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 الدورة السادسة والسبعون 
 * من القائمة األولية  145البند 

 إدارة الموارد البشرية 
   

 أنشطة مكتب األخالقيات   
  

 تقرير األمين العام  
 

 موجز  
م هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة   ــتعراا  اادة األ اد ا  ار  ”، المعنون  60/254ُيقدَّ اســـــــــ

، الذ  طلبت فيه الجمعية إلى األمين العام أن يقدم تقريرًا ســــــــنويًا عن أب ــــــــ ة م ت  “والمالي لألمم المتحدة
ير أياــًا معلومات عن أب ــ ة  ريم األمم األخالقيات وتنايذ الســياســات المتعلقة باألخالقياتت ويتاــمن التقر 

ب ـــــــــان إ ارة الموار  ال  ـــــــــريةت  63/250المتحدة لألخالقيات، على بحو ما طلبته الجمعية العامة  ي قرارها  
جمعيـة العـامـة  ي  ويتاــــــــــــــمن معلومـات عن مقترلـات تعزيز اســــــــــــــتقال  الم تـ ، على النحو الـذ  طلبتـه ال

 ت71/263 قرارها

 ت2020 ابون األو / يسمبر  31 ابون الثابي/يناير إلى  1ويغ ي هذا التقرير الاترة من   
 
  

  

 

 * A/76/50ت 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/en/A/76/50
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 مقدمة  -   أول  
م هذا التقرير الذ  أعده األمين العام عن أب ــــــــــــ ة م ت  األخالقيات عمال بالاقرة  - 1 )ط( من  16ُيقدَّ

ــرة التي ابقاــــــــــــت منذ أن  دأ م ت  60/254قرار الجمعية العامة  ــنوات الأم  ع ــــــــــ ــادت الســــــــــ ت وقد شــــــــــ
خالقيــات  ي النمــام المولــد ميــا ة م ر ة  ي طل ــات الح ــــــــــــــو  على األخالقيــات أعمــالــه  ــاو  م تــ  لأل

، الذ  شــــاد تقل ــــا تدريجيا  ي القوة العاملة  2020خدماتهت وهذه الزيا ة، التي ظلت مســــتمرة، باســــتثناد عام  
باألمابة العامة، يم ن أن تعزى إلى تزايد الوعي بعمل الم ت ت وبا ضـــــــــــا ة إلى لجم طل ات الأدمات التي 

اـا الم تـ ،  قـد ر ز بمرور الســــــــــــــنين على بوتيـة خـدمـاتـه، التي تاـدا إلى تلبيـة ا لتيـاجـات الار يـة يعـالج
 للموظاين ومراعاة المروا الأاصة بمأتلف مراكز العملت

أب ــــــــــــــ ــــة م تــــ  األخالقيــــات  ي عــــام   - 2 العــــام  ي التقرير  يتعلم 2020ويعرا األمين  ت وفيمــــا 
ــاب  ــتقال  الم ت ، A/75/82  و  A/74/78 و  A/73/89قة )بالمقترلات المقدمة  ي تقاريره الســــــ ( لتعزيز اســــــ

ـبالنســـــــــــــــ ة للم ـاـت  األخرى  ي األمـاـبة العـامـة،  يتـناو  عـ د عمـل الم ـت  وهي ـله وماـامـه واـ ار هـذا التعزيز  
 وفيما يأص صنا يم األمم المتحدة وبرامجاات

  
 معلومات أساسية  -  ثانيا  

يتمثــل هــدا م تــ  األخالقيــات  ي مســـــــــــــــاعــدة األمين العــام على  اــالــة أن يتقيــد جمي  الموظاين  - 3
تاــــــــــــــيــه ميثــا  األمم المتحــدة، من خال    واج ــاتام وأن يو وهــا و قــا ألعلى معــايير النزاهــة، على بحو مــا يق

ــتقلة  ــا األمين العام م ت  األخالقيات  ولدة مسـ ــادلةت وأب ـ ــاافية والمسـ ــجي   قا ة عما ها األخالقيات وال ـ ت ـ
 ت60/1) ( من قرار الجمعية العامة  161تابعة لألمابة العامة، عمال بالاقرة 

ــام   - 4 ــعــــــ الــــــ ــن  ــيــــــ األمــــــ ــن ــــــــــــــــــــــرات  ــال  ــــــ ــمــــــ   ST/SGB/2007/11و    ST/SGB/2005/22وعــــــ
 ل ماام م ت  األخالقيات ما يلي:، ت مST/SGB/2007/11/Amend.1 و

