـــــــا 

 .الدولة ت ك به خي ر مث، العامة اجلمعية من املعتمدة املعاير
 

 3-103 القاعدة  
ــــات سداد جيوز )أ(  ـــــ ـــــ ـــــ ــــررة االش اكـ ـــــ ـــــ ـــــ  املتداو  املا  رأس صندو  إىل املقدمة والس ف املقـ

ـــــالت ـــ ـــ ـــــدة الواليات دوالر غر أ رى بعمـ ـــ ـــ ـــــي، املتحـ ـــ ـــ  عن النظر وباض العامة اجلمعية به تأذن ما حدود فـ
 ي ي: ما إىل العام األمني اطمأن إذا وذلــــك، 1٠-٣ البند

 ؛هبا ستدفع مصروفات لتا ية الزمة العمالت ت ك أن ‘1’ 
 الب د أحنا  كل  يف بســـــــــاولة ولالســـــــــتخدام ل تحويل قاب ة أمواال متثل العمالت ت ك أن ‘٢’ 

 من مزيد إىل حاجة بدون، خمت فا كان  إذا، املان  الب د أو فيه ســـــــــــــــتســـــــــــــــتخدم الذي
 .والضوابط األنظمة من غره أو الصرف سعر بشأن املفاوضات

لالشـ اكات اليت تدفع بعمالت غر دوالرات الواليات املتحدة  حيسـب املعاد  الدوالري )ب( 
 بأفضل سعر صرف متاح لألمم املتحدة يف تاريخ الدفع )وهو عادة سعر الشرا  السا د يف السو (.

 
 4-103 القاعدة  

 هدايا أو تربعات أية قبو  يقتضـــــــــــــــي، العامة اجلمعية ع ياا توافق اليت احلاالت غر يف )أ( 
 .العام األمني موافقة بإدارهتا املتحدة األمم ومتق هبات أو
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 ع ى مباشــــرة غر أو مباشــــرة بصــــورة تن وي اليت اهلبات أو اهلدايا أو التربعات تقبل ال )ب( 
 .العامة اجلمعية مبوافقة إال إضافيـة مالية التزامات املنظمة حتمل

 .الصفة هبذه إدارهتا وتتم تربعات أهنا ع ى اهلبات أو اهلدايا تعرف )ج( 
 

 6-103 القاعدة  
 يف نقدية مبالغ وتودع رمسية إيصـــــــــــــــاالت وتصـــــــــــــــدر نقدية مبالغ املتحدة األمم تت قى )أ( 
 حيددها اليت اإلجرا ات وفق احلســــابات يف التســــجيل ألغراض املناســــب الوقت يف رمسي مصــــريف حســــاب

 .العام األمني
 نقدية مبالغ العام األمني من املك ف املوظف غر ، ر موظف تســـــــــــــ م إذا ما حالة يف )ب( 
 خمو  موظف إىل الســــــرعة وجه ع ى املبالغ هذه حتويل املوظف هذا ع ى يكون، املتحدة لألمم خمصــــــصــــــة

 .رمسي إيصا  إصدار س  ة
 

 الرابعة المادة  
 األموال عهدة  

 
 1-104 القاعدة  

 حتددها اليت والشروط وباألحكام لألغراض إال املتداو  املا  رأس صندو  من س ف تــــــــــــــدفع ال 
 .العام األمني موافقة بعد وإال العامة اجلمعية

 
 2-104 القاعدة  

ال تدفع أية ســ ف من الصــندو  االحتياطي حلفظ الســالم إال لألغراض وبالشــروط واألحكام اليت  
 وافقة األمني العام.حيددها، حسب االقتضا ، جم س األمن واجلمعية العامة وال جنة االستشارية، وإال بعد م

 
 3-104 القاعدة  

 وحســـابات احتياطية وحســـابات اســـتئمانية صـــناديق إنشـــا  العام األمني أو العامة ل جمعية جيوز 
 االســـــــتئمانية بالصـــــــناديق يتع ق فيما، العام األمني وحيدد. ل منظمة موكولة حمددة بأنشـــــــ ة تتع ق  اصـــــــة

 واحلســـــابات الصـــــناديق ت ك أغراض، ســـــ  ته حتت املنشـــــأة اخلاصـــــة واحلســـــابات االحتياطية واحلســـــابات
 .القصوى وحدودها

 
 4-104 القاعدة  

 املصــرفية احلســابات مجيع ويفت ، املتحدة األمم أموا  فياا تودع اليت املصــارف العام األمني يعني 
 ت ك إدارة يف التوقيع ســــ  ة هلم ختو  الذين املســــيولني ويعني، املتحدة األمم بأعما  ل قيام الالزمة الرمسية

