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   العامنشرة األمني
    

  النظام املايل والقواعد املالية
  

يــصدر األمــني العــام يف هــذه النــشرة نــسخة منقحــة مــن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة   - ١
  .لألمم املتحدة

ــشريعية الواســعة        - ٢ ــايل، التوجيهــات الت ــة العامــة، مــن خــالل نظامهــا امل ــصدر اجلمعي وت
وقـد وافقـت اجلمعيـة العامـة علـى النظـام املـايل        . تحـدة النطاق اليت تنظم اإلدارة املالية لألمـم امل  

ومبوجـب ذلـك القـرار، يبـدأ نفـاذ النظـام املـايل        . ٦٧/٢٤٦رابعـا مـن قرارهـا       الفـرع   املنقح يف   
، بـشرط أال تنطبـق، كتـدبري انتقـايل، بنـود النظـام املـايل                ٢٠١٣يوليه  / متوز ١املنقح اعتبارا من    

ــة   ــصناديق االســتئمانية   إلبــالغ وااملتعلقــة بإعــداد البيانــات املالي ــة وال ــة العادي ــها علــى امليزاني عن
 كـانون  ١واحلسابات االحتياطية واحلسابات اخلاصة، باستثناء حـسابات حفـظ الـسالم، حـىت              

  . ٢٠١٤يناير /الثاين
، يقـوم األمـني العـام، يف إطـار النظـام املـايل،              ٨-٥وكما هـو منـصوص عليـه يف البنـد             - ٣

مــن وضــوح تفاصــيل تزيــد وهــذه القواعــد ال تقــدم فقــط   .إصــدارها وبوضــع القواعــد املاليــة 
تــبني لكنــها مــسؤولياهتم، ويف إطارهــا أن ميارســوا واإلدارة احلــدود الــيت يــتعني علــى املــوظفني 
ــايل    ــذ النظــام امل ــة تنفي ــضا طريق ــاذ  و. أي ــدأ نف ــة املنقحــة   يب ــد املالي ــن  القواع ــارا م ــوز١اعتب  / مت

بري انتقايل، القواعد املاليـة املتعلقـة بإعـداد البيانـات املاليـة        ، بشرط أال تنطبق، كتد    ٢٠١٣ يوليه
عنها على امليزانية العادية والصناديق االسـتئمانية واحلـسابات االحتياطيـة واحلـسابات             واإلبالغ  

  . ٢٠١٤يناير / كانون الثاين١اخلاصة، باستثناء حسابات حفظ السالم، حىت 
ات اليت أدخلت على النظـام املـايل والقواعـد          وميكن االطالع على شرح مفصل للتغيري       - ٤

تنقيحات يقترح إدخاهلا على النظـام املـايل لألمـم املتحـدة            ”املالية يف تقرير األمني العام املعنون       
  ).A/67/345(“ من أجل اعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام
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 / أيــــار٩املؤرخــــة  ST/SGB/2003/7وهــــذه النــــشرة تنــــسخ نــــشريت األمــــني العــــام   - ٥
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخة ST/SGB/2003/7/Amend.1 و ٢٠٠٣ مايو

  مون -   كيبان) توقيع(
  األمني العام
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ــشآت         ــات واملنـ ــع املمتلكـ ــصيلة بيـ ــبية حلـ ــة احملاسـ املعاملـ

٦٣٨- ١٠٦  . . . . . . .واملعدات واملخزونات واألصول غري امللموسة                  
شطب خسائر األصول، مبا يف ذلك النقدية، واحلـسابات              

ــدات      ــشآت واملعـ ــات واملنـ ــبض، واملمتلكـ ــستحقة القـ املـ
٧٣٩- ٥١٠٦-٦. . . . . . . . . . . .خزونات واألصول غري امللموسة               وامل

٨٣٩- ١٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .احملفوظات         
٤٠. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جملس مراجعي احلسابات - السابعة  

٤٠  ١-٧. . . . . . . . . . . . . . .تعيني جملس مراجعي احلسابات                    
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الصفحةالقاعدةالبند    املادة  

٤٠  ٢-٧. . . . . . .مدة عضوية أعضاء جملس مراجعي احلسابات                           
    ٤٠  ٣-٧
٤٠  ٤-٧. . . . . . . .معايري مراجعة احلسابات ونطاقها وعملياهتا                           
    ٤٠  ٥-٧
    ٤٠  ٦-٧
    ٤١  ٧-٧
    ٤١  ٨-٧
٤١  ٩-٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التسهيالت         
    ٤١  ١٠-٧
٤١  ١١-٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .إصدار التقارير           
    ٤١  ١٢-٧

٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تعليمات إضافية منظمة ملراجعة حسابات األمم املتحدة                             - رفقملا  
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  املادة األوىل    
  أحكام عامة    

  
  يق والسلطةنطاق التطب    

 ينظم هذا النظام املالــــي اإلدارة املالية لألمم املتحدة، مبا يف ذلك حمكمة :١- ١البند 
  .العدل الدولية

  ١- ١٠١القاعدة 
. يصدر األمني العام القواعد املالية وفقا ألحكام النظام املايل اليت أقرهتا اجلمعيـة العامـة               

 املتحدة باستثناء مـا تقـرره اجلمعيـة العامـة صـراحة        وهي تنظم مجيع أنشطة اإلدارة املالية لألمم      
ويفوض األمني العام مبوجـب     . خالفا لذلك وما يأذن األمني العام باستثنائه على وجه التحديد         

. هذا لوكيل األمني العام للشؤون اإلدارية سلطة ومسؤولية تطبيق النظام املايل والقواعد املاليـة             
ريـة بـدوره تفـويض هـذه الـسلطة بـأمر إداري إىل موظـف                ولوكيل األمني العـام للـشؤون اإلدا      

وتنص هذه األوامر اإلداريـة علـى       . آخر بالنسبة جلوانب حمددة من النظام املايل والقواعد املالية        
. مــا إذا كــان جيــوز هلــذا املوظــف أن يفــوض جوانــب مــن هــذه الــسلطة إىل مــوظفني آخــرين    

لقواعـد املاليـة مببـادئ اإلدارة املاليـة املتـسمة           ويسترشد املوظفون لدى تطبيقهم للنظـام املـايل وا        
  .بالفعالية والكفاءة وبتوخي االقتصاد

  
  املسؤولية واملساءلة    
  ٢- ١٠١القاعدة     

علــى مجيــع مــوظفي األمــم املتحــدة االمتثــال للنظــام املــايل والقواعــد املاليــة ولألوامــر       
وكـل موظـف خيـالف النظـام     . ملاليـة اإلدارية اليت تصدر بصدد هذا النظام املايل وهذه القواعد ا     

ــصادرة بــصددها     ــة ال ــة أو األوامــر اإلداري يعتــرب مــسؤوال مــسؤولية  قــد املــايل أو القواعــد املالي
  .شخصية ومالية عن أعماله

  
  تعاريف    
  ٣- ١٠١القاعدة     

  :يف هذه القواعد  
  اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية؛“ اللجنة االستشارية”تعين   )أ(  
  أي إدارة أو مكتب أو كيان تنظيمي مستقل آخر؛“ اإلدارة”تعين   )ب(  
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وكيل األمـني العـام أو األمـني العـام املـساعد أو املـدير               “ رئيس اإلدارة ”يعين    )ج(  
  أعاله؛) ب(باملعىن احملدد يف “ اإلدارة”أو أي موظف آخر مسؤول عن 

  
  الفترة املالية    

سنة تقوميية، باستثناء الفترة املالية لعمليات حفظ  تتألف الفترة املالية من :٢- ١البند 
السالم ذات احلسابات اخلاصة حيث تكون الفترة املالية هلذه العمليات سنة واحدة تبدأ 

  .يونيه/ حزيران٣٠يوليه وتنتهي يف / متوز١يف 
  

  فترة امليزانية    
رحة من سنتني تقومييتني  تتألف فترة امليزانية اخلاصة بامليزانية الربناجمية املقت:٣- ١البند 

متتاليتني أوالمها سنة زوجية، باستثناء الفترة املالية لعمليات حفظ السالم 
احلسابات اخلاصة حيث تكون فترة امليزانية هلذه العمليات سنة واحدة تبدأ يف   ذات
  .يونيه/ حزيران٣٠يوليه وتنتهي يف /متوز  ١

  
  تاريخ بدء السريان    

وال جيوز تعديله . ٢٠١٣يوليه / متوز١يف املايل ا النظام  يبدأ سريان هذ:٤- ١البند 
  .اجلمعية العامةبواسطة   إال
  

  املادة الثانية    
  امليزانيات    

  
  امليزانية الربناجمية  -ألف   

  
  السلطة واملسؤولية    
  .يعد األمني العام امليزانية الربناجمية املقترحة لكل فترة ميزانية: ١- ٢البند     

  
  ١- ١٠٢القاعدة     

يقــرر األمــني العــام مــضمون الــربامج وختــصيص املــوارد يف امليزانيــة الربناجميــة     )أ(  
  .املقترحة اليت ُتقدم إىل اجلمعية العامة

يعد رؤساء اإلدارات مقترحـات ميزانياهتـا الربناجميـة لفتـرة امليزانيـة القادمـة يف            )ب(  
إلداريــة ووفقــا للنظــام املــايل  املواعيــد وبالتفاصــيل الــيت يقررهــا وكيــل األمــني العــام للــشؤون ا  
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ــة        ــة للميزاني ــربامج واجلوانــب الربناجمي ــة وللنظــام والقواعــد املنظمــة لتخطــيط ال والقواعــد املالي
  .ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم

  
  العرض واحملتويات واملنهجية    

انية اليت تشمل امليزانية الربناجمية املقترحة اإليرادات والنفقات يف فترة امليز: ٢- ٢البند 
  .تتعلق هبا وتوضع بدوالرات الواليات املتحدة

ويعرض . تقسم امليزانية الربناجمية املقترحة إىل أجزاء وأبواب وبرامج: ٣- ٢البند 
الربامج الفرعية والنواتج واألهداف واإلجنازات املتوقعة خالل فترة الربناجمي سرد ال

يان يفسر التغيريات الرئيسية يف مضمون ويسبق امليزانية الربناجمية املقترحة ب. السنتني
ويرفق بامليزانية . الربامج وحجم املوارد املخصصة هلا باملقارنة بفترة السنتني السابقة

الربناجمية املقترحة ما تطلبه اجلمعية العامة أو ما يطلب نيابة عنها من معلومات 
يدا من املرفقات أو ومرفقات وبيانات توضيحية وما قد يراه األمني العام ضروريا ومف

  . اإلضافيةالبيانات
  

  ٢- ١٠٢القاعدة     
باإلضافة إىل املتطلبات املفصلة يف النظام والقواعد املنظمة لتخطيط الربامج واجلوانـب              

  :الربناجمية للميزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب التقييم، تتضمن امليزانية الربناجمية املقترحة ما يلي
املوارد حسب البـاب والربنـامج والربنـامج الفرعـي؛ وألغـراض            بيانا تفصيليا ب    )أ(  

املقارنــة، ُتبــيَّن نفقــات فتــرة امليزانيــة الــسابقة واالعتمــادات املنقحــة لفتــرة امليزانيــة اجلاريــة إىل    
  جانب تقديرات املوارد لفترة امليزانية املقبلة؛

 مـــن االقتطاعـــات  بيانـــا بـــاإليرادات التقديريـــة، مبـــا فيهـــا اإليـــرادات املتأتيـــة  )ب(  
؛ وجيب أن تـبني املعلومـات    ٣-٣اإللزامية من مرتبات املوظفني واإليرادات الصافية وفقا للبند         

املتعلقة باألنشطة املدرة للدخل التقديرات اإلمجالية لإليـرادات والنفقـات بالنـسبة لكـل نـشاط                
ــرادات كــل نــشاط    ــشطة  وكــذلك صــايف إي ــراد  مــن هــذه األن ات الــذي يــضاف إىل بــاب اإلي

  .امليزانية يف
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  االستعراض واالعتماد    
يقدم األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا العادية ويف السنة الثانية من : ٤- ٢البند 

وحتال هذه امليزانية . فترة امليزانية، امليزانية الربناجمية اليت يقترحها لفترة امليزانية التالية
األعضاء قبل افتتاح تلك الدورة خبمسة أسابيع على الربناجمية املقترحة إىل مجيع الدول 

  .األقل
قبل اثين عشر أسبوعا على األقل من افتتاح الدورة العادية للجمعية العامة : ٥- ٢البند 

يف السنة الثانية من فترة امليزانية، يقدم األمني العام إىل اللجنة االستشارية امليزانية 
  .انية التالية لدراستهاالربناجمية اليت يقترحها لفترة امليز

تعد اللجنة االستشارية تقريرا يقدم إىل اجلمعية العامة عن امليزانية : ٦- ٢البند 
وحيال هذا التقرير إىل مجيع الدول األعضاء يف نفس . الربناجمية اليت اقترحها األمني العام

إضافة له، ويتضمن التقرير، أو . الوقت الذي حتال فيه امليزانية الربناجمية املقترحة
توصيات اللجنة االستشارية فيما يتعلق ببيان األمني العام بشأن اآلثار املترتبة يف امليزانية 

  .الربناجمية على توصيات جلنة الربنامج والتنسيق
يف السنة الثانية من فترة امليزانية، تعتمد اجلمعية العامة امليزانية الربناجمية : ٧- ٢البند 

ة، وذلك بعد أن تنظر جلنة شؤون اإلدارة وامليزانية التابعة للجمعية لفترة امليزانية التالي
  .العامة يف امليزانية الربناجمية املقترحة وتقرير اللجنة االستشارية بشأهنا

  
  نشر امليزانية الربناجمية املعتمدة    
  ٣- ١٠٢القاعدة     

يزانيـة الربناجميـة   يتخذ وكيل األمني العـام للـشؤون اإلداريـة الترتيبـات الالزمـة لنـشر امل                
  .كما أقرهتا اجلمعية العامة

  
  االحتياجات املنقحة واملكملة للميزانية الربناجمية    

جيـــوز لألمـــني العـــام عنـــد االقتـــضاء تقـــدمي مقترحـــات مكملـــة للميزانيـــة : ٨- ٢البنـــد 
  .الربناجمية

  
  ٤- ١٠٢القاعدة     

  :احلاالت التاليةجيوز تقدمي مقترحات منقحة ومكملة للميزانية الربناجمية يف   
  واألمن اعتمادها على وجه السرعة؛السالم عندما تقتضي مصلحة   )أ(  
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عنــدما تنطــوي علــى أنــشطة يعتربهــا األمــني العــام ملحــة للغايــة ومل يكــن يف     )ب(  
  اإلمكان التنبؤ هبا وقت إعداد املقترحات األولية للميزانية الربناجمية؛

  معية العامة؛اجلبقرارات صادرة عن عندما تتعلق   )ج(  
جملـــس األمـــن أو اجمللـــس االقتـــصادي بقـــرارات صـــادرة عـــن عنـــدما تتعلـــق   )د(  

 واالجتماعي أو جملس الوصاية؛

عندما تشمل أنشطة مذكورة يف مقترحـات ميزانيـات برناجميـة سـابقة كبنـود                 )هـ(  
  سُتطلب هلا اعتمادات يف وقت الحق؛