تقديم الم ــــورة والتوجيه الســــريين للموظاين ب ــــان مســــائل األخالقيات، بما ي ــــمل ت ــــغيل  )أ( 
 خط هاتاي للمساعدة فيما يأص المسائل المتعلقة باألخالقيات؛

 إ ارة  ربامج إقرارات الذمة المالية  ي المنممة؛ )ب( 

ــياســــة المنممة  )ج(  المتعلقة بالحماية من ا بتقام فيما يأص المســــووليات المو لة إلى إ ارة ســ
 م ت  األخالقيات؛

وضــ  المعايير وتو ير التدري  والتثفيف  ي المســائل المتعلقة باألخالقيات، بالتنســيم م   ) ( 
بمسـائل م ت  إ ارة الموار  ال  ـرية وييره من الم ات ، لسـ  ا قتاـاد، وتنميم أب ـ ة التوتية اات ال ـلة  

 األخالقيات؛

 عم عملية وضــ  المعايير المتعلقة باألخالقيات وتعزيز اتســا  الســياســات العامة المت عة  )ه( 
  ي األمابة العامة ولدى أجازة المنممة وبرامجاا اات ا  ارة المستقلةت

  

https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/RES/60/254
https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/A/74/78
https://undocs.org/ar/A/75/82
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/A/RES/60/1
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2005/22
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
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 معلومات عامة  -  ثالثا  
،  ان عد  الموظاين الم ــمولين بعمل م ت  األخالقيات يبل   2019 ابون األو / يســمبر   31 ي  - 5

ــعيد العالمي )ابمر    36 574 (، أ  أقل من عد  الموظاين A/75/591من موظاي األمابة العامة على ال ــ
موظاين، والك اعتما ا على موار   37 505وهو   2018 يســــمبر  ابون األو / 31الم ــــمولين المســــجل  ي  

ــة للم ت  من الميزابية العا ية قيمتاا  وظياة ممولة من   12  ، و2020لعام   ( 1) مليون  و ر 2,088مأ ــــ ــ
ت ويغ ي عمل الم ت  أياــــــــــــا  يابات األمم المتحدة التي لي  لدياا لتى ا ن موظاو ( 2) لســــــــــــابات مأتلاة

اا، مثل مر ز التجارة الدولية، وال ــــندو  الم ــــترا للمعاشــــات التقاعدية لموظاي األمم أخالقيات خاصــــون   
المتحــدة، ومعاــد األمم المتحــدة للتــدريــ  وال حــد، ولجنــة الأــدمــة المــدبيــة الــدوليــة، وجــامعــة األمم المتحــدة، 

ئة األمم المتحدة للمرأة(ت ومح مة العد  الدولية، وهيئة األمم المتحدة للمســـاواة  ين الجنســـين وتم ين المرأة )هي 
موظاا )المرج  باســه(ت واضــا ة إلى  38 675ولذلك  ل  العد  ا جمالي للموظاين الم ــمولين بعمل الم ت  

ــة الحماية من ا بتقام، لوالي  ــياســـــــ من يير الموظاين  17  000الك، يغ ي عمل الم ت ، لغرا تنايذ ســـــــ
، المر م الثابي، والتقديرات الداخلية األخيرة(، باسـتثناد األ را  النماميين، لي ـل  JIU/REP/2014/8)ابمر 

  ر ت 55 000العد  ا جمالي المقدر لأل را  الم مولين إلى لوالي 

  طل ا   1  681، تلقى الم ت  2020 ابون األو / يـسمبر    31 ابون الثابي/يناير إلى    1وخال  الاترة من  - 6
ــا  بيرا مقاربة بالزيا ة   ــ ل األو ، يمثل هذا العد  ابأااضــــــــ ــو  على خدماتهت و ما هو مبين  ي ال ــــــــ للح ــــــــ
الم ر ة  ي عد  ال ل ات  ي الســـــــنوات الســـــــابقةت )يم ن أن يعزى هذا ا بأااا إلى جائحة مرا  يرو   

 على شــــــــــــــوايل الموظاين ب ــــــــــــــان (، وما بتج عن الك من ترتي ات عمل  ديلة ومن تا ير  19-كو يد)كوروبا  
صـــــــــحتام والتوامن  ين العمل والحياة ال ـــــــــأ ـــــــــيةت وربما تلون الجائحة قد قل ـــــــــت عد  ال ل ات المتعلقة 

ــائل المعتا ة مثل األب ــــ ة الأارجية والادايا والتلريماتت ومن  ين المجمون،  ان هناا  طل ا من  866بالمســ
طل ا من م ـــــــــا ر لم ي  ـــــــــف عناات  62 مجموعات، و طل ا من 36 طل ا من الرجا ، و 717 النســـــــــاد، و