 التوجياية املبادئ وتتبع. املصــــرفية احلســــابات مجيع بإقفا  يأذن الذي أيضــــا هو العام واألمني. احلســــابات
 املتحدة: لألمم املصرفية احلسابات وإدارة فت  يف التالية
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 الس  ة وخت ر “املتحدة لألمم رمسية حسابات” بوصفاا املصرفية احلسابات إىل يشار )أ( 
 ؛الضرا ب كافة  من معفاة احلسابات هذه بأن املختصة

 ؛مصرفية كشوفا  تأ ر دون تقدم أن املصارف ع ى يتعني )ب( 
 الـــدفع طر  ذلـــك يف مبـــا، األ رى الســـــــــــــــحـــب وتع يمـــات الشـــــــــــــــيكـــات كـــافـــة  تكون )ج( 

 ؛إلك ونيا يكافئاما ما أو لتوقيعني حام ة، اإللك ونية
 املتع قة املع ومات مجيع بت قي له مأذون العام األمني أن إدرا  املصـــــــــــــــارف كافة  ع ى )د( 

 .عم يا ممكن وقت أقرب يف أو ط باا فور املتحدة لألمم الرمسية املصرفية باحلسابات
 

  7-104 القاعدة  
. االقتضـــــــــــــا  حســـــــــــــب، املقر من بتحويالت اعتماداهتا ع ى املقر عن البعيدة املكاتب حتصـــــــــــــل 

 الرصــــــــيد جلعل الالزم املب غ التحويالت ت ك تتجاوز أن جيوز ال، العام األمني من  اص إذن يوجد مل وما
 . التايل ل شار التقديرية النقدية باحتياجاته ل وفا  كافيا  التحويل يت قى الذي ل مكتب النقدي

 
 8-104 القاعدة  

ـــــــــــــــ ف تقدمي جيوز ال )أ(   املوظفني بواس ة إال مركزي صندو  س ف أو نثرية مصروفات سـ
 .الارض هلذا يعينام الذين املوظفني إىل وإال الارض هلذا العام األمني يعينام الذين

 العام األمني وحيـــــــــــــدد الس ف حلساب نظام يف الس ف بت ك املتع قة احلسابات متسك )ب( 
 .مناا والارض س فة كل  مقدار

 والقواعد املايل النظام جييزه حســــبما أ رى نقدية ســــ ف ع ى املوافقة العام لألمني جيوز )ج( 
 .لذلك  الفا كتابة  هو به يأذن قد ما ووفق اإلدارية والتع يمات املالية

 من   ي إيصــــا  ع ى احلصــــو  النقدية الســــ ف من الصــــرفيات جلميع بالنســــبة يتعني )د(  
 .له املدفوع

 
 9-104 القاعدة  

ـــــــــــ ف هلم تصرف الذين املسيولون يتحمل   اإلدارة عن املالية والتبعة الشخصية املسيولية نقدية سـ
. الســــــ ف هذه استخدام أوجــــــه لبيان مستعدين دا ما يكونوا أن وجيب، صوهنا وعن الس ف هلذه الس يمة
 .ذلك خبالف توجياات العام األمني يصدر مل ما شارية حسابات يقدموا أن وع يام

 
 10-104 القاعدة  

 أو برقيـــة حبواالت أو لألموا  اإللك وين التحويـــل طريق عن الصـــــــــــــــرفيـــات مجيع جتري )أ( 
 .نقدا بصرفه العام األمني يأذن ما باستثنا  بشيكات
 .صرفاا بتاريخ احلسابات يف الصرفيات تسجل )ب( 
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 11-104 القاعدة  
 املعامالت مجيع مب ابقة، ذلك من باإلعفا  العام األمني يأذن مل ما، شار كل  القيــــــــــــــــــــــــــــام يتعني 

ــدة وفقا املصارف تقدماا اليت املع ومات مع، املصرفية والعموالت الرسوم فياا مبا، املالية ـ . ٤-1٠٤ ل قاعـ
 مال  كان  وإذا؛ صـــــــــرفاا أو األموا  قبض يف فع ي دور له ليس موظف امل ابقة هبذه يضـــــــــ  ع أن وجيب

 .بدي ة ترتيبات باختاذ يأذن أن العام لألمني جاز، بذلك القيام يتي  ال اخلارجية املكاتب أحد يف املوظفني
 

 12-104 القاعدة  
 .حبكمة االستثمارات وإدارة االستثمار س  ة تفويض العام لألمني جيوز )أ( 
 من ذلك وبار املناســـــــــــبة التوجياية املبادئ من يقرره ما  ال  من، العام األمني يكفل )ب( 

 تعرض من حد أدىن إىل اإلقال  ع ى األو  املقام يف ال كيز يكون حبيث األموا  اســـــــــــــــتثمار، الوســـــــــــــــا ل
 من املنظمة احتياجات لت بية الالزمة السيولة توافر ع ى نفسه الوقت يف العمل مع ل خ ر األص ية األموا 