النفقـات بـسبب التـضخم      عندما تنطوي علـى تعـديالت يف االحتياجـات مـن              )و(  
  .وتقلب أسعار العمالت

  
  عرض وتقدمي املقترحات املنقحة واملكملة للميزانية الربناجمية    

 يعد األمني العام املقترحات املكملة للميزانية الربناجمية يف شكل يتفق مع :٩- ٢البند 
تستعرض اللجنة و. امليزانية الربناجمية املعتمدة ويقدم تلك املقترحات إىل اجلمعية العامة

  .االستشارية املقترحات املكملة وتقدم تقريرا عنها
  

  ٥- ١٠٢القاعدة     
يعـــد رؤســـاء اإلدارات املقترحـــات املنقحـــة واملكملـــة للميزانيـــة الربناجميـــة         )أ(  

  .بالتفاصيل ويف املواعيد اليت حيددها وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية
امج وتوزيــع املــوارد يف مجيــع املقترحــات  يبــت األمــني العــام يف مــضمون الــرب   )ب(  

  .املنقحة واملكملة للميزانية الربناجمية اليت تقدم إىل اجلمعية العامة



ST/SGB/2013/4

 

13-40855 6 
 

  القرارات اليت تترتب عليها آثار يف امليزانية الربناجمية    
ال جيوز ألي جملس أو جلنة أو أية هيئة خمتصة أخرى اختاذ قرار ينطوي : ١٠- ٢البند 

زانية الربناجمية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة أو ميكن أن تترتب عليه على تغيري يف املي
 من األمني العام عن اآلثار اليت تترتب على هذا االقتراح اتقريرأن تتلقى نفقات إال بعد 

  .ضعه يف االعتباروأن تيف امليزانية الربناجمية 
مني العام تغطيتها ال جيوز االرتباط بنفقات مقترحة تتعذر يف رأي األ: ١١- ٢البند 
إال بعد أن تقر اجلمعية العامة االعتمادات الالزمة هلا، وذلك املوجودة االعتمادات   من
يشهد األمني العام بأنه ميكن تغطيتها وفقا ألحكام قرار اجلمعية العامة املتعلق   مل  ما

  . باملصروفات غري املتوقعة وغري العادية
  

  ٦- ١٠٢القاعدة     
اإلدارات مـسؤولني عـن إعـداد بيانـات اآلثـار املترتبـة يف امليزانيــة       يكـون مجيـع رؤسـاء      

، واحلـصول علـى إجـازة وكيـل األمـني العـام للـشؤون        ١٠-٢الربناجمية املطلوبة مبوجـب البنـد     
  .املعنيةاإلدارية هلا، وعرضها على اهليئات التشريعية 

  
  املصروفات غري املتوقعة وغري العادية    
  ٧- ١٠٢القاعدة     

صدر وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة اإلذن بعقــد التزامــات وفقــا        يــ  )أ(  
  .لقرارات اجلمعية العامة املتصلة باملصروفات غري املتوقعة وغري العادية

ُيطلع وكيـل األمـني العـام للـشؤون اإلداريـة اجلمعيـة العامـة، يف تقـارير األداء                 )ب(  
ــع     ــة مجي ــى حال ــة، عل ــة الربناجمي ــة بامليزاني ــة   املتعلق ــصلة باملــصروفات غــري املتوقع االلتزامــات املت

  .العادية وغري
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  ميزانيات عمليات حفظ السالم  -باء   
  السلطة واملسؤولية والتقدمي واالعتماد    

يعد األمني العام ميزانيات عمليات حفظ السالم اليت حتدد األهداف : ١٢- ٢البند 
  .مة وتعتمدهاواإلجنازات املتوقعة والنواتج لتنظر فيها اجلمعية العا

يقدم األمني العام إىل اجلمعية العامة مرتني يف السنة، للعلم، جدوال : ١٣- ٢البند 
يلخص االحتياجات املتعلقة بامليزانية لكل عملية من عمليات حفظ السالم يف فترة 

يونيه، ويشمل تفصيال للنفقات / حزيران٣٠يوليه إىل / متوز١امليزانية املمتدة من 
  .ئيسية واجملموع الكلي لالحتياجات من املواردحسب البنود الر

  
  ٨- ١٠٢القاعدة     

حيدد األمني العام األهداف واإلجنازات املتوقعة والنواتج واألنشطة وختـصيص        )أ(  
  .املوارد يف مجيع ميزانيات عمليات حفظ السالم املقدمة إىل اجلمعية العامة

املواعيد اليت حيـددها وكيـل      ُتعد تقديرات ميزانيات عمليات حفظ السالم يف         )ب(  
األمـني العـام للـشؤون اإلداريــة وبالـشكل والتفـصيل اللـذين يقررمهــا ووفقـا ملتطلبـات اجلمعيــة         

  .العامة
  

  حمكمة العدل الدولية -جيم  
  إعداد امليزانية وتقدميها  

تعد حمكمة العدل الدولية، بالتشاور مع األمني العام، مقترحات امليزانية : ١٤- ٢البند 
ويقدم األمني العام هذه املقترحات إىل اجلمعية العامة مشفوعة . ربناجمية للمحكمةال
  .يراه مستصوبا من املالحظات  مبا
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  املادة الثالثة    
 االشتراكات واإليرادات األخرى    

 
  امليزانية الربناجمية -ألف  

 
  االشتراكات املقررة  

، ٢- ٣ــري وفقا ألحكام البند متول االعتمادات، رهنا بالتسويات اليت جت: ١- ٣البند 
من اشتراكات الدول األعضاء، وفقــــا جلدول األنصبة املقررة الذي حتدده اجلمعية 

وجيوز إىل حني تلقي هذه االشتراكات متويل االعتمادات من صندوق رأس املال . العامة
  .املتداول

امليزانية حتسب اشتراكات الدول األعضاء عن كل سنة من سنيت فترة : ٢- ٣البند 
على أساس نصف االعتمادات اليت توافق عليها اجلمعية العامة لفترة امليزانية تلك على 

  :أن جتري تسويات لالشتراكات املقررة فيما يتعلق مبا يلي
االعتمادات التكميلية اليت مل يسبق تقرير اشتراكات الدول   )أ(  
  فيها؛  األعضاء
 لفترة ٣- ٣رادات احملددة يف البند نصف املبالغ املقدرة حتت فئات اإلي  )ب(  
اليت مل يسبق أن أخذت األرصدة الدائنة املتعلقة هبا يف احلسبان وأية تسويات يف  امليزانية

  املبالغ املقدرة حتت فئات اإليرادات اليت سبق أخذها يف احلسبان؛
االشتراكات املتأتية من األنصبة املقررة على الــدول األعضــاء اجلديدة   )ج(  

  ؛٨- ٣وجب أحكام البند مب
  ؛٤- ٥ و ٣- ٥أي رصيد متبق من االعتمادات معاد مبوجب البندين   )د(  
نصف املبالغ املقيدة حلساب الدول األعضاء يف صندوق معادلة   )هـ(  

الضرائب لفترة امليزانية واليت ال يعتقد أن مثة حاجة إليها لسداد النفقات الالزمة لرد 
ة، وأية تسويات متعلقة باملبالغ التقديرية املقيدة حلساهبا الضرائب خالل السنة التقوميي
  .واليت سبق أخذها يف احلسبان

، ٢- ٣من األنصبة املقررة على الدول األعضاء، وفقا للبند  ُيخصم: ٣-٣البند 
  : من الفئات التالية لإليراداتةاملتأتياإليرادات الصافية 

  األنشطة املدرة لإليرادات؛  )أ(  



ST/SGB/2013/4 

 

9 13-40855 
 

  االستثمارات؛إيرادات   )ب(  
  اخلدمات املقدمة؛  )ج(  
 والدول غري ٨- ٣اشتراكات الدول األعضاء اجلديدة وفقا للبند   )د(  

  ؛ ٩- ٣األعضاء وفقا للبند 
استئجار مباين املكاتب، إيرادات املتنوعة مبا فيها /اإليرادات األخرى  )هـ(  

  ؛ ١٤- ٣واالشتراكات غري احملددة وفقا للبند 
  . منشؤها الدول األعضاءأي إيرادات أخرى  )و(  
    

  طلبات سداد االشتراكات املقررة    
بعد أن تعتمد اجلمعية العامة امليزانية الربناجمية أو تنقحها وحتدد مبلغ : ٤- ٣البند 

  :صندوق رأس املال املتداول، يقوم األمني العام مبا يلي
  الوثائق ذات الصلة إىل الدول األعضاء؛حييل   )أ(  
عضاء باملبالغ املستحقة عليها فيما يتعلق باالشتراكات يبلغ الدول األ  )ب(  

  السنوية والسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول؛
  .يطلب إليها سداد اشتراكاهتا وسلفها  )ج(  

  
  ١- ١٠٣القاعدة     

 يف غضون ثالثني يومـا مـن اختـاذ    ٤-٣ وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية البندينفذ    
 قرارها باملوافقة على امليزانية الربناجمية أو تنقيحها وعلـى مـستوى صـندوق رأس       اجلمعية العامة 
ويوضَّح أيضا للدول األعـضاء يف طلبـات سـداد االشـتراكات املقـررة والـسلف                . املال املتداول 

 االشـتراكاهت هـذه الـدول     ان سـداد    املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول مدى وشـروط إمكـ          
  .دوالر الواليات املتحدة بعمالت غري هاوسلف

  
  دفع االشتراكات املقررة    

االشتراكات والسلف مستحقة وواجبة الدفع كاملة يف غضون  تعترب: ٥- ٣البند 
 أعاله أو يف أول يوم ٤- ٣ثالثني يوما من تلقي رسالة األمني العام املشار إليها يف البند 

 كانون ١ويف . سلف أيهما أبعديف السنة التقوميية اليت تتعلق هبا هذه االشتراكات وال
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يناير من السنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري املدفوع من هذه االشتراكات /الثاين
  .والسلف متأخرا ملدة سنة

تقيد مدفوعات الدولة العضو حلساهبا يف صندوق رأس املال املتداول أوال، : ٦- ٣البند 
  .شتراك املقرر على الدولة العضومث حلساب االشتراكات املستحقة على أساس اال

يقدم األمني العام إىل اجلمعية العامة يف كل دورة عادية تقريرا عن حتصيل : ٧- ٣البند 
  .ف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداوللاالشتراكات والس

    
  االشتراكات املقررة على الدول األعضاء اجلديدة    

تسدد اشتراكا عن السنة اليت تنضم فيها على الدولة العضو اجلديدة أن : ٨- ٣البند 
كدولة عضو، وأن تدفع حصتها يف جمموع السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال 

  .املتداول بالنسبة اليت تقررها اجلمعية العامة
  

  االشتراكات املقررة على الدول غري األعضاء    
 أطرافا يف النظام تساهم الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة اليت تصبح: ٩- ٣البند 

األساسي حملكمة العدل الدولية أو أعضاء يف هيئات منشأة مبوجب معاهدات وممولة 
ت تلك اهليئات بالنسب مصروفااحملكمة ومصروفات باعتمادات من األمم املتحدة يف 

وتساهم الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة اليت تشترك . اليت تقررها اجلمعية العامة
تلك األجهزة مصروفات أو مؤمترات ممولة باعتمادات من األمم املتحدة يف يف أجهزة 

أو املؤمترات بالنسب اليت تقررها اجلمعية العامة، وذلك ما مل تقرر اجلمعية العامة إعفاء 
وتعامل هذه املسامهات . املصروفاتأية دولة من هذه الدول من شرط املسامهة يف تلك 

  .٣- ٣وفقا للبند 
  

  ٢- ١٠٣القاعدة     
حيــدد وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة يف بدايــة كــل ســنة تقومييــة أســاس قــسمة   

االشتراكات املطلوب من الدول غـري األعـضاء دفعهـا، ويقـوم بتقـدير االشـتراك املطلـوب مـن                     
كل دولة من الدول غري األعضاء مطبقا يف ذلك املعـايري املعتمـدة مـن اجلمعيـة العامـة مث خيطـر                      

  .ولةبه تلك الد
  



ST/SGB/2013/4 

 

11 13-40855 
 

  العمالت اليت تدفع هبا االشتراكات املقررة    
حتسب االشتراكات السنوية والسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال : ١٠- ٣البند 

  .املتداول بدوالرات الواليات املتحدة وتدفع هبا
  

  ٣- ١٠٣القاعدة     
ملـال  جيوز سداد االشتراكــــات املقــــررة والسلف املقدمـة إىل صـندوق رأس ا             )أ(  

املتداول بعمـــــالت أخـرى غـري دوالر الواليـات املتحـــــدة فـــــي حـدود مـا تـأذن بـه اجلمعيـة                        
  :، وذلــــك إذا اطمأن وكيل األمني العام إىل ما يلي١٠-٣العامة وبغض النظر عن البند 

  أن تلك العمالت الزمة لتغطية مصروفات سُتدفع هبا؛  ‘١’  
ال قابلــة للتحويــل ولالســتخدام بــسهولة يف كــل أن تلــك العمــالت متثــل أمــوا  ‘٢’  

أحناء البلد الذي ستستخدم فيه أو البلد املانح، إذا كان خمتلفـا، بـدون حاجـة                
ــة        ــن األنظمـ ــريه مـ ــصرف أو غـ ــعر الـ ــشأن سـ ــات بـ ــن املفاوضـ ــد مـ إىل مزيـ

  .والضوابط
حيــسب املعــادل الــدوالري لالشــتراكات الــيت تــدفع بعمــالت غــري دوالرات      )ب(  

وهـو عـادة سـعر      (ملتحدة بأفضل سعر صرف متـاح لألمـم املتحـدة يف تـاريخ الـدفع                الواليات ا 
  ).الشراء السائد يف السوق

  
  ميزانيات عمليات حفظ السالم  -باء   

  االشتراكات املقررة    
باســتثناء مــا تقــرره اجلمعيــة العامــة خالفــا لــذلك، يــتم متويــل اعتمــادات : ١١- ٣البنــد 

الــدول األعــضاء طبقــا جلــدول األنــصبة املقــررة عمليــات حفــظ الــسالم مــن اشــتراكات 
الذي تعتمده اجلمعيـة العامـة معـدال بـأي نظـام تـسويات ذي صـلة توافـق عليـه اجلمعيـة                       

. ٥- ٣كمــا خيــضع ســداد االشــتراكات املقــررة لعمليــات حفــظ الــسالم للبنــد   . العامــة
وحتــسب االشــتراكات والــسلف املقدمــة لعمليــات حفــظ الــسالم بــدوالرات الواليــات   

  . املتحدة وتدفع هبــا
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  التربعات واهلدايا واهلبات  -جيم   
  قبوهلا وأغراضها    

لألمني العام أن يقبل التربعات، سواء كانت نقدية أو غري نقدية، بشرط : ١٢- ٣البند 
أن تكون مقدمة ألغراض تتفق وسياسات املنظمة وأهدافها وأنشطتها، وأيضا أن يكون 