امرأة مقا ل   385وســعى عد  أكبر من النســاد مقاربة بالرجا  للح ــو  على الم ــورة  ي مجا  األخالقيات )
رجال(،  ي لين قدم عد  أكبر من الرجا  مقاربة بالنسـاد م ال ات بالحماية من ا بتقام بسـب  إ اليام   275

ــلوا وتعاوبام   ــود ســ ــادات   63رجال مقا ل  66م  عملية تدقيم أو تحقيم )عن ســ امرأة(ت وين غي  ام ا ل ــ
 ي ســــــيا  التومي   ين الجنســــــين  ي األمابة العامة خال  الاترة الم ــــــمولة بالتقرير، بمرا إلى أن النســــــاد  ن 

 (ت A/75/591)ابمر    2019 ابون األو / يسمبر   31 ي المائة من موظاي األمابة العامة  ي   38,4يمثلن  
 

 __________ 

ل هذا المبل  الموار  المقدمة من لســـــــــاب  عم عمليات  (ت و  ي ـــــــــمA/74/6/Add.1)  2020معلومات من الميزابية البربامجية لعام  (1) 
 لاظ السالم واستر ا  التلاليف المتعلقة  بربامج إقرارات الذمة المالية من و ا ت األمم المتحدة األخرىت

(، وميزابية لســاب الدعم لعمليات لاظ الســالم للاترة  30-1، الجدو   A/74/6 (Sect. 1))  2020الميزابية البربامجية المقترلة لعام  (2) 
 (تA/73/793) 2020لزيران/يوبيه  30إلى  2019تموم/يوليه  1من 

https://undocs.org/ar/A/75/591
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2014/8
https://undocs.org/ar/A/75/591
https://undocs.org/ar/A/74/6/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/6(Sect.1)
https://undocs.org/ar/A/73/793
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 ال  ل األو   
 مجمل طلبات الحصول على خدمات مكتب األخالقيات خالل الفترات الخمس الماضية المشمولة بالتقارير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
الجـائحـة  تمـدـيد  واســــــــــــــتجـاب م تـ  األخالقيـات للتحـدـيات التي  ـان يواجااـا الموظاون بتيجـة لاـذه   - 7

لمدة شــــــــــــــارت واســــــــــــــتعاا  2020الموعد الناائي لتقديم ال ل ات المتعلقة  بربامج إقرارات الذمة المالية لعام 
الم ت  أياـا عن السـار المقرر أليراا التوتية باب ـ ة ا تراضـية، عند ا م ان، وسـعى إلى تقديم عروا 

  متالا لتقديم الم ــــورة وا لاطات ا عالمية عن أب ــــ ته  ي اجتماعات ا تراضــــية أكبر لجمات وظل الم ت 
 عن ُبعد إلى مأتلف مراكز العملت

وريم أن مقر م تـ  األخالقيـات يق   ي بيويورا،  قـد ظـل الم تـ  يتلقى العـديـد من ال ل ـات من  - 8
أمـاكن أخرى )ابمر ال ــــــــــــــ ـل الـثابي(ت وور   ـلد طلـ ات الح ــــــــــــــو  على خـدمـات من بيويورا وور ت بفـية  

 من م ات  موجو ة خارج المقرت ال ل ات
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 ال  ل الثابي  
 ، حسب المصدر 2020طلبات الحصول على الخدمات في عام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يام مقر األمم المتحدة  ي بيويورا موظاين من  يابات مقرها بيويورا وموظاين من هذه الليابات يعملون  ي مراكز عمل أخرىت )أ( 
  
طل ــا  ي عــام   1  681طل ــا( من  ين مــا مجموعــه    691ويبين ال ــــــــــــــ ــل الثــالــد أن الجزد األكبر ) - 9

طل ا المسـجل  ي عام   934 ان للح ـو  على الم ـورة  ي مجا  األخالقيات، وهو ما يقل عن عد    2020
ــاد 2019 ــورة ال الغة  385ت وقدمت النســــــــ ــو  على تلك الم ــــــــ   طل ا، وقدم 691طل ا من  ين طل ات الح ــــــــ
ــا عد     20طل ا، ولم ُيل ـــــف عن م ـــــدر    11طل ا مناا، وقدمت مجموعات   275الرجا    طل ات وابأاض أياـــ

دم  2020طل ـا  ي عـام    138إلى    2019طل ـات  ي عـام    204ال ل ـات المتعلقـة بـالحمـايـة من ا بتقـام من   ت وقـُ
طلـ ا متعلقـا    34 ـبا تســــــــــــــا ، و   طلـ ا متعلقـا  117 من ال لـ ات المتعلقـة  برـبامج إقرارات الـذمـة المـالـية، و   402