 معد  أع ى حتقيق أســـــــاس ع ى االســـــــتثمارات ا تيار جيب، املعاير هذه إىل وإضـــــــافة. النقدية التدفقات
 .املتحدة األمم مبادئ مع يتفق ومبا معقو  عا د

 
 14-104 القاعدة  

 يعيناا هبا مع ف مالية ميســــســــات  ال  من مباشــــرهتا وجتري االســــتثمارات مجيع تتم )أ( 
 .العام األمني

 اثنني وتوقيع إذن، املستثمرة املوارد سحب فياا مبا، االستثمارية املعامالت مجيع يف ي زم )ب( 
 .العام األمني الارض هلذا يسمياما املوظفني من
 

 16-104 القاعدة  
 العام األمني يضــعاا اليت ل ســياســات وفقا عناا ويب غ لالســتثمارات  ســا ر أي حتصــر )أ( 
 .العام ل ق اع الدولية احملاسبية ول معاير
 احلســــــاب أو االســــــتئماين الصــــــندو  أو الصــــــندو  ع ى االســــــتثمارات  ســــــا ر حتمل )ب( 

 .املستثمرة املبالــغ منه جا ت الذي اخلاص احلساب أو االحتياطي
 

 الخامسة المادة  
 األموال استخدام  

 
 1-105 القاعدة  

ع ى األمني العام أن حيصـــل ع ى موافقة ال جنة االســـتشـــارية قبل نقل القيود بني اعتمادات امليزانية  
 .6-5 الربناجمية يف احلاالت اليت تكون فياا اجلمعية العامة قد فوضت س  تاا إىل ال جنة مبوجب البند
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 2-105 القاعدة  
 ف ات ع ى حتمــل التزامــات عقــد ع ى املوافقــة ســـــــــــــــ  ــة العــام لألمني تفوض، 7-5 ل بنــد وفقــا 

 وذلك، املقب ة امليزانية ف ات ختص التزامات من فيه الد و  يتم عما العام األمني ويكشـــف. مقب ة ميزانية
 أو  االلتزامات هذه وتكون. العام ل ق اع الدولية احملاســــــبية ل معاير وفقا املالية البيانات ع ى مالحظة يف
 .العامة اجلمعية ع ياا وافقت مىت هبا املتع قة االعتمادات من خيصم ما
 

 3-105 القاعدة  
 يقتضي استخدام مجيع األموا  إذنا مسبقا من األمني العام. وميكن أن يكون هذا اإلذن يف شكل: 
 حمددة ألغراض حمددة أموا  وإنفا  التزامات يف بالد و  ، ر إذن أو أموا  ختصــيص )أ( 

 ؛ حمددة ف ة  ال 
 .معتمد مال  ع ى موظفني بتعيني إذن )ب( 

 
 5-105 القاعدة  

 املتع ق ل حســــــــــاب تصــــــــــديق )موظفي( كموظف  أكثر أو موظفا العام األمني يســــــــــمي )أ( 
 عناا واملســــيولية التصــــديق ســــ  ة وتســــند. املعتمدة امليزانية من فرعي باب أو بباب املتع قة( )ل حســــابات

 وفقا املسندة االعتماد ماام التصديق موظف ميارس أن جيوز وال. تفويضاا جيوز وال شخصي أساس ع ى
 .6-1٠5 ل قاعدة

، الوظا ف ذلك يف مبا، املوارد اســـــتخدام إدارة عن املســـــيولية التصـــــديق موظفو يتحمل )ب( 
 والقواعد املايل ول نظام والفعالية الكفا ة ملبادئ ووفقا أج اا من املوارد هذه ع ى ووفق اليت لألغراض وفقا

 والصرفيات االلتزامات جلميع تفصي ية بسجالت حيتفظوا أن التصديق موظفي وع ى. املتحدة لألمم املالية
 لتقدمي اســتعداد ع ى يكونوا أن وع يام. مســيوليتاا إليام فوضــت حســابات ع ى املخصــومة واملصــروفات

 .العام األمني ي  باا مربرات أو تفسرات وأية مييدة وثا ق أية
 مع متســـــــــــقة املســـــــــــت مة والفواتر املت قاة اخلدمات/الســـــــــــ ع فياا تكون اليت احلاالت يف )ج( 

 .االلتزام وقت مت قد التصديق أن اعتبار جيوز، االلتزام تفاصيل
 

 6-105 القاعدة  
 االلتزامات احلســــــــابات يف تدرج أن ع ى ل موافقة اعتماد موظفي العام األمني يســــــــمي )أ( 

، التعاد أشـــكا  من ، ر شـــكل أي أو شـــرا  أوامر أو اتفاقات أو بعقود املتع قة واملصـــروفات والصـــرفيات
. األصـــو  حســـب مســـمى تصـــديق موظف قبل من ع ياا التصـــديق ومن ســـالمتاا من التحقق بعد وذلك