ة مباشرة أو غري مباشرة على حتمل املنظمة اللتزامات قبول التربعات اليت تنطوي بصور
  .مالية إضافية مشروطا مبوافقة السلطة املختصة

باعتبارها صناديق حمددة من اجلهة املاحنة تعامل املبالغ املقبولة ألغراض : ١٣- ٣البند 
  .١٤- ٤ و ١٣- ٤استئمانية أو حسابات خاصة وفقا ألحكام البندين 

  
  السلطة واملسؤولية    

  ٤- ١٠٣لقاعدة ا
يف غري احلاالت اليت توافق عليهـا اجلمعيـة العامـة، يقتـضي قبـول أيـة تربعـات                     )أ(  

  .هدايا أو هبات تقوم األمم املتحدة بإدارهتا موافقة وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية أو
ال تقبــل التربعــات أو اهلــدايا أو اهلبــات الــيت تنطــوي بــصورة مباشــرة أو غــري     )ب(  
  .على حتمل املنظمة التزامات مالية إضافيـة إال مبوافقة اجلمعية العامةمباشرة 
  .هبذه الصفةُتعّرف اهلدايا أو اهلبات على أهنا تربعات وتتم إدارهتا   )ج(  

  
  اإليرادات  -دال   

  التربعات واهلدايا واهلبات    
ــد ــها   :١٤- ٣ البنــ ــد غرضــ ــة دون حتديــ ــالغ املقبولــ ــل املبــ ــرادات   تعامــ ــا إيــ  باعتبارهــ
  .متنوعة/رىأخ
  

  النفقاتمردودات     
  ٥- ١٠٣القاعدة     

ــن يف           ــا كرصــيد دائ ــة ذاهت ــرة امليزاني ــدة يف فت ــة املتكب ــات الفعلي ــردودات النفق ـــد م تقي
احلسابات الـيت خـصمت منـها يف األصـل؛ أمـا مـردودات النفقـات الفعليـة املتكبـدة يف فتـرات                       

  .٣-٣فقا للبند متنوعة، و/ميزانية سابقة فتقيد باعتبارها إيرادات أخرى
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  تسلم األموال  - هاء  
  تسلم األموال وإيداعها    

  
  ٦- ١٠٣القاعدة     

تتلقى األمم املتحدة مبالغ نقدية وتصدر إيصاالت رمسية وتودع مبـالغ نقديـة               )أ(  
يف حساب مصريف رمسي يف الوقت املناسب ألغراض التسجيل يف احلسابات وفـق اإلجـراءات               

  .ام للشؤون اإلداريةاليت حيددها وكيل األمني الع
املكلـف مـن وكيـل األمـني        يف حالة مـا إذا تـسلم موظـف آخـر غـري املوظـف                  )ب(  

مبالغ نقدية خمصـصة لألمـم املتحـدة، يكـون علـى هـذا املوظـف حتويـل هـذه املبـالغ علـى                        العام  
  .وجه السرعة إىل موظف خمول سلطة إصدار إيصال رمسي

  
  املادة الرابعة    
  عهدة األموال    

  
  احلسابات الداخلية  -ألف   

  الصندوق العام    
وُتتاح . ينشأ صندوق عام حلساب أنشطة امليزانية الربناجمية للمنظمة: ١- ٤البند 

لتمويل اإلنفاق من الصندوق العام االشتراكات اليت تدفعها الدول األعضاء وفقا للبند 
 رأس ، وأية سلف مدفوعة من صندوق٣- ٣، وفئات اإليرادات املشمولة بالبند ١- ٣

  .املال املتداول
  

  صندوق رأس املال املتداول
ينشأ صندوق رأس مـال متـداول بـاملبلغ ولألغـراض الـيت حتـددها اجلمعيـة                 : ٢- ٤البند  

ويكون مصدر أمـوال صـندوق رأس املـال املتـداول هـو الـسلف               . العامة من وقت آلخر   
قــا جلــدول الــيت تقــدمها الــدول األعــضاء، وتقيــد هــذه الــسلف، الــيت حتــدد مبالغهــا وف   

األنصبة املقررة الذي تضعه اجلمعية العامة لتوزيع نفقات األمم املتحدة، حلساب الدول            
  .األعضاء اليت قدمت هذه السلف

  



ST/SGB/2013/4

 

13-40855 14 
 

  السلف املقدمة من صندوق رأس املال املتداول    
تسدد إىل صندوق رأس املال املتداول السلف املدفوعة منه لتمويل : ٣- ٤البند 

  .أن يصبح احملصَّل من االشتراكات متاحا لذلك الغرضفور  ذلك، واعتمادات امليزانية
تسدد إىل صندوق رأس املال املتداول عن طريق تقدمي مقترحات مكملة : ٤- ٤البند 

السلف املدفوعة منه لتغطية النفقات غري املتوقعة وغري العادية أو  للميزانية الربناجمية
 عدا احلاالت اليت ميكن فيها استرداد لغري ذلك من األغراض املأذون هبا، وذلك فيما

  .تلك السلف من مصدر آخر
  

  ١- ١٠٤القاعدة     
ال تـُـدفع سلف من صـندوق رأس املـال املتـداول إال لألغـراض وباألحكـام والـشروط                

  .اليت حتددها اجلمعية العامة ومبوافقة وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية
  

  صندوق احتياطي حفظ السالم    
ينشأ صندوق احتياطي حلفظ السالم يكون آلية تدفق نقدي تكفل : ٥- ٤البند 

االستجابة السريعة من جانب املنظمة خالل مرحلة بدء عمليات حفظ السالم اجلديدة 
وتوسيع عمليات حفظ السالم القائمة وتغطية النفقات غري املتوقعة وغري العادية وتلبية 

وحتدد اجلمعية العامة حجم .  حبفظ السالماملتصلة) املصروفات(املتطلبات الرأمسالية 
  .الصندوق وكيفية متويله من جانب الدول األعضاء

  
  السلف املقدمة من صندوق احتياطي حفظ السالم    

متطلبات رأمسالية نتيجة توفري مصروفات أو سداد  إذا ما دعت احلاجة إىل  :٦- ٤البند  
ــة توســع يف     ــدء أو مرحل ــة ب ــرار جمللــس األمــن متــصل مبرحل  عمليــات حلفــظ الــسالم،  ق

ا جـاء   دون إخـالل مبـ    لألمني العـام، بعـد موافقـة مـسبقة مـن اللجنـة االستـشارية و                 يؤذن
 احتيــاطي، أن يــدخل يف التزامــات ال تتجــاوز الرصــيد املتبقــي يف صــندوق ٨- ٤بالبنــد 

 مليون دوالر لكل قرار يتخـذه جملـس         ١٠٠حفظ السالم، على أال يتجاوز ذلك املبلغ        
جيــوز أن يتجــاوز اجملمــوع املتــراكم لــسلطة الــدخول يف التزامــات معلقــة        وال  .األمــن
يتــصل مبرحلــة بــدء أو مرحلــة توســع يف عمليــات حلفــظ الــسالم احلجــم اإلمجــايل      فيمــا

 على أن االعتمـاد الـذي ترصـده اجلمعيـة           ؛لصندوق احتياطي حفظ السالم يف أي وقت      
ــا ســـلطة االل   يف حـــدود لتـــصبح تـــزام هـــذه العامـــة أليـــة التزامـــات معلقـــة يعيـــد تلقائيـ

 .املعتمد  املبلغ
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توافر فور تسترد السلف املدفوعة من صندوق احتياطي حفظ السالم : ٧- ٤البند 
  .هلذه األغراض متحصالت من االشتراكات

إذا استلزم األمر من األمني العام نتيجة قرار جمللس األمن أن يدخل يف : ٨- ٤البند 
ة توسع يف عمليات حلفظ السالم مببلغ يتجاوز التزامات تتعلق مبرحلة بدء أو مرحل

 مليون دوالر لكل قرار يتخذه جملس األمن، أو يتجاوز جمموع املبالغ املوجودة ١٠٠
بصندوق احتياطي حفظ السالم، يوجه انتباه اجلمعية العامة إىل هذه املسألة يف أقرب 

  .وقت ممكن الختاذ قرار بشأن سلطة االلتزام واألنصبة املقررة
يقوم األمني العام واللجنة االستشارية، يف سياق التقرير التايل املقدم إىل : ٩- ٤بند ال

اجلمعية العامة عن متويل عملية حفظ السالم اليت يتعلق هبا األمر، بإبالغ اجلمعية العامة 
  . وبظروف تلك املمارسة٦- ٤بأية ممارسة لسلطة التزام ممنوحة مبوجب البند 

  
  ٢- ١٠٤القاعدة     

ــاطي حفــظ الــسالم إال لألغــراض وبالــشروط     ال    ــة ســلف مــن صــندوق احتي تــدفع أي
واألحكام اليت حيددها، حـسب االقتـضاء، جملـس األمـن واجلمعيـة العامـة واللجنـة االستـشارية                   

  .وبعد موافقة وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية
  

  صندوق معادلة الضرائب    
يَّد حلسابه االقتطاعات اإللزامية من ينشأ صندوق ملعادلة الضرائب تق: ١٠- ٤البند 

ويف . مرتبات املوظفني املخصومة من مرتبات املوظفني املمولة من االشتراكات املقررة
هذا الصندوق تقيد اإليرادات حلساب الدول األعضاء وتقسم فيما بينها وفقا ملعدالت 

ابات الدائنة متعلقة وتكون كافة احلس. األنصبة املقررة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة
بسنة معينة وحتسب وفقا ملعدالت األنصبة املقررة عن تلك السنة؛ ويراعى هذا املبدأ يف 

  .تسويات الفترات السابقة
  

  استخدام صندوق معادلة الضرائب    
ترد إىل املوظفني من إيرادات صندوق معادلة الضرائب ضرائب الدخل : ١١- ٤البند 

وحتمَّل على . على األجور اليت تدفعها هلم األمم املتحدةاليت تفرضها الدول األعضاء 
الصندوق التزامات لتغطية األعباء التقديرية املتحملة نتيجة لرد ضرائب الدخل هذه إىل 

وإذا كان احلساب الدائن للدولة العضو يف الصندوق ال يكفي هلذا الغرض، . املوظفني
عضو يف الفترة املالية التالية ويسترد يضاف العجز إىل االشتراك املقرر على الدولة ال
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وإذا كانت ضريبة الدخل ُتجىب من موظفني حيصلون على أجورهم من مصادر . منه
متويل ال تسهم يف صندوق معادلة الضرائب، تتحمل تلك املصادر التكاليف اإلضافية 

  .لرد الضرائب
 يف صندوق ، ُيخصم الرصيد املتبقي للدولة العضو٢- ٣وفقا للبند : ١٢- ٤البند 

 من االشتراك ١١- ٤معادلة الضرائب بعد الوفاء بااللتزامات املشار إليها يف البند 
  .املقرر على تلك الدولة عن السنة التالية

  
  الصناديق االستئمانية واحلسابات االحتياطية واحلسابات اخلاصة    

ــناديق اســـتئمانية وحـــسابات احتياط  : ١٣- ٤البنـــد  ــام إنـــشاء صـ يـــة جيـــوز لألمـــني العـ
  .وحسابات خاصة، وعليه إبالغ اللجنة االستشارية هبا

حتدد السلطة املختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق : ١٤- ٤البند 
وتدار هذه الصناديق واحلسابات وفقا هلذا . استئماين وحساب احتياطي وحساب خاص

  .النظام املايل ما مل تقرر اجلمعية العامة خالف ذلك
  

  ٣- ١٠٤القاعدة     
جيـوز للجمعيــة العامـة أو األمــني العـام إنــشاء صـناديق اســتئمانية وحـسابات احتياطيــة        

ــة   ــة للمنظمـ ــددة موكولـ ــة تتعلـــق بأنـــشطة حمـ ويتطلـــب إنـــشاء الـــصناديق  . وحـــسابات خاصـ
االستئمانية واحلسابات االحتياطية واحلسابات اخلاصة اليت تنـشأ يف نطـاق سـلطة األمـني العـام                 

  .احلصول على موافقة وكيل األمني العام للشؤون اإلداريةوبيان أغراضها وحدودها 
  

  إيداع األموال يف املصارف  -باء   
  احلسابات املصرفية والسلطة والسياسة    

  .يعيِّن األمني العام املصرف أو املصارف اليت تودع فيها أموال املنظمة: ١٥- ٤البند 
  ٤- ١٠٤القاعدة     

يــة املــصارف الــيت تــودع فيهــا أمــوال األمــم  يعــني وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلدار  
املتحدة، ويفتح مجيع احلسابات املصرفية الرمسية الالزمة للقيـام بأعمـال األمـم املتحـدة، ويعـني           

ــع يف إدارة تلــك احلــسابات     ــذين ختــول هلــم ســلطة التوقي ــام  . املــسؤولني ال ــل األمــني الع ووكي
وتتبـع  .  املـصرفية يف مجيـع احلـاالت       للشؤون اإلداريـة هـو أيـضا الـذي يـأذن بإقفـال احلـسابات              

  :املبادئ التوجيهية التالية يف فتح وإدارة احلسابات املصرفية لألمم املتحدة
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ــة لألمــم املتحــدة ”يــشار إىل احلــسابات املــصرفية بوصــفها    )أ(   “ حــسابات رمسي
  وختطر السلطة املختصة بأن هذه احلسابات معفاة من كافة الضرائب؛

  ف أن تقدم دون تأخري كشوفا مصرفية؛يتعني على املصار  )ب(  
تكون كافة الشيكات وتعليمات السحب األخرى، مبا يف ذلـك طـرق الـدفع                )ج(  

  اإللكترونية، حاملة لتوقيعني أو ما يكافئهما إلكترونيا؛
على كافة املصارف إدراك أن وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية مـأذون لـه                )د(  

طلبــها أو يف فــور قــة باحلــسابات املــصرفية الرمسيــة لألمــم املتحــدة بتلقــي مجيــع املعلومــات املتعل
  .أقرب وقت ممكن عمليا

  
  املوظفون املعتمدة توقيعاهتم لدى املصارف    
  ٥- ١٠٤القاعدة     

تــسند ســلطة التوقيــع املعتمــد لــدى املــصارف واملــسؤولية عنــها علــى أســاس شخــصي    
ــضها  وال ــام    وال جيــوز للمــوظفني املعتمــدة تو . جيــوز تفوي ــدى املــصارف ممارســة مه ــاهتم ل قيع

وعلى من يعينون كموظفني معتمدة توقيعـاهتم لـدى         . ٦-١٠٥االعتماد املسندة وفقا للقاعدة     
  :املصارف القيام مبا يلـي

ــدفع         )أ(   ــدم لل ــدما تق ــصريف عن ــة يف احلــساب امل ــوال كافي التأكــد مــن وجــود أم
  الشيكات وغريها من تعليمات الدفع؛

مجيع الشيكات وتعليمات الدفع األخرى حمررة ألمـر املـدفوع         التحقق من أن      )ب(  
ومعـدة وفقـا    ) ٦-١٠٥مسمـى وفقـا للقاعـدة      (له املسمـى الذي وافق عليه موظــــــف اعتماد        