 جلسة توتيةت  133ت وبا ضا ة إلى الك، ُعقدت  “ الائات األخرى ” طل ا  ي  ند   166 وض  المعايير، وُصنف  
 

  

 ي المائة33، 560، (أ)بيويورا

و ا ت األمم المتحدة، 
، 429وصنا يقاا وبرامجاا، 

 ي المائة25

، 163بعثات لاظ السالم، 
م ا ر خارجية،  ي المائة10

 ي المائة6، 99
ي، جنيف و يينا وبيروب

 ي المائة11، 184

اللجان ا قليمية، 
 ي المائة3، 46

ة، ال عثات السياسية الأاص
 ي المائة6، 109

الجاات يير المحد ة الاوية، الدو  
 ي المائة3، 44األعااد، المحاكم، 
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 ال  ل الثالد  
 ، حسب الفئة 2020طلبات الحصول على الخدمات في عام    

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 أنشطة مكتب األخالقيات  -  رابعا  
 والتوجيهالمشورة   -  ألف 

ي ــ ل تقديم الم ــورة  ي مجا  األخالقيات عن ــرا أســاســيا  ي و ية م ت  األخالقيات المتمثلة  ي  - 10
ن الم ت  الموظاين من الت ــد  لتاــارب الم ــال    تعزيز  قا ة التحلي باألخال  وال ــاافية والمســادلةت ويم ال

ــاكل، و  ــا عناا م ــــ ــالت األخالقية قبل أن تن ــــ ــحة  المحتمل ولل المعاــــ ــورًة واضــــ الك من خال  تقديمه م ــــ
ت وبا ضـا ة إلى تقديم  ST/SGB/2016/9ومتسـقة وقا لة للتنايذ، تسـتند إلى لد  بير إلى ب ـرة األمين العام 

الأارجية وا بتســاب إلى جاات خارجية، يقدم الم ــورة ب ــان المســائل المتعلقة بالنزاهة الار ية، مثل األب ــ ة  
الم ت  الم ــورة للموظاين وا  ارة ب ــان ال ــوايل األخالقية المتعلقة بمســائل النزاهة الموســســيةت وهي ت ــمل  
ــتريات وا ارة   ــغيلية وا  ارة  ي المجا ت التي ترتا   ياا المأاطر المادلا ة للنزاهة مثل الم ـــــــ ا جرادات الت ـــــــ

لتعامل م  أطراا خارجية فيما يتعلم بالتبرعات وال ــــــراكات الأارجيةت ويســــــاعد الم ت ،  تقديمه ال ائعين، وا
الم ـورة ب ـان مسـارات العمل المناسـ ة التي تسـترشـد بالفيم والمعايير األسـاسـية للمنممة،  ي ضـمان اكت ـاا  

 لا ت تاارب الم ال  ومأاطر السمعة والتأفيف من لدتاات

  2019طل ا  ي عام   934ات الح ــو  على الم ــورة  ي مجا  األخالقيات من وابأاض عد  طل   - 11
 ي المائة، على األرج  بســب  القيو  التي   26، وهو ما يمثل ابأااضــا  نســ ة  2020طل ا  ي عام  691إلى 

ت و ي لين ابأاض عد  ال ل ات  ي  ل  ئة  رتية من  ئات الم ـــــورة  ي مجا   19- رضـــــتاا جائحة  و يد
ــادت أكبر ابأااا هي العمل، والادايا األخالقي  ــية،  نن المجا ت التي شـــــــ ــســـــــ ــتثناد النزاهة الموســـــــ ات باســـــــ

والتلريمات، والاحص قبل التعيينت ويبين ال ــ ل الراب  الائات الارتية ل ل ات الم ــورة  ي مجا  األخالقيات  
ــورة الم لوب 2020 ي عام  ــ ل الأام  توميعا لمأتلف  ئات الم ـــ ــنوات الثال  ،  ي لين يقدم ال ـــ ة  ي الســـ
 الماضيةت

 

رة طل ات الح و  على الم و 
، 691 ي مجا  األخالقيات، 

 ي المائة41

طل ات متعلقة  بربامج 
، 402إقرارات الذمة المالية، 

 ي المائة8، 133جلسات التوتية،  ي المائة24

ن طل ات متعلقة بالحماية م
 ي المائة8، 138ا بتقام، 

، طل ات متعلقة با تسا 
 ي المائة7، 117

، 166طل ات أخرى، 
 ي المائة10

طل ات متعلقة  وض  
، 34المعاييرومدخالت السياسات، 

 ي المائة2

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2016/9
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 ال  ل الراب   
 ، حسب الفئة الفرعية 2020طلبات الحصول على المشورة في مجال األخالقيات في عام    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 ال  ل الأام   
 طلبات الحصول على المشورة في مجال األخالقيات في السنوات الثالث الماضية، حسب الفئة الفرعية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الم ورة المتعلقة باألب  ة 
 ي المائة49، 341الأارجية، 