 النحو ع ى اســــتحقاقاا من التحقق بعد املدفوعات صــــرف اعتماد عن أيضــــا مســــيولون االعتماد وموظفو
 الشــــــــــرا  أمر أو االتفا  أو ل عقد وفقا الالزمة واخلدمات الســــــــــ ع ع ى احلصــــــــــو  مت أنه ومن، الصــــــــــحي 

 يعادهلا ما )أو دوالر ٤ ٠٠٠ التك فة جتاوزت إذا، والتحقق، مبوجبه ط بت الذي اآل ر التعاد شـــــكل أو
 وع ى. الصـــــــــــــــ ة ذو املايل االلتزام تقرر أج ه من الذي ل ارض وفقا مت ذلك أن من، األ رى( بالعمالت
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 وأية مييدة وثا ق أية لتقدمي اســـــــتعداد ع ى يكونوا وأن تفصـــــــي ية بســـــــجالت حيتفظوا أن االعتماد موظفي
 .العام األمني ي  باا مربرات أو تفسرات
. تفويضــــــاا جيوز وال شــــــخصــــــي أســــــاس ع ى عناا واملســــــيولية االعتماد ســــــ  ة تســــــند )ب( 

 املوظف ماام أو 5-1٠5 ل قاعدة وفقا املســــــــــــــندة التصــــــــــــــديق ماام االعتماد موظف ميارس أن جيوز وال
 .5-1٠٤ ل قاعدة وفقا املصارف لدى توقيعه املعتمد

 مع متســـــــــــقة املســـــــــــت مة والفواتر املت قاة اخلدمات/الســـــــــــ ع فياا تكون اليت احلاالت يف )ج( 
 .االلتزام وقت مت قد االعتماد أن اعتبار جيوز، االلتزام تفاصيل

 
 10-105 القاعدة  

 حفظ عم يات ميزانيات حدود ويف باملعدالت، األعضــــــــــا  ل دو  التكاليف تســــــــــدد أن جيوز ال 
 .العام األمني مبوافقة إال، العامة اجلمعية ع ياا وافقت اليت السالم

 
 11-105 القاعدة  

 والوكـــاالت احلكومـــات إىل الـــدعم  ـــدمـــات من وغرهـــا إداريـــة  ـــدمـــات تقـــدمي جيوز )أ( 
 من متو  اليت األنشـــــــــ ة لدعم أو الدولية احلكومية واملنظمات الدولية املنظمات من وغرها املتخصـــــــــصـــــــــة

 أســـاس أي ع ى أو باملثل املعام ة أو قيمتاا اســـ داد أســـاس ع ى  اصـــة حســـابات أو اســـتئمانية صـــناديق
 .العام األمني مبوافقة، وأنش تاا وأهدافاا املتحدة األمم وسياسات يتفق ، ر

 األمم بني مكتوب باتفا  الدعم و دمات اإلدارية باخلدمات يتع ق ترتيب كل  يا ي )ب( 
 اخلدمات ع ى، ع يه تنص فيما، االتفاقات هذه وتنص. لصــاحله اخلدمات ســتقدم الذي والكيان املتحدة

 .اخلدمات ت ك تقدمي يف تتكبدها تكاليف أية بالكامل إلياا تسدد أن مقابل املتحدة األمم ستقدماا اليت
 

 12-105 القاعدة  
 رأي كان  لو حىت املنظمة ملصــ حة حمققا الدفع فياا يكون اليت احلاالت يف اإلكراميات دفع جيوز 
 احلســـابات مراجعي جم س إىل ويقدم. واضـــ  قانوين التزام ع ياا ليس املتحدة األمم أن القانوين املســـتشـــار

 وت زم. املالية الف ة هناية تاريخ من أشــــــار ثالثة يتجاوز ال موعد يف املدفوعة اإلكراميات جبميع موجز بيان
 .إكراميات أية دفع ع ى العام األمني موافقة

 
 13-105 القاعدة  

 نظم مجيع يضــــــــــع الذي وهو، املتحدة باألمم الشــــــــــرا  ماام عن مســــــــــيو  العام األمني )أ( 
 .الشرا  ماام أدا  عن املسيولني املوظفني ويعني بالشرا  املتع قة املتحدة األمم

 كتابيا  إليه املشــورة إلســدا  األماكن من وغره باملقر اســتعراض جلان العام األمني ينشــ  )ب( 
 املايل النظام هذا ألغراض، تشــمل اليت الشــرا  عقود تعديل أو من  إىل تفضــي اليت الشــرا  إجرا ات بشــأن
 ع ى تن وي اليت والعقود الشــــــرا  أوامر مثل الكتابية الصــــــكو  من وغرها االتفاقات، املالية القواعد وهذه
 أنواع تشـــــــمل اليت ال جان ت ك وا تصـــــــاصـــــــات تشـــــــكيل العام األمني وحيدد. املتحدة لألمم د ل حتقيق