  للقوانني واللوائح والقواعد املصرفية؛
التأكد من أن الشيكات وغريها من التعليمات املـصرفية حمفوظـة علـى النحـو                 )ج(  

  . عند انقضاء صالحيتها٨-١٠٦إعدامها وفقا للقاعدة السليم ومن 
  

  استبدال العمالت    
  ٦- ١٠٤القاعدة     

ال يــؤذن للمــوظفني املــسؤولني عــن إدارة احلــسابات املــصرفية لألمــم املتحــدة أو عــن     
االحتفــاظ بنقديتــها أو صــكوكها املتداولــة باســتبدال عملــة بــأخرى إال إىل احلــد األدىن الــالزم 

  .مواجهة خماطر الصرفال الرمسية وللقيام باألعم
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  التحويالت إىل املكاتب البعيدة عن املقر    
  ٧- ١٠٤القاعدة     

ــر، حــسب             ــن املق ــا بتحــويالت م ــى اعتماداهت ــر عل ــن املق ــدة ع ــب البعي حتــصل املكات
ومــا مل يوجــد إذن خــاص مــن وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة، ال جيــوز أن   . االقتــضاء

ت املبلـغ الـالزم جلعـل الرصـيد النقـدي للمكتـب الـذي يتلقـى التحويـل                   تتجاوز تلك التحـويال   
  .كافيا للوفاء باحتياجاته النقدية التقديرية للشهر التايل

  
  السلف النقدية    
  ٨- ١٠٤القاعدة     

ال جيــــوز تقــــدمي ُســـــلف مــــصروفات نثريــــة أو ُســـــلف صــــندوق مركــــزي   )أ(  
يـل األمـني العـام للـشؤون اإلداريـة وإال إىل      بواسطة املوظفني الذين يعينهم هلـذا الغـرض وك       إال

  .املوظفني الذين يعينهم هلذا الغرض
متــسك احلــسابات املتعلقــة بتلــك الــسلف يف نظــام حلــساب الــسُّـلف وحيـــدد      )ب(  

  .وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية مقدار كل سلفة والغرض منها
قـة علـى سـلف نقديـة أخـرى      جيوز لوكيل األمني العام للشؤون اإلداريـة املواف    )ج(  

حسبما جييزه النظام املايل والقواعد املالية والتعليمات اإلدارية ووفق ما قد يـأذن بـه هـو كتابـة                   
  .ذلكخالفا ل

يــتعني بالنــسبة جلميــع الــصرفيات مــن الــسلف النقديــة احلــصول علــى إيــصال    )د(  
  .خطي من املدفوع له

  
  ٩- ١٠٤القاعدة     

 هلم ُسـلف نقدية املـسؤولية الشخـصية والتبعـة املاليـة            يتحمل املسؤولون الذين تصرف     
عن اإلدارة السليمة هلذه السلف وعن صوهنا، وجيب أن يكونـوا دائمـا مـستعدين لبيـان أوجــه                

وعليهم أن يقدموا حسابات شهرية مـا مل يـصدر وكيـل األمـني العـام               . استخدام هذه السـُّـلف  
  .للشؤون اإلدارية توجيهات خبالف ذلك
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  املدفوعات/صرفياتال    
  ١٠- ١٠٤القاعدة     

جتري مجيع الـصرفيات عـن طريـق التحويـل اإللكتـروين لألمـوال أو حبـواالت               )أ(  
  .برقية أو بشيكات باستثناء ما يأذن وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية بصرفه نقدا

  .تسجل الصرفيات يف احلسابات بتاريخ صرفها  )ب(  
  

  مطابقة احلسابات املصرفية    
  ١١- ١٠٤القاعدة     

يتعني القيــام كل شهر، ما مل يأذن وكيل األمني العام للـشؤون اإلداريـة باإلعفـاء مـن                    
ذلك، مبطابقة مجيع املعامالت املالية، مبا فيها الرسوم والعموالت املصرفية، مع املعلومـات الـيت               

وظــف لــه دور وجيــب أن يقــوم هبــذه املطابقــة م. ٤-١٠٤تقــدمها املــصارف وفقــا للقاعــــــدة 
فعلي يف قبض األموال أو يف صرفها؛ وإذا تعذر ذلك عمليـا بـسبب عـدد املـوظفني يف مكتـب                     

  .بعيد عن املقر جاز اختاذ ترتيبات بديلة بالتشاور مع وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية
  

  االستثمارات  -جيم   
  السلطة واملسؤولية والسياسة    

مر أموال املنظمة اليت ال تكون الزمة لتلبية لألمني العام أن يستث: ١٦- ٤البند 
  .االحتياجات الفورية، مع مراعاة املتطلبات اخلاصة فيما يتعلق بالسيولة

  
  ١٢- ١٠٤القاعدة     

تفوض لوكيل األمني العـام للـشؤون اإلداريـة سـلطة اسـتثمار األمـوال وإدارة                  )أ(  
  .١٦-٤للبند  االستثمارات حبكمة وفقا

ني العام للشؤون اإلدارية، من خـالل مـا يقـرره مـن املبـادئ               يكفل وكيل األم    )ب(  
التوجيهية املناسبة وبغـري ذلـك مـن الوسـائل، اسـتثمار األمـوال حبيـث يكـون التركيـز يف املقـام                       
األول علــى اإلقــالل إىل أدىن حــد مــن تعــرض األمــوال األصــلية للخطــر مــع العمــل يف الوقــت  

وباإلضـافة  . حتياجـات املنظمـة مـن التـدفقات النقديـة         نفسه على توافر السيولة الالزمـة لتلبيـة ا        
إىل هذه املعايري، يتعني اختيار االستثمارات على أساس حتقيق أعلى نسبة عائد معقولة وحبيـث                

  .تتفق مع مبادئ األمم املتحدة
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  ١٣- ١٠٤القاعدة     
 حيتفَظ بسجالت جلميـع االسـتثمارات تـبني فيهـا مجيـع التفاصـيل اهلامـة املتعلقـة بكـل                     

ــداع،         ــاريخ االســتحقاق، ومكــان اإلي ــة، وت ــة، والتكلف ــة االمسي ــك، القيم ــا يف ذل ــتثمار، مب اس
  .وحصيلة البيع، واإليرادات املكتسبة

  
  ١٤- ١٠٤القاعدة     

تتم مجيع االستثمارات وجتري مباشرهتا مـن خـالل مؤسـسات ماليـة معتـرف                  )أ(  
  .هبا يعينها وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية

م يف مجيع املعامالت االستثمارية، مبـا فيهـا سـحب املـوارد املـستثمرة، إذن                يلز  )ب(  
  .وتوقيع اثنني من املوظفني يسميهما هلذا الغرض وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية

  اإليرادات    
القواعد املتعلقة يف عليه ما هو منصوص االستثمارات وفق إيرادات د قيَّت :١٧- ٤البند 

  .ببكل صندوق أو حسا
باعتبارها إيرادات استثمارات صندوق رأس املال املتداول إيرادات  تقّيد: ١٨- ٤البند 

  .لصندوق العامل يةاستثمار
  

  ١٥- ١٠٤القاعدة     
 هـــااســـتثمارات الـــصندوق العـــام حلـــساب الـــصندوق باعتبارإيـــرادات قيَّـــد ت  )أ(  
  .ةاستثماريإيرادات 
ديق االستئمانية واحلسابات اخلاصـة     االستثمارات املتصلة بالصنا  تقيد إيرادات     )ب(  

  .الذي يتعلق به األمركرصيد دائن يف الصندوق االستئماين أو احلساب اخلاص 
  

  اخلسائر    
  ١٦- ١٠٤القاعدة     

ُتحــصر أي خــسائر لالســتثمارات وُيبلــغ عنــها وفقــا للــسياسات الــيت يــضعها    )أ(  
  .دولية للقطاع العاموكيل األمني العام للشؤون اإلدارية وللمعايري احملاسبية ال

حتمــــل خــــسائر االســــتثمارات علــــى الــــصندوق أو الــــصندوق االســــتئماين   )ب(  
  .احلساب االحتياطي أو احلساب اخلاص الذي جاءت منه املبالــغ املستثمرة أو
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  املادة اخلامسة    
  استخدام األموال

  
  االعتمادات  -ألف   

  
  اإلذن    

عية العامة مبثابة تفويض لألمني العام تكون االعتمادات اليت تقرها اجلم: ١- ٥البند 
بالدخول يف التزامات ودفع مبالغ لألغراض اليت أقرت من أجلها االعتمادات ويف 

  .حدود املبالغ املعتمدة
  

  الفترة املتاحة    
  .تكون االعتمادات متاحة لاللتزام يف فترة امليزانية اليت تتعلق هبا: ٢- ٥البند 
وحة ملدة اثين عشر شهرا من تاريخ انتهاء فترة تظل االعتمادات مفت: ٣- ٥ البند

بالقدر الالزم للوفاء بااللتزامات املتصلة بالسلع املوردة وامليزانية اليت تتعلق هبا، 
واخلدمات املقدمة يف فترة امليزانية ولتصفية أية التزامات قانونية أخرى نشأت يف فترة 

  .ات غري املنفقوُيعاد رصيد االعتماد. امليزانية ومل تتم تسويتها
 أعاله، ُيعاد ٣- ٥عشر شهرا املنصوص عليها يف البند االثين  يف هناية فترة :٤- ٥البند 

ويف احلـاالت الـيت     . مت االحتفـاظ هبـا    الوقـت مـن أيـة اعتمـادات         ذلك  الرصيد املتبقي يف    
يظل فيها االلتزام صحيحا يف هناية فترة االثين عـشر شـهرا، يلغـى ذلـك االلتـزام وميـوَّل              

  .عتمادات اجلاريةالن ام
 حيـتفظ باالعتمـادات املتعلقـة بالتزامـات مـستحقة للحكومـات عمـا قدمتـه                 :٥- ٥البند  

لعمليات حفـظ الـسالم مـن القـوات والوحـدات الـُشرطّية املـشكلة والـدعم اللوجـسيت                  
عـشر شـهرا    االثـين   وغري ذلك من السلع املوردة واخلدمات املقدمة لفترة تتجـاوز فتـرة             

 إذا مل تـصل املطالبـات الالزمـة أو مل يـتم جتهيزهـا خـالل       ٣- ٥املنصوص عليها يف البنـد   
وتظل هذه االعتمادات صحيحة لفتـرة إضـافية مـدهتا       . الفترة اليت تتعلق هبا االعتمادات    

. ٣- ٥عـشر شـهرا املنـصوص عليهـا يف البنـد            االثـين   أربع سنوات تبدأ بعد انتهاء فترة       
ــر  ــة فت ــادات       ويف هناي ــة اعتم ــن أي ــي م ــرد الرصــيد املتبق ــع اإلضــافية، ي ــسنوات األرب ة ال

ويف احلاالت الـيت يظـل فيهـا االلتـزام صـحيحا يف هنايـة فتـرة الـسنوات              . االحتفاظ هبا   مت
  .عتمادات اجلاريةالاألربع اإلضافية، يلغى ذلك االلتزام وميوَّل من ا
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  النقل بني االعتمادات    
  .بني أبواب االعتمادات بدون إذن من اجلمعية العامة ال يتم أي نقل :٦- ٥البند 

  
  ١- ١٠٥القاعدة     

على وكيل األمني العام للـشؤون اإلداريـة أن حيـصل علـى موافقـة اللجنـة االستـشارية                     
قـد  اجلمعيـة العامـة     تكون فيهـا    قبل نقل القيود بني اعتمادات امليزانية الربناجمية يف احلاالت اليت           

  .٦-٥ة مبوجب البند لجنإىل السلطتها فوضت 
  

  عقد التزامات متول من اعتمادات فترات ميزانية مقبلة    
 لألمني العام أن يدخل يف التزامات لفترات ميزانية مقبلة، بشرط أن تكون :٧-٥البند 

  :هذه االلتزامات
ألنشطة وافقت عليها اجلمعية العامة ويتوقع أن تستمر بعد انتهاء فترة   )أ(  

   أوامليزانية اجلارية؛
  .قد أذنت هبا اجلمعية العامة بقرارات حمددة  )ب(  

  
  ٢- ١٠٥القاعدة     

، تفـوض لوكيـل األمـني العـام للـشؤون اإلداريـة سـلطة املوافقـة علـى                   ٧-٥وفقا للبند     
ويكشف وكيل األمني العـام للـشؤون اإلداريـة         . عقد التزامات حتّمل على فترات ميزانية مقبلة      

ت ختــص فتــرات امليزانيــة املقبلــة، وذلــك يف مالحظــة علــى  عمــا يــتم الــدخول فيــه مــن التزامــا 
وتكــون هــذه االلتزامــات أول . البيانــات املاليــة وفقــا للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام  

  .خيصم من االعتمادات املتعلقة هبا مىت وافقت عليها اجلمعية العامة ما
  إدارة االعتمادات    

  : يقوم األمني العام:٨- ٥البند 
بوضع قواعد وإجراءات مالية تفصيلية تكفل إدارة األنشطة املالية   )أ(  

  بفعالية وكفاءة وحتقق االقتصاد يف النفقات؛
جبعل مجيع املدفوعات تتم مبوجب مستندات تثبت أنه مت احلصول على   )ب(  

  اخلدمات أو السلع؛
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ل يف بتسمية املوظفني الذين جيوز هلم تلقي األموال أو األصول والدخو  )ج(  
  التزامات وتقدمي مدفوعات بالنيابة عن املنظمة؛

مبواصــلة العمــل بنظــام للــضوابط الداخليــة يهــدف إىل تقــدمي تأكيــدات     )د(  
معقولــة بــشأن موثوقيــة تبليــغ البيانــات املاليــة، وتأكيــدات بــأن مــوارد املنظمــة وأصــوهلا  

 .فهامصونة وفقا لإلطار التنظيمي، من أجل الوفاء بغايات املنظمة وأهدا
  

  االلتزامات واملصروفات -باء   
  

  السلطة واملسؤولية    
 ال تعقد التزامات لفتـرات ميزانيـة جاريـة أو مقبلـة إال بعـد صـدور           :٩-٥البند  

 .إذن ختصيص أو إذن مناسب آخر بتفويض من األمني العام
  

  ٣- ١٠٥القاعدة     
. لـشؤون اإلداريـة   يقتضي استخدام مجيع األموال إذنا مسبقا من وكيـل األمـني العـام ل               

  :وجيوز أن يكون هذا اإلذن يف شكل
ــوال حمــددة        )أ(   ــاق أم ــدخول يف التزامــات وإنف ــوال أو إذن آخــر بال ختــصيص أم

  ألغراض حمددة خالل فترة حمددة؛
 .إذن بتعيني موظفني على مالك معتمد  )ب(  

  
  الضوابط والتوازنات    
  ٤- ١٠٥القاعدة     

ــوظفني املعتمــ      ــام امل ــا    بغــض النظــر عــن مه ــسندة وفق ــصارف امل ــدى امل ــاهتم ل دة توقيع
، تقتــضي مجيــع االلتزامــات والــصرفيات واملــصروفات تــوقيعني علــى األقــل   ٥-١٠٤للقاعــدة 