، الم ورة المتعلقة بالعمل
 ي المائة7، 45

الم ورة المتعلقة 
عيين، بالاحص قبل الت

 ي المائة10، 69

الم ورة المتعلقة بحا ت
تاارب الم ال  األخرى،

ت الم ورة المتعلقة باجرادا ي المائة11، 79
ا  الغ عن سود السلوا، 

 ي المائة9، 65

ايا الم ورة المتعلقة بالاد
والتلريمات واألوسمة 

 ي المائة7، 47والايا ة، 

اهة الم ورة المتعلقة بمسائل النز 
 ي المائة7، 45الموسسية، 

الم ورة المتعلقة 
ةباألب  ة الأارجي

الم ورة المتعلقة 
بالعمل 

الاحص قبل 
التعيين 

لا ت تاارب 
الم ال  األخرى 

اجرادات ا  الغ 
عن سود السلوا 

الادايا والتلريمات 
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والايا ة 

مسائل النزاهة 
الموسسية 

2018 331 160 65 115 67 104 20
2019 415 124 92 102 66 107 28
2020 341 45 69 79 65 47 45
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 العمل  -   1 

تتاــمن ا ســتاســارات المت ــلة بالعمل ا ســتاســارات التي تلتم  التوجيه ب ــان معايير الســلوا  ي  - 12
المنممة إماد العالقات  ين األشــأاو والعالقات م  الراســاد الُم ــر ين، واســتأدام موار  المنممة، وال ــوايل  

دت و ي السـنوات األخيرة، ابأاض عد  ا سـتاسـارات  المت ـلة بالمسـار الوظياي، والمسـائل المتعلقة  تقييم األ ا
ت ويم ن أن يعزى 2020 ي عـام   45 و 2019 ي عـام   134إلى   2018 ي عـام   160المتعلقـة ـبالعمـل من  

،  لظ  2020هذا ا بأااا إلى ميا ة الوعي لدى الموظاين بالموار  األبســـــ  لمعالجة شـــــوايلامت و ي عام  
 بيرا من ال ـــوايل التقليدية المت ـــلة بالعمل قد للت محلاا شـــوايل متعلقة م ت  األخالقيات أياـــا أن عد ا 

 بالعمل عن بعد وال حة باجمة عن الجائحةت
 

 الفحص قبل التعيين  -   2 

 يابا للم ال  قبل التعيين قدماا أ را  قيد النمر ل غل مناص  عليا  69استعرا م ت  األخالقيات   - 13
األمين العام المســــــــاعد وما  و ، و ي قيا ة ال عثات(ت وبالمقاربة م   يابات  أو عينوا لديثا  ياا )على مســــــــتوى 

  ي المائةت   25، يمثل هذا الرقم ابأااضا  نس ة 2019 يابا التي استعرضت  ي عام   92الم ال  ال الغة  
 

 الهدايا والتكريمات  -   3 

الم ـــــورة ب ـــــان التلريمات أو األوســـــمة  طل ا للح ـــــو  على  47اســـــتجاب م ت  األخالقيات لعد   - 14
ــا  بيرا عن   أو طل ــات من هــذا القبيــل  ي    107الأــدمــات أو الاــدايــا أو الم ــا ــمت، وهو مــا يمثــل ابأاــاضـــــــــــــ

ــة المعتمــدة بســــــــــــــبــ  الجــائحــة وقلــة عــد  2019 عــام ت وقــد يعزى هــذا ا بأاــاا إلى ترتي ــات العمــل البــديل
ولعــل الــك هو مــا قلــل من التمــا  تلقي الموظاين هــدايــا   التاــاعالت  ين الموظاين وال ــــــــــــــر ــاد الأــارجيين،

 تلريماتت أو

ــان مدى مالدمة تلقي الادايا أو تقديماا، تتناو  إ ارة   - 15 ــورة ب ـ و ي لين يقدم م ت  األخالقيات الم ـ
يا لاليًا ا سـتراتيجيات والسـياسـات ا  ارية ومسـائل ا متثا  تنسـيم تجايز الادايا وا ارتاات وتاوَّا إ ارة الادا