 .هلا النقدية والقيمة املق حة الشرا  أعما  من لالستعراض خيضع ما
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 إىل يفضي هنا ي قرار أي اختاذ استعراض جلنة مشورة فياا ت زم اليت احلاالت يف جيوز ال )ج( 
 فياا يقرر اليت احلاالت يف العام األمني وع ى. املشــــورة ت ك ع ى احلصــــو  قبل تعدي ه أو شــــرا  عقد من 
 .القرار ذلك أسباب كتابة  يسجل أن االستعراض جلنة مبشورة األ ذ عدم

 
 14-105 القاعدة  

 القاعدة يف لذلك  الفا ع يه نص ما وباستثنا ، 1٢-5 البند يف ع ياا املنصوص ل مبادئ وفقا 
 املنافسة إجرا ات تشمل، الااية هلذه وحتقيقا. الفع ية املنافسة أساس ع ى الشرا  عقود متن ، 1٠5-16

 االقتضا : حسب ي ي ما
 .ل شرا  ومناجيات شام ة اس اتيجية وضع أجل من احليازة خت يط )أ( 
 .احملتم ني املوردين لتحديد ل سو  حبوث إجرا  )ب( 
 .احلكيمة التجارية املمارسات مراعاة )ج( 
 العروض أو الع ا ات تقدمي إىل بالدعوة الع ا ات تقدمي ط ب يف الرمسية ال ر  اتباع )د( 

 الرمسية غر ال ر  اتباع أو؛ املدعوين املوردين إىل املباشـــــــرة ال  بات تقدمي طريق عن أو اإلعالن طريق عن
 التع يمات بإصــــــــــدار العام األمني ويقوم. األســــــــــعار بعروض التقدم ط بات مثل الع ا ات تقدمي ط ب يف

 الع ا ات تقدمي ط ب طر  فياا تســتخدم اليت النقدية والقيم الشــرا ية األنشــ ة بأنواع يتع ق فيما اإلدارية
 اإللك وين التباد  طريق عن الع ا ات تقدمي ط ب يف الرمسية وغر الرمسية ال ر  هذه اتباع وجيوز. هذه

 موثوقية كفالة  ع ى ل بيانات اإللك وين التباد  نظام قدرة العام األمني يضـــــــــــــــمن أن بشـــــــــــــــرط، ل بيانات
 .وسريتاا املنقولة املع ومات
 اإللك وين التبـاد  طريق عن الع ـا ات تقـدمي ألغراض؛ ع نـا الع ـا ات مظـاريف فت  )ه( 
 .هلا ع نيا فتحا إلك ونيا الع ا ات مظاريف فت  يعترب، ل بيانات

 
 15-105 القاعدة  

 امليهل الع ا  لصــــاحب الشــــرا  عقد مين ، ع ا ات لتقدمي رمسية دعوة توجيه حالة يف )أ( 
 أنه تقييمه من ويتبني الع ا ات تقدمي ط ب وثا ق يف الواردة الشـــــروط مع كبر  حد إىل ع اؤه يتفق الذي

 .املتحدة لألمم بالنسبة تك فة الع ا ات أقل
 امليهل العرض لصــــــاحب الشــــــرا  عقد مين ، عروض بتقدمي رمسي ط ب توجيه حالة يف )ب( 

 ع ياا املنصـــــوص الشـــــروط مع اتفاقا العروض أكثر، األ رى العوامل مجيع مراعاة مع، عرضـــــه يكون الذي
 .العروض تقدمي ط ب وثا ق يف

 العروض أو الع ا ات يرفض أن، املتحدة األمم ملصـــــــــــــــ حة مراعاة، العام لألمني جيوز )ج( 
 كان  إذا ما العام األمني يقرر وعند ذ. الرفض أســــــباب كتابة  يســــــجل أن ع ى، معينة شــــــرا  بعم ية املتع قة

 بالقاعدة عمال شرا  عقد ع ى املباشر التفاوض أو، عروض أو ع ا ات بتقدمي جديد ط ب إصدار سيتم
 .الشرا  عم ية تع يق أو إهنا  أو، 1٠5-16
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 16-105 القاعدة  
 تقدمي ط ب يف الرمسية ال ر  اتباع أن معينة شـــــرا  عم ية يف يقرر أن العام لألمني جيوز )أ( 
 وذلك:، األمثل الوجه ع ى املتحدة األمم مص حة حيقق ال والعروض الع ا ات
 هنـا  يكون كـأن،  م  وب هو ملـا تنـافســـــــــــــــيـة ســـــــــــــــو  فياـا توجـد ال اليت احلـاالت يف ‘1’ 