وجيـب أن تكـون مجيـع االلتزامـات         . لإلذن هبا، سواء بالشكل التقليدي أو الشكل اإللكتـروين        
سمى حــسب عليهــا أوال موظــف تــصديق مــ) “صــدق”(واملــصروفات والــصرفيات قــد وقّــع 

ويــتعني بعــد التــصديق أن يوقــع موظفــو االعتمــاد الــذين متــت    ). ٥-١٠٥القاعــدة (األصــول 
ــدة (تــــسميتهم حــــسب األصــــول   ــة”) ٦-١٠٥القاعــ علــــى إنــــشاء االلتزامــــات  “ باملوافقــ

وال حتتاج املصروفات املقيدة خـصما علـى التـزام موجـود ومـصدق              . واملصروفات والصرفيات 
رط أال تزيـد هـذه املـصروفات عـن املبلـغ امللتـزم بـه بـأكثر مـن               عليه إىل أي تصديق إضـايف بـش       

ــن   ١٠ ــة أو عــ ــرى  ( دوالر ٤ ٠٠٠يف املائــ ــالعمالت األخــ ــا بــ ــا يعادهلــ ــل  ) أو مــ ــا أقــ أيهمــ
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أو مـا يعادهلـا بـالعمالت       ( دوالر   ٤ ٠٠٠أمـا املـصروفات الـيت تقـل عـن           ). ٧-١٠٥ القاعدة(
 .التصديق عليها واعتمادهاواليت ال تستدعي قيد التزام بشأهنا فيلزم ) األخرى

  
  موظفو التصديق    
  ٥- ١٠٥القاعدة     

يــسمي وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة موظفــا أو أكثــر كموظــف           )أ(  
ببــاب أو بــاب فرعــي مــن امليزانيــة ) املتعلقــة للحــسابات(املتعلــق تــصديق للحــساب ) مــوظفي(

. خـصي وال جيـوز تفويـضها      وتسند سلطة التـصديق واملـسؤولية عنـها علـى أسـاس ش            . املعتمدة
  . ٦-١٠٥وال جيوز أن ميارس موظف التصديق مهام االعتماد املسندة وفقا للقاعدة 

يتحمل موظفو التـصديق املـسؤولية عـن إدارة اسـتخدام املـوارد، مبـا يف ذلـك                    )ب(  
الوظــائف، وفقــا لألغــراض الــيت ووفــق علــى هــذه املــوارد مــن أجلــها ووفقــا ملبــادئ الكفــاءة     

وعلـى مـوظفي التـصديق أن حيتفظـوا         . وللنظـام املـايل والقواعـد املاليـة لألمـم املتحـدة           والفعالية  
بــسجالت تفــصيلية جلميــع االلتزامــات والــصرفيات واملــصروفات املخــصومة علــى حــسابات     

وعلــيهم أن يكونــوا علــى اســتعداد لتقــدمي أيــة وثــائق مؤيــدة وأيــة   . فوضــت إلــيهم مــسؤوليتها
  .يل األمني العام للشؤون اإلداريةتفسريات أو مربرات يطلبها وك

متـسقة  والفواتري املـستلمة    اخلدمات املتلقاة   /يف احلاالت اليت تكون فيها السلع       )ج(  
  .مع تفاصيل االلتزام، جيوز اعتبار أن التصديق قد مت وقت االلتزام

  
  موظفو االعتماد    
  ٦- ١٠٥القاعدة     

في اعتمـاد للموافقـة علـى أن    يسمي وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية موظ        )أ(  
تدرج يف احلسابات االلتزامات والصرفيات واملـصروفات املتعلقـة بعقـود أو اتفاقـات أو أوامـر                  
شراء أو أي شكل آخر من أشكال التعهـد، وذلـك بعـد التحقـق مـن سـالمتها ومـن التـصديق                    

ن وموظفو االعتماد مسؤولون أيضا عـ     . عليها من قبل موظف تصديق مسمى حسب األصول       
ــه           ــن أن ــصحيح، وم ــى النحــو ال ــتحقاقها عل ــن اس ــق م ــد التحق ــدفوعات بع ــاد صــرف امل اعتم

احلــصول علــى الــسلع واخلــدمات الالزمــة وفقــا للعقــد أو االتفــاق أو أمــر الــشراء أو شــكل   مت
ــة     دوالر ٤ ٠٠٠التعهــــد اآلخــــر الــــذي طلبــــت مبوجبــــه، والتحقــــق، إذا جتــــاوزت التكلفــ

 من أن ذلك مت وفقا للغرض الذي مـن أجلـه تقـرر االلتـزام                ،)يعادهلا بالعمالت األخرى   ما أو(
وعلــى مــوظفي االعتمــاد أن حيتفظــوا بــسجالت تفــصيلية وأن يكونــوا علــى   . الــصلة ذو املــايل
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ــام           ــني الع ــل األم ــها وكي ــربرات يطلب ــسريات أو م ــة تف ــدة وأي ــائق مؤي ــة وث ــدمي أي اســتعداد لتق
  .اإلدارية للشؤون
ــسؤ    )ب(   ــاد واملـــ ــلطة االعتمـــ ــسند ســـ ــصي   تـــ ــاس شخـــ ــى أســـ ــها علـــ ولية عنـــ

وال جيوز أن ميارس موظف االعتماد مهام التصديق املسندة وفقـا للقاعـدة              . تفويضها جيوز وال
  .٥-١٠٤ أو مهام املوظف املعتمد توقيعه لدى املصارف وفقا للقاعدة ٥-١٠٥

متـسقة  والفواتري املـستلمة    اخلدمات املتلقاة   /يف احلاالت اليت تكون فيها السلع       )ج(  
  .ع تفاصيل االلتزام، جيوز اعتبار أن االعتماد قد مت وقت االلتزامم

  
  إنشاء االلتزامات وتنقيحها    
  ٧- ١٠٥القاعدة     

باستثناء تعيني املوظفني على مالك مأذون بـه ومـا يترتـب عليـه مـن التزامـات                    )أ(  
ة، مبقتــضى النظــامني األساســي واإلداري للمــوظفني واألمــوال املخصــصة للوكــاالت املنفــذ       

جيوز الدخول يف أي تعهد، مبا يف ذلك التعهد عن طريق عقد أو اتفاق أو أمر شـراء، مببلـغ                     ال
ــالعمالت األخــرى ( دوالر ٤ ٠٠٠يتجــاوز  ــه ب قبــل أن يقــوم موظــف التــصديق  ) أو مــا يعادل

ويــتم ذلــك عــن طريــق . لــذلك يف احلــسابات) االعتمــادات املناســبة(حبجــز االعتمــاد املناســب 
ويظـل  . ات اليت قد جيري خـصما منـها أداء مـدفوعات أو صـرفيات تتعلـق هبـا                 تسجيل االلتزام 

، حـسبما  ٥-٥ و ٤-٥ه أو جتديده، وفقـا للبنـدين   ؤااللتزام مفتوحا إىل أن تتم تصفيته أو إلغا     
  .يكون مناسبا

إذا حدث خالل الفترة املنقضية بني إنشاء التزام وجتهيز دفع املبلغ النـهائي أن         )ب(  
ــسلع أو اخلــدمات الــيت يتعلــق هبــا األمــر بأقــل مــن      زادت ألي ســبب  مــن األســباب تكلفــة ال

 يف املائـة مـن االلتـزام، أيهمـا     ١٠أو بنـسبة  ) أو ما يعادهلا بـالعمالت األخـرى  ( دوالر   ٤ ٠٠٠
ــزام األصــلي      ــغ االلت ــيري يف مبل ــزم إجــراء أي تغ ــل، ال يل ــادة يف   . أق ــه إذا جتــاوزت الزي ــى أن عل

يلزم تنقيح االلتزام األصلي حبيـث      ) ما يعادهلا بالعمالت األخرى   أو  ( دوالر   ٤ ٠٠٠التكاليف  
وختـضع مجيـع الزيـادات يف       . يعكس هذه الزيادة يف االحتياجات ويقتـضي ذلـك تـصديقا آخـر            

  .االلتزامات لذات اإلجراءات اليت تطبق بالنسبة لتحّمل االلتزامات األصلية
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  استعراض االلتزامات وجتديدها وإلغاؤها    
  

  ٨- ١٠٥عدة القا    
القيـام دوريـا    ) مـوظفي التـصديق املـسؤولني     (على موظف التـصديق املـسؤول         )أ(  

وإذا تقـرر وجـود التـزام صـحيح ولكـن ال ميكـن تـصفيته              . باستعراض االلتزامات غـري املـسددة     
، حــسبما ٥-٥ و ٤-٥، تطبــق أحكـام البنـدين   ٣-٥خـالل الفتـرة املنــصوص عليهـا يف البنـد     

 املبلـغ املتبقـي   يعـاد اللتزامات اليت مل تعد صحيحة من احلـسابات فـورا و           وُتلغى ا  .يكون مناسبا 
  . نتيجة لذلك

إذا حدث، ألي سبب من األسباب، ختفيض التـزام سـبق قيـده يف احلـسابات                  )ب(  
أو إلغــاؤه، يكـون علــى موظـف التــصديق التأكـد مــن قيـد التــسويات     ) لـسبب خــالف الـدفع  (

  .املناسبة يف احلسابات
  

  تزاموثائق االل    
  

  ٩- ١٠٥القاعدة     
جيــب أن يكــون أي التــزام قائمــا علــى أســاس عقــد أو اتفــاق أو أمــر شــراء رمســي أو      

وجيـب أن يكـون     . شكل آخر من أشكال التعهد أو على أساس دين تعترف به األمـم املتحـدة              
  .كل التزام مؤيدا بوثيقة التزام مناسبة

  
  سداد التكاليف يف عمليات حفظ السالم    

 يتم سداد التكاليف للدول األعضاء اليت ُتساهم بقوات وشرطة مشكَّلة :١٠- ٥البند 
وكذلك يتم . يف عمليات حفظ السالم باملعدالت اليت توافق عليها اجلمعية العامة

السداد للدول األعضاء عن املعدات اململوكة للوحدات باملعدالت اليت توافق عليها 
  .اجلمعية العامة

  
  ١٠- ١٠٥القاعدة     

ــ   ــاليف للـــدول األعـــضاء، باملعـــدالت ويف حـــدود ميزانيـــات   ال جيـ وز أن تـــسدد التكـ
ــة العامــة، إال مبوافقــة وكيــل األمــني العــام       عمليــات حفــظ الــسالم الــيت وافقــت عليهــا اجلمعي

  .للشؤون اإلدارية
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  ةيدمات اإلداراخلاتفاقات     
  ١١- ١٠٥القاعدة     

ــدمي خــدمات     )أ(   ــة جيــوز تق ــدع   إداري ــن خــدمات ال ــا م ــات وغريه م إىل احلكوم
والوكاالت املتخصصة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة أو لـدعم                   
األنشطة اليت متول من صناديق اسـتئمانية أو حـسابات خاصـة علـى أسـاس اسـترداد قيمتـها أو                     
 املعاملــة باملثــل أو علــى أي أســاس آخــر يتفــق وسياســات األمــم املتحــدة وأهــدافها وأنــشطتها،

  .مبوافقة وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية
وخدمات الدعم باتفـاق مكتـوب      باخلدمات اإلدارية   يغطي كل ترتيب يتعلق       )ب(  

وتنص هذه االتفاقـات، فيمـا تـنص        . بني األمم املتحدة والكيان الذي ستقدم اخلدمات لصاحله       
يهـا بالكامـل أيـة تكـاليف     عليه، على اخلدمات اليت ستقدمها األمم املتحـدة مقابـل أن تـسدد إل       

  .اخلدماتتلك تتكبدها يف تقدمي 
  

  اإلكراميات    
 لألمني العام أن يدفع اإلكراميات اليت يرى أن مصلحة املنظمة تقتضيها :١١- ٥البند 

بشرط أن يقدم إىل جملس مراجعي احلسابات بيانا بتلك املدفوعات مرفقا بالبيانات 
  .املالية

  
  ١٢- ١٠٥القاعدة     

 اإلكراميات يف احلاالت اليت يكون فيهـا الـدفع حمققـا ملـصلحة املنظمـة حـىت                  جيوز دفع   
ويقـدم إىل   . لو كان رأي املستشار القانوين أن األمم املتحدة لـيس عليهـا التـزام قـانوين واضـح                 

جملس مراجعي احلسابات بيان مـوجز جبميـع اإلكراميـات املدفوعـة يف موعـد ال يتجـاوز ثالثـة          
وتلزم موافقة وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية على دفـع          . الفترة املالية أشهر من تاريخ هناية     

  .أية إكراميات
  

  الشراء  -جيم   
  مبادئ عامة    

 تشمل مهام الشراء مجيع األعمال الالزمة حليازة املمتلكات مبا فيها :١٢- ٥البند 
   اخلدمات، واحلصول علىاالستئجاراملنتجات واألمالك العقارية عن طريق الشراء أو 
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وتراعي املبادئ العامة التاليـة علـى النحـو الواجـب عنـد ممارسـة مهـام                 . مبا فيها األشغال  
  :الشراء يف األمم املتحدة

  احلصول على أفضل ما ميكن أن يشتريه الثمن املدفوع؛  )أ(  
  اإلنصاف والرتاهة والشفافية؛  )ب(  
  املنافسة الدولية الفعلية؛  )ج(  
  .دةمصلحة األمم املتح  )د(  
 يدعى عن طريق اإلعالن إىل تقدمي عطاءات لتوريد سلع وتقدمي :١٣- ٥البند 

خدمات، إال إذا رأى األمني العام أن العمل على خالف هذه القاعدة مستصوب لصاحل 
  .املنظمة

  
  السلطة واملسؤولية    
  ١٣- ١٠٥القاعدة     

ــسؤول عــن مهــام الــشراء بــا          )أ(   ــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة م ألمم وكي
املتحدة، وهو الذي يضع مجيع نظم األمم املتحدة املتعلقـة بالـشراء ويعـني املـوظفني املـسؤولني                  

  .عن أداء مهام الشراء
ينشئ وكيل األمني العام للشؤون اإلداريـة جلـان اسـتعراض بـاملقر وغـريه مـن                   )ب(  

نح أو تعــديل األمــاكن إلســداء املــشورة إليــه كتابيــا بــشأن إجــراءات الــشراء الــيت تفــضي إىل مــ
، االتفاقـات وغريهـا      املاليـة  وهـذه القواعـد   املـايل   عقود الشراء اليت تشمل، ألغراض هذا النظام        

. من الصكوك الكتابية مثل أوامر الشراء والعقود اليت تنطوي على حتقيق دخـل لألمـم املتحـدة                
شمل وحيدد وكيل األمـني العـام للـشؤون اإلداريـة تـشكيل واختـصاصات تلـك اللجـان الـيت تـ                     

  .أنواع ما خيضع لالستعراض من أعمال الشراء املقترحة والقيمة النقدية هلا
ال جيوز يف احلاالت اليت تلزم فيها مشورة جلنة استعراض اختاذ أي قرار هنـائي          )ج(  