ا  ار   األمر  عليـــــــه  ي  المن ــــــــــــــوو  النحو  على  ب ــــــــــــــورة  مر زيـــــــة  لتجر   الليـــــــابـــــــات  إلى  را ى 
ST/AI/2010/1 ويقوم المسوو  القائم با  ارة للل  يان بنعدا  وتعاد سجل لتدوين معلومات موجزة ب ان ،

 ألوسمة أو الأدمات أو الادايا أو الم ا مت التي يقبلاا الموظاونتجمي  التلريمات أو ا

ــلة  - 16 ــتاا ة ومت ل ات الت وير المت ــــــ ــير إلى الحاجة إلى إجراد تحليل للاوائد والدرو  المســــــ وقد أشــــــ
ت  2016بســـــجل الادايا العالمي على ا بتربت، الذ   دأ على أســـــا  تجريبي  ي بيويورا  ي أيلو /ســـــبتمبر  

ــات العا ية الحالية  ولم تلن   ــتأدمة  ي ت وير الم ــــرون التجريبي تتوا م م  المن ــ البنية التحتية التقنية المســ
لتلنولوجيــا المعلومــات  ي المنممــة، وبــالتــالي لم يتم إجراد تحليــل للتللاــة والعــائــدت وبــد  من الــك، تــاكــد أبــه 

جديد تمامات وبا ستنا  إلى الدرو     سيلزم بقل الم رون التجريبي إلى من ة جديدة أو أبه سيتعين وض  لل
المستاا ة والت ورات التلنولوجية منذ إطال  الم رون التجريبي،  دأت إ ارة ا ستراتيجيات والسياسات ا  ارية 

، قامت  2020ومســــائل ا متثا   ي العمل، وُبقحت المت ل ات التقنية للســــجل ا للتروبيت و ي شــــ اط/ براير  
م الوظياي  ادا إب ـــاد ســـجل مولد جديد للادايا على ا بتربتت وشـــمل التنفي  وضـــ  ا  ارة  تنفي  الت ـــمي 

بســـــأة تجريبية  املة للحلت و ان    د من تاجيل مرالل التقييم الاني والت ـــــميم والت وير بســـــب  تاـــــارب 
جاتاـا المنممـة  والحـاـلة المـالـية المعقـدة التي وا  19-األولوـيات الـناجم عن لـاـلة ال وارح الحـالـية لجـائحـة  و ـيد

https://undocs.org/ar/ST/AI/2010/1


A/76/76  

 

21-05791 9/25 

 

ت ويجر  لــاليــا تقييم خيــارين مأتلاين، وســــــــــــــيقــدمــان للنمر  يامــا، إلى جــابــ  التيــاجــات 2020طوا  عــام  
م معلومات ُمحدل ة   التمويل اات ال ـلة، من خال  اللجنة التوجياية لتلنولوجيا المعلومات وا ت ـا تت وسـُتقدَّ

  ي التقرير المقبل لألمين العامت
 

 سسية النزاهة المؤ  -   4 

مسالة من   28مسالة تتعلم بالنزاهة الموسسية، أ   زيا ة عن   45استجاب م ت  األخالقيات لعد   - 17
ــال  المحتمل الذ  ين و  على 2019هذا القبيل  ي عام  ــية تاـــارب الم ـ ــائل النزاهة الموســـسـ ت وت ـــمل مسـ

ائة أياا طل ات من أمابة م ار ة المنممة  ي عمليات تجارية مأتلاة م  أصحاب الم لحةت وت مل هذه ال
لجنة اســـتعراا المور ينت وت ـــمل هذه الم ـــورة تاـــارب الم ـــال  ومأاطر ت ـــويه الســـمعة على المســـتوى 
الموســــســــي، و ذلك اســــتعراضــــات  ذ  العناية الواج ة فيما يتعلم بمأاطر ت ــــويه الســــمعة لاا صــــلة ب يابات  

ات  و ي أوســـــــــــاط الموظاين بالتحديات األخالقية  خارجيةت وربما بجمت هذه الزيا ة عن ميا ة الوعي  ي الم 
 التي تواجااا المنممة  ي التعامل م  أصحاب الم لحة ا خرينت

 
 برنامج إقرارات الذمة المالية -باء   

ــا عمال بالبندين   - 18 ــاســـي  2-1ُيســـتأدم  ربامج إقرارات الذمة المالية، المن ـ )م( و )ن( من النمام األسـ
ــرة األمين العام  ــاعدة الموظاين من  ئات معينة  ي تحديد مأاطر  ST/SGB/2006/6للموظاين وب ــــ ، لمســــ

الم ــــال  المالية أو ا بتمادات ال ــــأ ــــية أو األب ــــ ة الأارجية للموظاين   تاــــارب الم ــــال  الناشــــئة عن
أل را  أسـرهم األقربين، والتأفيف من هذه المأاطر وا ارتاات ويعزم الموظاون الذين يقدمون إقرارات الذمة   أو