 امل  وب يكون حني أو، حكومية لوا   أو بقوانني حمددة األســـــــعار تكون أو، احتكار
 ؛حمفوظ م كية حبق حممية  دمة أو حمميا منتجا

 احلاالت أو ل م  وب قياســي بتوحيد ســابق قرار فياا صــدر قد يكون اليت احلاالت يف ‘٢’ 
 ؛التوحيد هذا فياا ي زم اليت

 تابعة أ رى ميسسات مع تعاون نتيجة املق ح الشرا  عقد فياا يكون اليت احلاالت يف ‘٣’ 
 ؛17-1٠5 بالقاعدة عمال املتحدة األمم ملنظومة

 منتجات ع ى معقولة ف ة  ال  تنافســــــــيا احلصــــــــو  فياا مت قد يكون اليت احلاالت يف ‘٤’ 
 ؛تنافسية وشروطا أسعارا املقدمة والشروط األسعار فياا وظ ت مماث ة و دمات

 قـد الرمسي بـال ريق العروض أو الع ــا ات تقــدمي ط ــب فياــا يكون ال اليت احلـاالت يف ‘5’ 
 ؛معقولة سابقة ف ة  ال  مرضية نتا ج إىل أفضى

 تســــــم  وال عقار اســــــتئجار أو بشــــــرا  املق ح الشــــــرا  عقد فياا يتع ق اليت احلاالت يف ‘6’ 
 ؛الفع ية باملنافسة السو  ظروف فياا

 ؛م  وب هو ما إىل م حة حاجة فياا توجد اليت احلاالت يف ‘7’ 
 يتعذر  دمات ع ى باحلصـــــو  متع قا املق ح الشـــــرا  عقد فياا يكون اليت احلاالت يف ‘8’ 

 ؛موضوعيا تقييماا
 بال ر  العروض أو الع ا ات تقدمي ط ب أن العام األمني فياا يقرر اليت احلاالت يف ‘٩’ 

 ؛مرضية نتا ج حيقق لن الرمسية
 ي زم الذي النقدية ل قيمة األدىن احلد دون الشـــــــــــــــرا  قيمة فياا تكون اليت احلاالت يف ‘1٠’ 

 .والعروض الع ا ات تقدمي ط ب يف الرمسية ال ر  اتباع عنده
 القرار هذا أســـــــباب تدوين، أعاله )أ( الفقرة مبوجب قراره اختاذ عند، العام األمني ع ى )ب( 

 كبر  حد إىل م ابقا عرضــــه ويكون الشــــروط يســــتويف الذي ل با ع الشــــرا  عقد مين  أن عند ذ وله، كتابة
 والعروض الع ـــا ات تقـــدمي ط ـــب يف الرمسي غر بـــال ريق إمـــا، مقبو  بســـــــــــــــعر ومقـــدمـــا م  وب هو ملـــا
 .املباشر بالتفاوض أو
 

 17-105 القاعدة  
 املتحدة األمم منظومة ميسسات من أ رى ميسسات مع يتعاون أن العام لألمني جيوز )أ( 

 امليســـــــســـــــات ت ك يف والقواعد األنظمة تكون أن بشـــــــرط املشـــــــ يات من املتحدة األمم احتياجات لت بية
 األغراض هلــذه اتفــاقــات يف يــد ــل أن العــام لألمني وجيوز. املتحــدة األمم يف والقواعــد األنظمــة مع متفقــة
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 املتحدة األمم ارتباط أو، مشــــ كة شــــرا  بعم يات القيام التعاون هذا يشــــمل أن وجيوز. االقتضــــا  حســــب
 أ رى ميســـســـة م البة أو، املتحدة األمم منظومة يف أ رى ميســـســـة تتخذه شـــرا  قرار ع ى اعتمادا بعقد

 .املتحدة األمم عن نيابة بالشرا  تقوم بأن املتحدة األمم منظومة يف
 حكومــة مع، العــامــة اجلمعيــة هبــا تــأذن اليت احلــدود يف، يتعــاون أن العــام لألمني جيوز )ب( 

 اتفاقات يف يد ل أن وله، ل شرا  بأنش ة يتع ق فيما أ رى عامة دولية منظمة أو حكومية غر منظمة أو
 .االقتضا  حسب األغراض هلذه

 
 18-105 القاعدة  

 قيمتاا تزيد شرا  عم ية كل  ع ى الرمسي ال ابع إلضفا  الكتابية الشرا  عقود تستخدم )أ( 
، األحوا  حســـــب، ال تيبات هذه وحتدد. العام األمني قررها اليت احملددة القصـــــوى املســـــتويات عن النقدية