وعلـى وكيـل األمـني      . يفضي إىل منح عقد شـراء أو تعديلـه قبـل احلـصول علـى تلـك املـشورة                  
االت الـيت يقـرر فيهـا عـدم األخـذ مبـشورة جلنـة االسـتعراض أن                  العام للـشؤون اإلداريـة يف احلـ       

  . يسجل كتابة أسباب ذلك القرار
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  املنافسة    
  ١٤- ١٠٥القاعدة     

، وباستثناء ما نـص عليـه خالفـا لـذلك           ١٢-٥وفقا للمبادئ املنصوص عليها يف البند         
قيقـا هلـذه الغايـة،     وحت. ، متنح عقود الـشراء علـى أسـاس املنافـسة الفعليـة            ١٦-١٠٥يف القاعدة   

  :تشمل إجراءات املنافسة ما يلي حسب االقتضاء
  ختطيط احليازة من أجل وضع استراتيجية شاملة ومنهجيات للشراء؛  )أ(  
  إجراء حبوث للسوق لتحديد املوردين احملتملني؛  )ب(  
  مراعاة املمارسات التجارية احلكيمة؛  )ج(  
طـاءات بالـدعوة إىل تقـدمي العطـاءات         اتباع الطرق الرمسية يف طلـب تقـدمي الع          )د(  

أو العروض عن طريق اإلعالن أو عـن طريـق تقـدمي الطلبـات املباشـرة إىل املـوردين املـدعوين؛                     
. اتباع الطرق غري الرمسية يف طلـب تقـدمي العطـاءات مثـل طلبـات التقـدم بعـروض األسـعار                     أو

داريــة فيمــا يتعلــق بــأنواع ويقــوم وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة بإصــدار التعليمــات اإل
وجيـوز  . األنشطة الشرائية والقيم النقدية اليت تستخدم فيها طـرق طلـب تقـدمي العطـاءات هـذه                

اتباع هذه الطرق الرمسية وغري الرمسية يف طلب تقدمي العطاءات عن طريـق التبـادل اإللكتـروين             
نظام التبـادل اإللكتـروين   للبيانات، بشرط أن يضمن وكيل األمني العام للشؤون اإلدارية قدرة          

  للبيانات على كفالة موثوقية املعلومات املنقولة وسريتها؛
فتح مظاريف العطـاءات علنـا؛ ألغـراض تقـدمي العطـاءات عـن طريـق التبـادل                    )هـ(  

  .اإللكتروين للبيانات، يعترب فتح مظاريف العطاءات إلكترونيا فتحا علنيا هلا
  

  اءات والعروضالطرق الرمسية يف طلب تقدمي العط    
  

  ١٥- ١٠٥القاعدة     
يف حالــة توجيــه دعــوة رمسيــة لتقــدمي عطــاءات، ميــنح عقــد الــشراء لــصاحب      )أ(  

العطـاء املؤهـل الـذي يتفـق عطـاؤه إىل حـد كــبري مـع الـشروط الـواردة يف وثـائق طلـب تقــدمي            
  .العطاءات ويتبني من تقييمه أنه أقل العطاءات تكلفة بالنسبة لألمم املتحدة

ــة توجيــه طلــب رمســي بتقــدمي عــروض، ميــنح عقــد الــشراء لــصاحب     يف  )ب(    حال
عرضه، بعدم مراعاة مجيع العوامل األخـرى، أكثـر العـروض اتفاقـا             يكون  العرض املؤهل الذي    

  .مع الشروط املنصوص عليها يف وثائق طلب تقدمي العروض
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تحـدة، أن  جيوز لوكيل األمني العام للشؤون اإلدارية، مراعاة ملصلحة األمم امل     )ج(  
ــة أســباب       ــة، علــى أن يــسجل كتاب ــة شــراء معين يــرفض العطــاءات أو العــروض املتعلقــة بعملي

داريــة مــا إذا كــان ســيتم إصــدار     وعندئــذ يقــرر وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإل     . الــرفض
جديد بتقدمي عطاءات أو عروض، أو التفاوض املباشر علـى عقـد شـراء عمـال بالقاعـدة                   طلب
  . أو تعليق عملية الشراء، أو إهناء ١٦-١٠٥

  
  االستثناءات من الطرق الرمسية يف طلب تقدمي العطاءات والعروض    

  
  ١٦- ١٠٥القاعدة     

جيوز لوكيل األمني العام للشؤون اإلدارية أن يقـرر يف عمليـة شـراء معينـة أن                   )أ(  
ة علـى   اتباع الطرق الرمسية يف طلب تقدمي العطاءات والعروض ال حيقق مـصلحة األمـم املتحـد               

  :الوجه األمثل، وذلك
يف احلاالت اليت ال توجـد فيهـا سـوق تنافـسية ملـا هـو مطلـوب، كـأن يكـون                        ‘١’  

هناك احتكار، أو تكون األسعار حمددة بقـوانني أو لـوائح حكوميـة، أو حـني              
  يكون املطلوب منتجا حمميا أو خدمة حممية حبق ملكية حمفوظ؛

قـرار سـابق بتوحيـد قياسـي للمطلـوب      يف احلاالت اليت يكون قـد صـدر فيهـا       ‘٢’  
  احلاالت اليت يلزم فيها هذا التوحيد؛ أو

يف احلاالت اليت يكون فيها عقد الشراء املقتـرح نتيجـة تعـاون مـع مؤسـسات         ‘٣’  
  ؛١٧-١٠٥أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة عمال بالقاعدة 

رة معقولـة علـى     يف احلاالت اليت يكون قد مت فيها احلـصول تنافـسيا خـالل فتـ                ‘٤’  
منتجــات وخــدمات مماثلــة وظلــت فيهــا األســعار والــشروط املقدمــة أســعارا    

  وشروطا تنافسية؛
يف احلاالت الـيت ال يكـون فيهـا طلـب تقـدمي العطـاءات أو العـروض بـالطريق                     ‘٥’  

  الرمسي قد أفضى إىل نتائج مرضية خالل فترة سابقة معقولة؛
شراء املقتــرح بــشراء أو اســتئجار عقــار  يف احلــاالت الــيت يتعلــق فيهــا عقــد الــ   ‘٦’  

  تسمح فيها ظروف السوق باملنافسة الفعلية؛ وال
  يف احلاالت اليت توجد فيها حاجة ملحة إىل ما هو مطلوب؛  ‘٧’  
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ــى         ‘٨’   ــا باحلــصول عل ــرح متعلق ــشراء املقت ــد ال ــا عق ــيت يكــون فيه يف احلــاالت ال
  خدمات يتعذر تقييمها موضوعيا؛

 يقــرر فيهــا وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة أن طلــب  يف احلــاالت الــيت  ‘٩’  
  تقدمي العطاءات أو العروض بالطرق الرمسية لن حيقق نتائج مرضية؛

ــة      ‘١٠’   يف احلــاالت الــيت تكــون فيهــا قيمــة الــشراء دون احلــد األدىن للقيمــة النقدي
  .الذي يلزم عنده اتباع الطرق الرمسية يف طلب تقدمي العطاءات والعروض

ــراره مبوجـــب       )ب(   ــاذ قـ ــد اختـ ــة عنـ ــشؤون اإلداريـ ــام للـ ــل األمـــني العـ علـــى وكيـ
أعاله تدوين أسباب هذا القرار كتابة، وله عندئذ أن مينح عقد الشراء للبـائع الـذي                  )أ( الفقرة

يستويف الشروط ويكون عرضه مطابقا إىل حـد كـبري ملـا هـو مطلـوب ومقـدما بـسعر مقبـول،                  
  . تقدمي العطاءات والعروض أو بالتفاوض املباشرإما بالطريق غري الرمسي يف طلب

  
  التعاون    

  
  ١٧- ١٠٥القاعدة     

جيوز لوكيل األمني العام للـشؤون اإلداريـة أن يتعـاون مـع مؤسـسات أخـرى                   )أ(  
من مؤسسات منظومة األمم املتحدة لتلبية احتياجات األمم املتحدة مـن املـشتريات بـشرط أن                

. ملؤسـسات متفقـة مـع األنظمـة والقواعـد يف األمـم املتحـدة              تكون األنظمة والقواعد يف تلـك ا      
وجيــوز لوكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة أن يــدخل يف اتفاقــات هلــذه األغــراض حــسب    

وجيــوز أن يــشمل هــذا التعــاون القيــام بعمليــات شــراء مــشتركة، أو ارتبــاط األمــم    . االقتــضاء
أخــرى يف منظومــة األمــم املتحــدة،  املتحــدة بعقــد اعتمــادا علــى قــرار شــراء تتخــذه مؤســسة    

  .مطالبة مؤسسة أخرى يف منظومة األمم املتحدة بأن تقوم بالشراء نيابة عن األمم املتحدة أو
جيوز لوكيل األمني العام للـشؤون اإلداريـة أن يتعـاون، يف احلـدود الـيت تـأذن                    )ب(  

ــة           عامــة أخــرى  هبــا اجلمعيــة العامــة، مــع حكومــة أو منظمــة غــري حكوميــة أو منظمــة دولي
  .يتعلق بأنشطة للشراء، وله أن يدخل يف اتفاقات هلذه األغراض حسب االقتضاء فيما
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  العقود الكتابية    
  ١٨- ١٠٥القاعدة     

تستخدم عقود الشراء الكتابية إلضفاء الطابع الرمسـي علـى كـل عمليـة شـراء             )أ(  
يـل األمـني العـام للـشؤون        وكقررهـا   الـيت   القـصوى احملـددة     تزيد قيمتها النقدية عن املـستويات       

  :ي بالتفصيلد هذه الترتيبات، حسب األحوال، ما يلوحتدِّ. اإلدارية
  طبيعة املنتجات أو اخلدمات املشتراة؛  ‘١’  
  الكمية املشتراة؛  ‘٢’  
  سعر العقد أو سعر الوحدة؛  ‘٣’  
  الفترة املشمولة بالعقد؛  ‘٤’  
لعقـود،  لالعامـة  األمـم املتحـدة   الشروط اليت يتعني استيفاؤها، مبا فيها شـروط           ‘٥’  

  واآلثار اليت تترتب على عدم التسليم؛
  شروط التسليم والدفع؛  ‘٦’  
  .اسم املورد وعنوانه  ‘٧’  
استخدام أيـة وسـيلة   يقيد عقود الشراء على أنه كتابية ال جيوز تفسري اشتراط     )ب(  

ة قبل استخدام أيـة وسـيلة       وعلى وكيل األمني العام للشؤون اإلداري     . لتبادل البيانات إلكترونية  
لتبــادل البيانــات التأكــد مــن قــدرة نظــام التبــادل اإللكتــروين للبيانــات علــى ضــمان   إلكترونيــة 

  .موثوقية املعلومات املنقولة وسريتها
  

  الدفع مقدما والدفع على دفعات    
  ١٩- ١٠٥القاعدة     

املتحـدة،  باستثناء ما جيري به العرف التجـاري أو مـا تقتـضيه مـصلحة األمـم                   )أ(  
ــرام عقــد أو    ال ــوز إب ــن أشــكال التعهــد      جي ــدخول يف شــكل آخــر م ــم املتحــدة   ال باســم األم

يــستوجب دفــع مبلــغ أو مبــالغ معجلــة حتــت احلــساب قبــل تــسليم املنتجــات أو أداء اخلــدمات 
  .ويف حالة االتفاق على دفع مبلغ معّجل، تسّجل األسباب الداعية إىل ذلك. املتعاقد عليها

  أعــاله، وبغــض النظــر عمــا تــنص عليــه القاعــدة        ) أ(ى الفقــرة  ـة إلــ ـباإلضافــ   )ب(  
ــل األمـــني ٢-١٠٥ ــوز لوكيـ ــدفع    ، جيـ ــأذن بالـ ــضرورة أن يـ ــد الـ ــة عنـ ــشؤون اإلداريـ ــام للـ  العـ
  .دفعات على
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  إدارة املمتلكات  -دال   
  

  السلطة واملسؤولية    
  ٢٠- ١٠٥القاعدة 
ــسؤول عــن إدارة ممت       ــة م ــشؤون اإلداري ــام لل ــل األمــني الع ــم املتحــدة   وكي لكــات األم

ومنشآهتا ومعداهتا وخمزوناهتا وأصوهلا غري امللموسة، مبا يف ذلك مجيع النظم املتعلقة باسـتالمها              
وحتديد قيمتها وتسجيلها واستخدامها وحفظها وصيانتها ونقلها والتصرف فيها، مبـا يف ذلـك              

  .م إدارة املمتلكاتالتصرف بالبيع، وهو الذي يعّين املوظفني املسؤولني عن القيام مبها
  

  ٢١- ١٠٥القاعدة 
يــتم التحقــق العــيين مــن املمتلكــات واملنــشآت واملعــدات واملخزونــات واألصــول غــري    

امللموسة للمنظمة، وُيحتفظ بسجالت هلـا، وفقـا للـسياسات الـيت يـضعها وكيـل األمـني العـام                    
  . للشؤون اإلدارية

  
  هيئات االستعراض املتصلة بإدارة املمتلكات    
  ٢٢- ١٠٥اعدة الق    

ينشئ وكيل األمني العام للشؤون اإلداريـة هيئـات اسـتعراض للمقـر وأمـاكن                 )أ(  
بـشأن مـا يفقـد مـن ممتلكـات األمـم املتحـدة ومنـشآهتا                الكتابيـة   العمل األخرى لتقدمي املشورة     

أو أو اضـمحالل يف القيمـة     وخمزوناهتا وأصوهلا غري امللموسة وما يلحق هبا من تلـف            ،ومعداهتا
وحيــدد وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداريــة تــشكيل هيئــات  . ت عــدم مطابقــة أخــرىحــاال

أو تلـف  الفقـدان أو  هـذا ال االستعراض هذه وصالحياهتا اليت تتـضمن إجـراءات حتديـد أسـباب         
أو غــري ذلــك مــن حــاالت عــدم املطابقــة، وإجــراءات التــصرف يف       االضــمحالل يف القيمــة  

ــا للقاعــدتني   ــيت ، إن وجــدت،، ومــدى املــسؤولية ٢٤-١٠٥ و ٢٣-١٠٥املمتلكــات وفق  ال
ــن مــوظفي األمــم املتحــدة أو أي طــرف آخــر        تلــف الفقــدان أو عــن هــذا ال يتحملــها أي م

  .طابقةاملحاالت عدم غريمها من  أو
يف احلاالت اليت تلزم فيهـا مـشورة هيئـة اسـتعراض، ال جيـوز اختـاذ أي إجـراء                      )ب(  

أو اضـمحالل يف   املتحـدة أو مـا يلحـق هبـا مـن تلـف        هنائي فيما يتصل بفقدان ممتلكـات األمـم       
وعلـى وكيـل    . أو غري ذلك من حاالت عدم املطابقة قبـل احلـصول علـى تلـك املـشورة                القيمة  

األمني العام للشؤون اإلداريـة يف احلـاالت الـيت يقـرر فيهـا عـدم األخـذ مبـشورة هـذه اهليئـة أن                         
  .يسجل كتابة أسباب اختاذه لذلك القرار
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  تلكات والتصرف فيهابيع املم    
  ٢٣- ١٠٥القاعدة     