ر على أ اد المالية م ـداقية األمم المتحدة و قة الجماور  اا من خال  إ  ات أن م ـالحام ال ـأ ـية   تو  
 ما  وقاا، والموظاون الذين ت ــمل واج اتام الرئيســية أب ــ ة تتعلم  1-واج اتامت وُي اَل  الموظاون  رت ة مد

ــرية متـــــ لة بالـــــ راد أو ا ستثمار، وموظاو   ــات ســـ بال راد وا ستثمار أو الذين يم نام ا طالن على معلومـــ
رجيـــة مقـــدمـــة للأـــدمـــة تعـــاقـــدت معاـــا األمم المتحـــدة م تـــ  األخالقيـــات،  تقـــديم إقراراتت وتقوم جاـــة خـــا

 إقراراتامت بمراجعة

من مقدمي ا قرارات، وهو ما يقل عن العد    5  904، شـــــارا  2020وخال   ورة تقديم ا قرارات لعام  - 19
من مقدمي ا قرارات )ابمر ال ـــــ ل الســـــا  (ت ومن  ين مقدمي   253بما مقداره    2019المســـــجل  ي  ورة عام 

 ي المــائــة( من مقــدمي ا قرارات ألو  مرةت ومن  ين   27,5)   1  624،  ــان هنــاا  2020رات  ي عــام  ا قرا 
   ي المـاـئة،  99,9من مقـدمي ا قرارات إقراراتام الم لوـبة، ويمـثل اـلك معـد  امتـثا  قـدره   5 898المجمون، قـدم 

ن لم يقـدموا ا قرارات  ت ومن  ين مقـدمي ا قرارات الســــــــــــــتـة الـذي 2019وهو با  المعـد  المســــــــــــــجـل  ي عـام  
الم لوـبة،  ـان خمســــــــــــــة منام من  ـياـبات يير ـتابعـة لألمـاـبة العـامـة، ووالـد من األمـاـبة العـامـةت وألـيل هو د 

،  2020إلى راساد  ياباتام  تأاا تدا ير للمسادلةت ويتامن مر م هذا التقرير  يابات ا متثا  المقدمة لعام 
 ت 63/250ة العامة مومعة لس  الليان، عمال بقرار الجمعي 

 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2006/6
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250
https://undocs.org/ar/A/RES/63/250


 A/76/76 

 

10/25 21-05791 

 

 ال  ل السا  

 2020- 2016المشاركة في برنامج إقرارات الذمة المالية حسب الكيان وسنة تقديم اإلقرارات، للفترة  

 

  
ــاا، لم ي مل  ي المائة من الم البين  تقديم إقرارات إقراراتام   99,9وبينما قدم   - 20 ــتعراضــ منام  63 ســ

ت وقـد  2020 ـابون األو / يســــــــــــــمبر    31 ي المـاـئة( جمي  ا جرادات الالممـة  يال  ملاـاتام بحلو    1)أو  
ت ــمل هذه ا جرادات ا ســتجابة ل ل ات الح ــو  على إياــالات أو معلومات إضــافية، أو تقديم و ائم من 

صــــــــــلة، أو تنايذ توصــــــــــيات لعالج تاــــــــــارب الم ــــــــــال  طرا  الد أليراا التحقم، أو تقديم و ائم اات 
مزيدا من التدقيم   2020المحتملت وســــــــــــــيتلقى الموظاون الذين لم تغلم ملااتام  ي  ورة تقديم ا قرارات لعام 

وســــــــــــــيجر  اســــــــــــــتعراا ملاـاتام  ـاولويـة  ي  ورة تقـديم ا قرارات التـاليـةت أمـا الـذين لم ي ملوا عمليـة التحقم  
 ت 2020جون  ي عملية التحقم  ي الدورة التالية إلى لين اكتما  عملية التحقم لعام ،  سوا يدر 2020 لعام

ــوائية من لوالي  - 21  ي المائة من مجمون مقدمي  5و ما  ان الحا   ي الماضــــــي، اختيرت عينة ع ــــ
مي ا قرارات للم ــــــار ة  ي عملية التحقم لاــــــمان  قة المعلومات الما ــــــ  عناا واكتمالاات وُطل  إلى مقد

 ا قرارات الذين اختيروا للتحقم أن يقدموا و ائم من طرا  الد عن جمي  البنو  التي أ  حوا عناات 