 بالتفصيل: ي ي ما
 ؛املش اة اخلدمات أو املنتجات طبيعة ‘1’ 
 ؛املش اة الكمية ‘٢’ 
 ؛الوحدة سعر أو العقد سعر ‘٣’ 
 ؛بالعقد املشمولة الف ة ‘٤’ 
 اليت واآلثار، ل عقود العامة املتحدة األمم شروط فياا مبا، استيفاؤها يتعني اليت الشروط ‘5’ 

 ؛التس يم عدم ع ى ت تب
 ؛والدفع التس يم شروط ‘6’ 
 .وعنوانه املورد اسم ‘7’ 
 إلك ونية وســي ة أية اســتخدام يقيد أنه ع ى الشــرا  عقود كتابية  اشــ اط تفســر جيوز ال )ب( 

 قدرة من التأكد، البيانات لتباد  إلك ونية وســــي ة أية اســــتخدام قبل، العام األمني وع ى. البيانات لتباد 
 .وسريتاا املنقولة املع ومات موثوقية ضمان ع ى ل بيانات اإللك وين التباد  نظام

 
 19-105 القاعدة  

 جيوز ال، املتحدة األمم مصـــــــ حة تقتضـــــــيه ما أو التجاري العرف به جيري ما باســـــــتثنا  )أ( 
 مبالغ أو مب غ دفع يستوجب املتحدة األمم باسم التعاد أشكا  من ، ر شكل يف الد و  أو عقد إبرام

 دفع ع ى االتفا  حالة ويف. ع ياا املتعاقد اخلدمات أدا  أو املنتجات تســـــ يم قبل احلســـــاب حتت معج ة
 .ذلك إىل الداعية األسباب تسجل، معجل مب غ

 جيوز، ٢-1٠5 القاعدة ع يه تنص عما النظر وباض، أعاله )أ( الفقرة إلـــى باإلضافـــة )ب( 
 .دفعات ع ى بالدفع يأذن أن الضرورة عند العام لألمني
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 20-105 القاعدة  
 وأصـــــــــوهلا وخمزوناهتا ومعداهتا ومنشـــــــــ هتا املتحدة األمم ممت كات إدارة عن مســـــــــيو  العام األمني 

 وحفظاا واســتخداماا وتســجي اا قيمتاا وحتديد باســتالماا املتع قة النظم مجيع ذلك يف مبا، امل موســة غر
 عن املســــــيولني املوظفني يعني الذي وهو، بالبيع التصــــــرف ذلك يف مبا، فياا والتصــــــرف ونق اا وصــــــيانتاا

 .املمت كات إدارة مباام القيام
 

 21-105 القاعدة  
 امل موســــــــــــة غر واألصـــــــــــــو  واملخزونات واملعدات واملنشـــــــــــــ ت املمت كات من العيين التحقق يتم 
 .العام األمني يضعاا اليت ل سياسات وفقا، هلا بسجالت وحيتفظ، ل منظمة

 
 22-105 القاعدة  

 املشــــــــــورة لتقدمي األ رى العمل وأماكن ل مقر اســــــــــتعراض هيئات العام األمني ينشــــــــــ  )أ( 
 امل موســــــة غر وأصــــــوهلا وخمزوناهتا ومعداهتا ومنشــــــ هتا املتحدة األمم ممت كات من يفقد ما بشــــــأن الكتابية

 العـام األمني وحيــدد. أ رى م ــابقــة عــدم حــاالت أو القيمــة يف اضـــــــــــــــمحال  أو ت ف من هبــا ي حق ومــا
 الت ف أو الفقدان هذا أسـباب حتديد إجرا ات تتضـمن اليت وصـالحياهتا هذه االسـتعراض هيئات تشـكيل

 وفقا املمت كات يف التصرف وإجرا ات، امل ابقة عدم حاالت من ذلك غر أو القيمة يف االضمحال  أو
 األمم موظفي من أي يتحم اا اليت، وجدت إن، املســـــــيولية ومدى، ٢٤-1٠5 و ٢٣-1٠5 ل قاعدتني

 .امل ابقة عدم حاالت من غرمها أو الت ف أو الفقدان هذا عن ، ر طرف أي أو املتحدة
 هنـا ي إجرا  أي اختـاذ جيوز ال، اســـــــــــــــتعراض هيئـة مشـــــــــــــــورة فياـا ت زم اليت احلـاالت يف )ب( 

 ذلك غر أو القيمة يف اضمحال  أو ت ف من هبا ي حق ما أو املتحدة األمم ممت كات بفقدان يتصل فيما
 فياا يقرر اليت احلاالت يف العام األمني وع ى. املشــــــورة ت ك ع ى احلصــــــو  قبل امل ابقة عدم حاالت من

 .القرار لذلك اختاذه أسباب كتابة  يسجل أن اهليئة هذه مبشورة األ ذ عدم
 

 23-105 القاعدة  
 اليت امل موســــة غر وأصــــوهلا وخمزوناهتا ومعداهتا ومنشــــ هتا املتحدة األمم ملمت كات بالنســــبة جيري 