جيــري بالنــسبة ملمتلكــات األمــم املتحــدة ومنــشآهتا ومعــداهتا وخمزوناهتــا وأصــوهلا غــري    
امللموســة الــيت يعلــن بنــاء علــى توصــية هيئــة اســتعراض أهنــا زائــدة عــن احلاجــة أو غــري صــاحلة   

العطـاءات التنافـسية، إال إذا      لالستعمال أو متقادمة، التصرُف فيها أو نقلها أو بيعها عن طريق            
  :كانت هيئة االستعراض

تقــــدر أن قيمــــة املبيعــــات تقــــل عــــن مبلــــغ حيــــدده وكيــــل األمــــني العــــام    )أ(  
  اإلدارية؛ للشؤون
ــسداد اجلزئــي أو الكلــي لقيمــة املعــدات       )ب(   تعتــرب أن اســتخدام املمتلكــات يف ال

  اللوازم اليت حتل حملها هو خري ما حيقق مصلحة املنظمة؛ أو
ــة        )ج(   ــشروع أو عمليـ ــن مـ ــدة مـ ــات الزائـ ــل املمتلكـ ــب نقـ ــن املناسـ ــرى أن مـ تـ

دد القيمة السوقية العادلة اليت تتم هبـا عمليـة     حتالستخدامها يف مشروع آخر أو عملية أخرى و       
  النقل؛) عمليات(

ــدة أو غــري الــصاحلة لالســتعمال حيقــق وفــرا       )د(   تقــرر أن إعــدام املمتلكــات الزائ
  أو طبيعة هذه املمتلكات؛يقتضيه القانون  أو

تقرر أن من مصلحة األمم املتحدة التـصرف يف املمتلكـات باإلهـداء أو البيـع                  )هـ(  
بسعر رمزي إىل منظمـة حكوميـة دوليـة أو إىل حكومـة أو وكالـة حكوميـة أو منظمـة أخـرى                       

  .تستهدف الربح ال
  

  ٢٤- ١٠٥القاعدة     
ــدة      ــه يف القاعـ ــو منـــصوص عليـ ــا هـ ــتثناء مـ يكـــون بيـــع املمتلكـــات  ، ٢٣-١٠٥باسـ

  . واملنشآت واملعدات واملخزونات واألصول غري امللموسة، بشروط جتارية
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  التصرف يف أصول عمليات حفظ السالم    
 بعد تصفية أية عملية من عمليات حفظ السالم، يتم التصرف يف :١٤- ٥البند 

لى النحو املبني املعدات وغريها من املمتلكات وفقا للنظام املايل والقواعد املالية وع
  :أدناه

املعـايري الـسارية إىل     وتتفـق مـع     تنقل املعدات اليت تكـون يف حالـة جيـدة             )أ(  
تلك املعدات متالئمة مـع  تعترب عمليات أخرى من عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم       

  املعدات املوجودة هبا أو حيتفظ هبا كاحتياطي يستخدم لدى البدء يف بعثات مقبلة؛
 حتويل املعدات اليت ال حتتاج إليها عمليات حفظ السالم احلاليـة أو   جيوز  )ب(  

املقبلة إىل أنشطة أخرى لألمم املتحدة ممولـة مـن االشـتراكات املقـررة بـشرط أن تكـون            
  هناك حاجة بينة إىل هذه املعدات؛

تبــــاع إىل وكــــاالت األمــــم املتحــــدة األخــــرى أو املنظمــــات الدوليــــة    )ج(  
وميـة أيـة معـدات ال تكـون هنـاك حاجـة إليهـا يف عمليـات حاليـة              املنظمات غـري احلك     أو
مقبلة حلفظ السالم أو يف أنشطة أخرى لألمم املتحدة ممولة من االشـتراكات املقـررة                 أو

  إذا كان من املمكن أن يستفاد هبا يف عمليات هذه الوكاالت أو املنظمات؛
ن الزمة أو يتعذر يتم التصرف جتاريا يف أية معدات أو ممتلكات ال تكو  )د(  

أعاله أو تكون يف حالة سيئة، ) ج(أو ) ب(أو ) أ(التصرف فيها وفقا للفقرات الفرعية 
  وذلك وفقا لإلجراءات املطبقة بالنسبة ملعدات أو ممتلكات األمم املتحدة األخرى؛

تعطى أية أصـول مت تركيبـها يف بلـد مـا ويعرقـل تفكيكهـا عمليـة إعـادة                      )هـ(  
بلد إىل حكومته املعترف هبـا علـى النحـو الواجـب مقابـل تعـويض حيـدد        البناء يف ذلك ال  

وينطبق ذلـك بـصفة خاصـة علـى املنـشآت           . بالشكل الذي تتفق عليه املنظمة واحلكومة     
ويف حالـة   . واملعدات املوجودة باملطارات وعلى املبـاين واجلـسور ومعـدات إزالـة األلغـام             

 غـريه، تعطـى بـدون مقابـل حلكومـة      تعذر التصرف يف هذه األصول على هـذا النحـو أو      
  .ويقتضي هذا التربع موافقة مسبقة من اجلمعية العامة. املعينالبلد 

متت ويقدم إىل اجلمعية العامة تقرير عن التصرف النهائي يف أصول كل عملية   
  .من عمليات حفظ السالمتصفيتها 

  
  املراجعة الداخلية للحسابات  -هاء   

ــد  ــدما :١٥- ٥البنـ ــستقلة    جيـــري مكتـــب خـ ــة مـ ــة داخليـ ــة مراجعـ ــة الداخليـ ت الرقابـ
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وعلــى . وملعــايري مراجعــة احلــسابات املقبولــة عمومــا ) د (٨- ٥للحــسابات وفقــا للبنــد  
القائمني باملراجعة الداخلية استعراض وتقييم استخدام املوارد املالية ومـدى فعاليـة نظـم              

ذات الــصلة ومــدى وإجــراءات الرقابــة املاليــة الداخليــة والــضوابط الداخليــة األخــرى   
وجيـــب أن تـــشمل املراجعـــة الداخليـــة . مالءمتـــها وتطبيقهـــا وتقـــدمي تقريـــر عـــن ذلـــك

  :للحسابات أيضا العناصر التالية
ــربامج       )أ(   ــة العامــة وال ــة بقــرارات اجلمعي ــزام يف املعــامالت املالي مــدى االلت

مـا يتـصل هبـا مـن        املعتمدة وسائر الواليات التشريعية، وبالنظام املـايل والقواعـد املاليـة و           
  التعليمات اإلدارية، وبالتوصيات املعتمدة هليئات الرقابة اخلارجية؛

تـــوخي االقتـــصاد والكفـــاءة والفعاليـــة يف إدارة املـــوارد املاليـــة واملاديـــة   )ب(  
والبــشرية واســتخدامها ويف تنفيــذ الــربامج، وذلــك بطــرق مثــل دراســة هيكــل املنظمــة    

للواليــات التــشريعية وإجــراء مراجعــات األداء    ومــدى اســتجابته ملتطلبــات الــربامج و   
  .اإلداري

  
  املادة السادسة    

  احملاسبة
  

  البيانات املالية    
هلذا النظام  تعد البيانات املالية سنويا بدوالرات الواليات املتحدة وفقا :١- ٦البند 

الدولية وقرارات اهليئات التشريعية املختصة واملعايري احملاسبية املايل والقواعد املالية 
  .للقطاع العام

حييل األمني العام البيانات املالية السنوية إىل جملس مراجعي احلسابات بعد : ٢- ٦البند 
 أشهر من هناية الفترة املالية اليت يتعلق ثالثةالتصديق عليها، وذلك يف موعد ال يتجاوز 

  .هبا األمر
تئمانية واحلسابات متسك حسابات مستقلة مناسبة جلميع الصناديق االس: ٣- ٦البند 

  .االحتياطية واحلسابات اخلاصة
  

  ١- ١٠٦القاعدة     
بالنسبة جلميع حسابات األمم املتحدة، عدا حسابات عمليات حفـظ الـسالم         )أ(  

ذات احلــسابات اخلاصــة، تقــدم إىل جملــس مراجعــي احلــسابات البيانــات املاليــة الــسنوية للفتــرة 
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مـارس مـن   / آذار٣١رب، وذلـك يف موعـد ال يتجـاوز       ديـسم / كانون األول  ٣١املالية املنتهية يف    
  .وحتال إىل اللجنة االستشارية أيضا نسخ من هذه البيانات املالية. السنة التالية

ــسالم ذات احلــسابات اخلاصــة، تقــدم إىل جملــس       )ب(   ــات حفــظ ال ــسبة لعملي بالن
يونيــه، وذلــك يف / حزيــران٣٠مراجعــي احلــسابات البيانــات املاليــة الــسنوية للفتــرة املنتهيــة يف  

  .سبتمرب من السنة ذاهتا/ أيلول٣٠موعد ال يتجاوز 
وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطـاع العـام، تتـضمن البيانـات املاليـة املقدمـة                  )ج(  

  :إىل جملس مراجعي احلسابات بالنسبة جلميع احلسابات ما يلي
  بيانا باألداء املايل؛  ‘١’  
  املايل؛باملركز بيانا   ‘٢’  
  بيانا بالتغيريات يف األصول الصافية؛  ‘٣’  
  يانا بالتدفقات النقدية؛ب  ‘٤’  
ــارن بــني     ‘٥’   ــا يق ــالغ املدرجــة يف  بيان ــة، باالســتناد إىل   املب ــالغ الفعلي ــة واملب امليزاني

  امليزانية؛
مالحظات علـى البيانـات املاليـة، تتـضمن مـوجزا للـسياسات احملاسـبية اهلامـة                   ‘٦’  

  .ىومالحظات تفسريية أخر
    

  السلطة واملسؤولية    
  

  ٢- ١٠٦القاعدة     
ُتناط املسؤولية عن احلسابات بوكيل األمني العام للشؤون اإلدارية الـذي يـضع الـنظم                 
  . احملاسبية

  
  احملاسبة على أساس االستحقاق    

  
  ٣- ١٠٦القاعدة     

 يف وفقــا للمعــايري احملاســبية الدوليــة للقطــاع العــام، ُتــسجل مجيــع املعــامالت املاليــة          
احلسابات على أساس االستحقاق ما مل تقض خبالف ذلـك الـشروط اخلاصـة الـيت تـنظم إدارة                 

  .صندوق استئماين أو حساب خاص
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  العملة املستخدمة يف قيد احلسابات    
على أنه جيوز أن متسك . تعد حسابات املنظمة بدوالرات الواليات املتحدة: ٤- ٦البند 

  .األمني العامتكون ضرورية يف نظر  أخرى عملة أو عمالتالسجالت احملاسبية ب
  ٤- ١٠٦القاعدة     

وُتمـسك احلـسابات    . جيوز قيد املعامالت بعملة املعاملـة أو بـدوالر الواليـات املتحـدة              
  .بدوالرات الواليات املتحدة

  
  املعاملة احملاسبية لتقلبات أسعار الصرف    
  ٥- ١٠٦القاعدة     

دارية أسـعار الـصرف الـيت يعمـل هبـا بـني       حيدد وكيل األمني العام للشؤون اإل   )أ(  
وُتـستخدم أسـعار الـصرف املعمـول هبـا يف قيـد             . دوالر الواليات املتحـدة والعمـالت األخـرى       

  .مجيع معامالت األمم املتحدة
غري دوالر الواليـات املتحـدة علـى        بعمالت  ُتسجَّل املقبوضات أو املدفوعات       )ب(  

ويقيـد أي فـرق بـني املبلـغ املقبـوض           . اريخ املعاملـة  أساس سعر الصرف املعمول به السائد يف ت       
فعال وقت الصرف واملبلغ الذي كان ميكن احلصول عليـه بـسعر الـصرف املعمـول بـه بوصـفه                    

  .خسارة أو رحبا من فروق أسعار الصرف
عند إقفال احلسابات اخلتامية للفترة املاليـة، يقيـد أي رصـيد سـالب يظهـر يف                   )ج(  
ــربح ”حــساب  كرصــيد مــدين حتــت املــصروفات   “  مــن فــروق ســعر الــصرف  اخلــسارة أو ال

اخلـسارة أو الـربح مـن فـروق سـعر      ”األخرى، بينما يقيد أي رصيد موجب يظهر يف حساب        
  .املتنوعة/كرصيد دائن حتت اإليرادات األخرى“ الصرف

  
املعاملــة احملاســبية حلــصيلة بيــع املمتلكــات واملنــشآت واملعــدات واملخزونـــات            

  لموسةواألصول غري امل
  ٦- ١٠٦القاعدة     

ألغراض احملاسبة، يقيد أي مكسب مـن بيـع املمتلكـات واملنـشآت واملعـدات                 )أ(  
املتنوعـة، وتقيـد أيـة خـسائر        /واألصول غـري امللموسـة كرصـيد دائـن حتـت اإليـرادات األخـرى              

  .كرصيد مدين حتت املصروفات األخرى
ات واملنـشآت واملعـدات   ألغراض امليزانية، جيـوز إدراج حـصيلة بيـع واملمتلكـ       )ب(  
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  .واملخزونات واألصول غري امللموسة كموارد ختصم منها تكلفة االستبدال
  

، احلــسابات املــستحقة القــبضشــطب خــسائر األصــول، مبــا يف ذلــك النقديــة، و     
  واملمتلكات واملنشآت واملعدات واملخزونات واألصول غري امللموسة

قيـق كامـل، أن يـأذن بـشطب اخلـسائر يف            لألمني العام، بعد إجـراء حت     جيوز   :٥- ٦البند  
األصول، مبا يف ذلك النقدية، واملخزونات واملمتلكات واملنشآت واملعدات، بـشرط أن            
يقدَّم بيان جبميع هذه املبالغ املشطوبة إىل جملس مراجعـي احلـسابات مـع البيانـات املاليـة           

  .١- ٦السنوية املقدمة وفقا للبند 
  

  ٧- ١٠٦القاعدة     
ــأذن     لجيــوز   )أ(   ــق، أن ي ــة، بعــد إجــراء حتقي وكيــل األمــني العــام للــشؤون اإلداري

، واملمتلكـــات املبـــالغ املـــستحقة القـــبضبـــشطب خـــسائر األصـــول، مبـــا يف ذلـــك النقديـــة، و
م إىل جملـــس مراجعـــي وُيقـــدَّ. واملنـــشآت واملعـــدات، واملخزونـــات واألصـــول غـــري امللموســـة 

ريخ انتـهاء الفتـرة املاليـة، بيـان مـوجز عـن       احلسابات، يف موعد ال يتجـاوز ثالثـة أشـهر مـن تـا       
  .اخلسائر

أي موظـف   املسؤولية، إن وجدت، اليت يتحملـها       حيدد التحقيق يف كل حالة        )ب(  
وجيــوز إلــزام هــذا املوظــف . مــن مــوظفي األمــم املتحــدة عــن اخلــسارة أو اخلــسائر ) مــوظفني(
ولوكيـل األمـني العـام      . تحـدة بسداد مبلـغ اخلـسارة جزئيـا أو كليـا لألمـم امل            ) هؤالء املوظفني (

للــشؤون اإلداريــة القــرار األخــري فيمــا يتعلــق جبميــع املبــالغ الــيت يتحملــها املوظفــون أو غريهــم  
  .نتيجة حلدوث اخلسائر

  
  احملفوظات    

  ٨- ١٠٦القاعدة 
حيـتفظ بالــسجالت احملاسـبية وغريهــا مــن الـسجالت املاليــة ومجيـع املــستندات املؤيــدة       

، وفقا للسياسات، وجيوز بعد ذلك مبوافقة وكيـل األمـني العـام للـشؤون        طوال الفترات احملددة  
  .اإلدارية، إعدام هذه السجالت واملستندات
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  املادة السابعة
  جملس مراجعي احلسابات

  
  تعيني جملس مراجعي احلسابات    

 تعني اجلمعية العامة جملس مراجعي حسابات لكي جيري مراجعة سنوية :١- ٧البند 
ويتألف هذا اجمللس من ثالثة أعضاء يكون كل منهم املراجع . م املتحدةحلسابات األم

  .يف دولة عضو) أو املوظف الذي حيمل اللقب املعادل لذلك(العام للحسابات 
  

  مدة عضوية أعضاء جملس مراجعي احلسابات    
 تنتخب اجلمعية العامة أعضاء جملس مراجعي احلسابات لفترة عضوية غري :٢- ٧البند 
يوليه وتنتهي يف / متوز١وتبدأ مدة العضوية يف . لتجديد مدهتا ست سنواتقابلة ل
. وتنتهي عضوية أحد األعضاء كل سنتني. يونيه املتمم لست سنوات/حزيران  ٣٠

وعلى ذلك تنتخب اجلمعية العامة كل سنتني عضوا يشغل املنصب اعتبارا من 
  .يوليه من السنة التالية/متوز  ١

أي من أعضاء جملس مراجعي احلسابات يشغل منصب املراجع  إذا مل يعد :٣- ٧البند 
يف بلده تنتهي عندئذ عضويته وحيل حمله يف ) أو حيمل اللقب املعادل(العام للحسابات 

وفيما عدا ذلك ال جيوز إعفاء عضو . عضوية اجمللس من خيلفه كمراجع عام للحسابات
  .اجمللس خالل مدة عضويته إال بقرار من اجلمعية العامة

  
  معايري مراجعة احلسابات ونطاقها وعملياهتا    

 جتري مراجعة احلسابات طبقا ألصول مراجعة احلسابات املتعارف عليها :٤- ٧البند 
واملقبولة عموما ووفقا للتعليمات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام، مع 

  .مراعاة أية توجيهات خاصة من اجلمعية العامة
 مراجعي احلسابات أن يبدي مالحظات فيما يتعلق بكفاءة  جمللس:٥- ٧البند 

اإلجراءات املالية والنظام احملاسيب والضوابط املالية الداخلية وفيما يتعلق بإدارة املنظمة 
  .وتنظيمها بوجه عام

 جملس مراجعي احلسابات مستقل متاما ومسؤول وحده عن سري أعمال :٦- ٧البند 
  .مراجعة احلسابات
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لجنة االستشارية أن تطلب إىل جملس مراجعي احلسابات القيام بفحوص  ل:٧- ٧البند 
  .خاصة معينة وإصدار تقارير مستقلة عن نتائجها

 يقوم جملس مراجعي احلسابات، رهنا مبوافقة اللجنة االستشارية، بتوزيع :٨- ٧البند 
  .مهام مراجعة احلسابات ومناوبتها بني أعضائه

  التسهيالت    
مني العام جمللس مراجعي احلسابات التسهيالت اليت حيتاج إليها  يوفر األ:٩-٧البند 

  .للقيام مبراجعة احلسابات
 جمللس مراجعـي احلـسابات، لـدى إجـراء أي فحـص حملـي أو أي فحـص                   :١٠- ٧البند  

خاص أو لتحقيق وفورات يف تكلفة مراجعة احلسابات، أن يستعني خبدمات مراجع عام             
يف أي مــن البلــدان، أو خبــدمات مكتــب ) ملعــادلأو موظــف حيمــل اللقــب ا(للحــسابات 

مشهود له حبسن السمعة من املكاتب التجارية العامة ملراجعة احلسابات، أو خبدمات أي 
شــخص آخــر أو أيــة مؤســسة أخــرى يــرى اجمللــس أن لديــه أو لــديها املــؤهالت الفنيــة     

  .الالزمة
  

  إصدار التقارير    
قريرا عن مراجعة البيانات املالية  يصدر جملس مراجعي احلسابات ت:١١- ٧البند 

واجلداول ذات الصلة املتعلقة حبسابات الفترة املالية يتضمن املعلومات اليت يعتربها 
 ويف التعليمات ٧- ٥اجمللس ضرورية فيما يتعلق باملسائل املشار إليها يف البند 

  .اإلضافية
ات املاليـة املراجعـة    حتال تقارير جملس مراجعي احلسابات مشفوعة بالبيانـ    :١٢- ٧البند  

إىل اجلمعية العامة عـن طريـق اللجنـة االستـشارية وذلـك وفقـا أليـة توجيهـات تـصدرها           
ــة  ــة العام ــة     . اجلمعي ــارير مراجع ــة وتق ــات املالي ــشارية بفحــص البيان ــة االست وتقــوم اللجن

  .احلسابات وإحالتها إىل اجلمعية العامة مشفوعة مبا تراه مناسبا من املالحظات
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  مرفق
  ليمات إضافية منظمة ملراجعة حسابات األمم املتحدةتع    

يقوم أعضاء جملس مراجعي احلسابات، جمتمعني ومنفـردين، مبراجعـة حـسابات األمـم                - ١
املتحدة، مبا يف ذلـك حـسابات مجيـع الـصناديق االسـتئمانية واحلـسابات اخلاصـة، علـى النحـو                     

  :الذي يراه اجمللس ضروريا للتحقق من
   املالية مطابقة لدفاتر املنظمة وسجالهتا؛أن البيانات  )أ(  
مجيـع اجلوانـب اجلوهريـة،      يف  ،   تتفـق  أن املعامالت املسجلة يف البيانـات املاليـة         )ب(  

  اليت تنظمها؛التفويضات مع 
أن الضوابط الداخلية مبا فيها املراجعة الداخليـة للحـسابات كافيـة مـن حيـث                  )ج(  

  مدى االعتماد عليها؛
احملاســبية املختــارة واملطبقــة تتفــق مــع املعــايري احملاســبية الدوليــة  أن الــسياسات   )د(  

  ؛ وأن التقديرات احملاسبية معقولةللقطاع العام ومالءمة يف ظروف تطبيقها،
جملس مراجعي احلسابات هو احلكم الوحيد فيما يتعلق مبقبوليـة الـشهادات والبيانـات                - ٢

 أن يفحــص مجيــع الــسجالت املاليــة، مبــا فيهــا  الــيت يقــدمها األمــني العــام كليــا أو جزئيــا، ولــه 
الــسجالت املتعلقــة باملخزونــات واملمتلكــات واملنــشآت واملعــدات، وأن يتحقــق منــها بــصورة  

  .تفصيلية على النحو الذي خيتاره
جمللس مراجعـي احلـسابات وموظفيـه حريـة االطـالع يف مجيـع األوقـات املناسـبة علـى                      - ٣

ــدفاتر والــسجالت و  ــع ال ــائقمجي ــام ،اجمللــستكــون ضــرورية، يف نظــر   األخــرى الــيت  الوث  للقي
وتقــدم إىل اجمللــس عنــد طلبــه أيــة معلومــات مــصنفة علــى أهنــا معلومــات  . مبراجعــة احلــسابات

إليهـا للقيـام    حيتاج  اجمللس  أن  على  ) من يعينه من كبار املوظفني    أو  (خاصة ويوافق األمني العام     
وعلــى جملــس مراجعــي . ة علــى أهنــا ســريةمبراجعــة احلــسابات، وكــذلك أيــة معلومــات مــصنف 

احلسابات وموظفيه احترام خصوصية وسرية أية معلومات مصنفة على هـذا النحـو مت تقـدميها                
ــة احلــسابات     ــق مباشــرة مبراجع ــا يتعل ــاه   . وعــدم اســتخدامها إال فيم وللمجلــس أن يوجــه انتب

ا معلومـات خاصـة     اجلمعية العامة إىل أي امتناع عـن إطالعـه علـى معلومـات مـصنفة علـى أهنـ                  
  .ضرورية ألغراض مراجعة احلساباتوتكون يف نظره 

ال ميلك جملس مراجعي احلسابات سلطة تعديل البيانات املالية، ولكـن عليـه أن يوجـه                  - ٤
انتباه األمني العام إىل أية معاملة يساوره الشك يف قانونيتها أو صواهبا لكـي يتخـذ اإلجـراءات                  
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 العام على الفـور أيـة اعتراضـات تثـار أثنـاء فحـص احلـسابات بـشأن                   وتبلَّغ إىل األمني  . املناسبة
  .هذه املعامالت أو أية معامالت أخرى

رأيـه موقعـا عليـه بـشأن        ) أو مـن يعينـه مـن أعـضائه        (يبدي جملس مراجعـي احلـسابات         - ٥
  :ويتضمن الرأي العناصر األساسية التالية. البيانات املالية لألمم املتحدة

 للبيانـــات املاليـــة الـــيت متـــت الطـــرف املوجـــه إليـــه الـــرأي وحتديـــدالعنـــوان وا  )أ(  
  مراجعتها؛
  إشارة إىل مسؤولية األمني العام ومسؤولية جملس مراجعي احلسابات؛  )ب(  
  إشارة إىل املعايري املتبعة يف مراجعة احلسابات؛  )ج(  
   لنطاق املراجعة؛اوصف  )د(  
  :ة ملا يليإبداء رأي بشأن البيانات املالية بالنسب  )هـ(  
مـــا إذا كانـــت البيانـــات املاليـــة تعطـــي صـــورة صـــادقة، مـــن كـــل اجلوانـــب    ‘١’  

اجلوهرية، للمركز املايل للمنظمة يف هنايـة الفتـرة وللنتـائج والتـدفقات النقديـة       
  للسنة املنتهية يف ذلك احلني؛ و

 الدوليـة   ما إذا كانت البيانات املالية قد أُحسن إعدادها وفقا املعـايري احملاسـبية              ‘٢’  
    .للقطاع العام والنظام املايل والقواعد املالية لألمم املتحدة

  إبداء رأي بشأن مدى االمتثال يف املعامالت للنظام املايل والسند التشريعي؛  )و(  
  تاريخ إبداء الرأي؛  )ز(  
  أمساء ومناصب أعضاء جملس مراجعي احلسابات؛  )ح(  
ات عــن البيانــات املاليــة إذا اقتــضى  إشــارة إىل تقريــر جملــس مراجعــي احلــساب   )ط(  

  .األمر ذلك
  :ينبغي أن يشري تقرير جملس مراجعي احلسابات إىل ما يلي  - ٦

  نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛  )أ(  
املسائل اليت متس كمال البيانات املالية أو دقتها مبا يف ذلـك مـا يلـي، حـسبما                    )ب(  

  :يكون مناسبا
  حلسابات تفسريا صحيحا؛املعلومات الالزمة لتفسري ا  ‘١’  
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  أية مبالغ كان يتعني استحقاقها ولكنها مل ُتدرج يف احلسابات؛  ‘٢’  
  املشروطة اليت مل ُيفصح عنها بالشكل املناسب يف البيانات املالية؛البنود   ‘٣’  
  النفقات غري املؤيدة مبستندات كافية؛  ‘٤’  
 وإذا كــان قــد -مــا إذا كــان إمــساك دفــاتر احلــسابات قــد مت بــشكل ســليم      ‘٥’  

ــبية        ــايري احملاسـ ــى املعـ ــوهري علـ ــروج جـ ــات خـ ــرض البيانـ ــدى عـ ــدث لـ حـ
  والسياسات املنصوص عليها، فينبغي اإلفصاح عن ذلك؛

  :أية مسائل أخرى ينبغي إحاطة اجلمعية العامة علما هبا، مثل  )ج(  
  حاالت الغش أو الغش االفتراضي؛  ‘١’  
حــىت لــو (أو إنفاقهــا يف غــري حملــها تبديــد أمــوال املنظمــة أو أصــوهلا األخــرى   ‘٢’  

  ؛)كانت املعاجلة احملاسبية للمعاملة صحيحة
  لزم املنظمة مبصاريف كبرية أخرى؛النفقات اليت حيتمل أن ُت  ‘٣’  
أي خلـــل يف النظـــام العـــام أو الـــضوابط املنظمـــة للمقبوضـــات والـــصرفيات     ‘٤’  

  عدات؛األصول، مبا يف ذلك املخزونات واملمتلكات واملنشآت وامل أو
النفقات اليت ال تتفق مـع مقاصـد اجلمعيـة العامـة، بعـد أن تؤخـذ يف االعتبـار                      ‘٥’  

  عمليات النقل املأذون هبا حسب األصول داخل امليزانية؛
النفقــات الــيت تتجـــاوز االعتمــادات بعــد تعديلـــها بعمليــات النقــل املـــأذون         ‘٦’  

  حسب األصول داخل امليزانية؛ هبا
  تتفق مع السند التشريعي املنظم هلا؛النفقات اليت ال   ‘٧’  
ــدات،       )د(   ــشآت واملع ــات واملمتلكــات واملن ــة ســجالت املخزون ــة أو عــدم دق دق

  حسبما يتبني من اجلرد وفحص السجالت؛
إذا اقتــضى األمــر، املعــامالت الــيت أدرجــت باحلــسابات يف فتــرة ماليــة ســابقة    )هـ(  

أهنا، أو املعــامالت الــيت جتــرى يف فتــرة ماليــة احلــصـــــول علــى مزيــد مــــــــن املعلومــات بــش ومت
  .أن تكون اجلمعية العامة على علم هبا يف وقت مبكرمستصوبا الحقة ويبدو 

جمللس مراجعي احلـسابات أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة أو إىل األمـني العـام مالحظاتـه                   - ٧
 على التقريـر املـايل لألمـني        فيما يتصل بالنتائج اليت خيلص إليها من مراجعة احلسابات وتعليقاته         

  .العام، حسبما يراه مناسبا
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على جملس مراجعـي احلـسابات إذا ضـاق نطـاق مراجعتـه أو مل يـتمكن مـن احلـصول                       - ٨
على أدلة كافية أن يشري إىل ذلك يف رأيه وتقريره، وأن يوضح يف تقريره األسباب الـيت دعـت            

  .املايل واملعامالت املثبتة يف السجالتإىل تعليقاته واآلثار اليت تترتب بالنسبة للمركز 
ال جيوز بأي حال أن يـورد جملـس مراجعـي احلـسابات انتقـادات يف تقريـره بـدون أن                       - ٩

  .يقوم أوال بإعطاء األمني العام فرصة كافية لتعليل املسألة موضوع املالحظة
 إذا رأى أهنـا     ليس على اجمللس أن يذكر أية مسألة من املسائل املـشار إليهـا فيمـا سـبق                  - ١٠

  .غري ذات أمهية من مجيع اجلوانب
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