، متقادمة أو لالســـــــتعما  صـــــــاحلة غر أو احلاجة عن زا دة أهنا، اســـــــتعراض هيئة توصـــــــية ع ى بنا ، يع ن
 االستعراض: هيئة كانت  إذا إال، التنافسية الع ا ات طريق عن بيعاا أو نق اا أو فياا التصرف

 ؛العام األمني حيدده مب غ عن تقل املبيعات قيمة أن تقدر )أ( 
 اليت ال وازم أو املعدات لقيمة الك ي أو اجلز ي السداد يف املمت كات استخدام أن تعترب )ب( 

 ؛املنظمة مص حة حيقق ما  ر هو حم اا حتل
 يف الســـــــــتخداماا عم ية أو مشـــــــــروع من الزا دة املمت كات نقل املناســـــــــب من أن ترى )ج( 

 ؛النقل )عم يات( عم ية هبا تتم اليت العادلة السوقية القيمة وحتدد، أ رى عم ية أو ، ر مشروع
 يقتضــــــــيه أو وفرا حيقق لالســــــــتعما  الصــــــــاحلة غر أو الزا دة املمت كات إعدام أن تقرر )د( 

 ؛املمت كات هذه طبيعة أو القانون
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 بســـــــعر البيع أو باإلهدا  املمت كات يف التصـــــــرف املتحدة األمم مصـــــــ حة من أن تقرر )ه( 
 .الرب  تستادف ال أ رى منظمة أو حكومية وكالة أو حكومة إىل أو دولية حكومية منظمة إىل رمزي

 
 السادسة المادة  
 المحاسبة  

 
 2-106 القاعدة  

 .احملاسبية النظم يضع الذي العام باألمني احلسابات عن املسيولية تناط 
 

 5-106 القاعدة  
 والعمالت املتحدة الواليات دوالر بني هبا يعمل اليت الصــرف أســعار العام األمني حيدد )أ( 

 .املتحدة األمم معامالت مجيع قيد يف هبا املعمو  الصرف أسعار وتستخدم. األ رى
تسجل املقبوضات أو املدفوعات بعمالت غر دوالر الواليات املتحدة ع ى أساس سعر  )ب( 

الصــــــرف املعمو  به الســــــا د يف تاريخ املعام ة. ويقيد أي فر  بني املب غ املقبوض فعال وقت الصــــــرف واملب غ 
 .ن فرو  أسعار الصرفالذي كان ميكن احلصو  ع يه بسعر الصرف املعمو  به بوصفه  سارة أو رحبا م

عند إقفا  احلســــابات اخلتامية ل ف ة املالية، يقيد أي رصــــيد ســــالب يظار يف حســــاب  )ج( 
كرصــــــيد مدين حتت املصــــــروفات األ رى، بينما يقيد أي “  اخلســــــارة أو الرب  من فرو  ســــــعر الصــــــرف”

حتت اإليرادات كرصيد دا ن “  اخلسارة أو الرب  من فرو  سعر الصرف”رصيد موجب يظار يف حساب 
 األ رى/املتنوعة.

 
 7-106 القاعدة  

 ذلك يف مبا، األصــــو   ســــا ر بشــــ ب يأذن أن، حتقيق إجرا  بعد، العام لألمني جيوز )أ( 
. امل موسة غر واألصو ، واملخزونات، واملعدات واملنش ت واملمت كات، القبض املستحقة واملبالغ، النقدية
 بيان، املالية الف ة انتاا  تاريخ من أشــــار ثالثة يتجاوز ال موعد يف، احلســــابات مراجعي جم س إىل ويقدم
 .اخلسا ر عن موجز

 )موظفني( موظف أي يتحم اا اليت، وجدت إن، املسيولية حالة كل  يف التحقيق حيدد )ب( 
 مب غ بسداد املوظفني( )هيال  املوظف هذا إلزام وجيوز. اخلسا ر أو اخلسارة عن املتحدة األمم موظفي من

 يتحم اا اليت املبالغ جبميع يتع ق فيما األ ر القرار العام ولألمني. املتحدة لألمم ك يا  أو جز يا اخلســــــــــــــارة
 .اخلسا ر حلدوث نتيجة غرهم أو املوظفون

 
 8-106 القاعدة  

حيتفظ بالسجالت احملاسبية وغرها من السجالت املالية ومجيع املستندات املييدة طوا  الف ات  
 احملددة، وفقا ل سياسات، وجيوز بعد ذلك مبوافقة األمني العام، إعدام هذه السجالت واملستندات.

 .٢٠1٩ يناير/الثاين كانون  1 يف التعديالت هذه نفاذ يبدأ - 5
 غوتيريش أن ونيو )توقيع(

 العام األمني