ــام   - 22 ــديم ا قرارات لعـ ــائـــة(   3,8من مقـــدمي ا قرارات )  224، تبيَّن أن  2020وخال   ورة تقـ  ي المـ
ــال ، وهو ما يمثل ميا ة طفياة عن عد هم ال ال ــارب محتمل  ي الم ـ  ي المائة(  ي   3,4)  211   لديام تاـ

 ندا من  نو  تاـــــــــارب الم ـــــــــال  تأص مقدمي ا قرارات هو د؛   264ت وتم تحديد ما مجموعه 2019عام 
 ندًا تتعلم  40 ندًا تتعلم باب ـــــــــ ة خارجية، و  179 ندًا تتعلم باب ـــــــــ ة مالية، و  43وشـــــــــملت هذه البنو   

ــية، وبندين يتعلقان بائات أخ ــرية أو شـــــأ ـــ ــى األمر،  ان مقدمو ا قرارات  ( 3) رى بعالقات أســـ ت وليثما اقتاـــ

 __________ 

 لدى بعض مقدمي ا قرارات أكثر من  ند والدت (3) 

2016 2017 2018 2019 2020

عمليات لاظ السالم 1 538 1 534 1 552 1 494 1 112

األمابة العامة، باستثناد عمليات لاظ السالم 1 692 1 808 1 867 1 798 1 665

كيابات األمم المتحدة األخرى  2 274 2 469 2 518 2 865 3 127
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ُين ــــحون باتأاا إجرادات مثل التنحي ب ــــورة اســــت اقية، أو ا ســــتقالة من مناصــــ  قيا ية  ي  يابات يير 
 تابعة لألمم المتحدة، أو التوقف عن الم ار ة  ي أب  ة خارجيةت 

من الليــابــات يير التــابعــة لألمــابــة العــامــة   وبأالا الليــابــات التــابعــة لألمــابــة العــامــة، يأتــار عــد  - 23
ــم التلاليفت وي ـــارا  ي البربامج   الم ـــار ة  ي  ربامج األمم المتحدة  قرارات الذمة المالية على أســـا  تقاسـ

ت وتســـــــام م ـــــــار ة الليابات يير  ( 4) أياـــــــا موظاو م ات  األخالقيات  ي صـــــــنا يم األمم المتحدة وبرامجاا
ــتاا ة  ي  التابعة لألمابة العامة   ــال  م  ا ســــ ي تعزيز ا تســــــا  واتأاا باج مولد إماد إ ارة تاــــــارب الم ــــ

من مقدمي ا قرارات   5 904الوقت ااته من و ورات الحجمت و ما هو مبين  ي ال ــ ل الســا  ، ومن أصــل  
 ،2  777،  ل  عد  مقدمي ا قرارات من األمابة العامة، بما  ي الك عمليات لاظ الســــــــــالم،  2020  ي عام

  ي المائة، من  يابات منمومة األمم المتحدة األخرىت 53منام، أو  3 127 ي المائة،  ينما  ان  47 أو

، أن يقدم راســــــــــــااها إقرارات بالذمة المالية عند توليام  70/305وقررت الجمعية العامة،  ي قرارها   - 24
ــيا م   ربامج األمم المتحدة  قرارات الذمة الماليةت و ي عام   واج ات وظياتام ،  2020وعند إباائام لاا، تم ـــ

ــ عين للجمعية عند  ــا رة عن رئي  الدورة الرابعة والســ ــر م ت  األخالقيات تقديم إقرارات الذمة المالية ال ــ يســ
 ابتااد ماامه ورئي  الدورة الأامسة والس عين عند توليه ماامهت

 ان الحا   ي الســـــــــــنوات الســـــــــــابقة،  عي الموظاون  رت ة أمين عام مســـــــــــاعد وما  وقاا إلى   و ما - 25
الم ـــار ة  ي م ا رة األمين العام الســـنوية للعالن ال وعي للذمة الماليةت وب ـــرت موجزات  قراراتام الســـرية 

ت  2020 / يســـمبر  على أســـا  متجد  على صـــاحة األمين العام على شـــ  ة ا بتربت، ا تداد من  ابون األو 
وتادا الم ا رة إلى تقديم ضــــمابات للجماور والدو  األعاــــاد بان   ار المســــوولين   يتا رون بم ــــالحام 

 الأاصة  ي أ اد واج اتام الرسميةت

موظاـــا   126، شـــــــــــــــــارا  158ومن  ين   ـــار الموظاين المســــــــــــــتو ين لل ــــــــــــــروط ال ـــال  عـــد هم   - 26
نيـة على صــــــــــــــاحـة األمين العـام على شــــــــــــــ  ـة ا بتربـتت واختـار المـائـة( وب ــــــــــــــرت إقراراتام العل  ي 79,7)

 ي المائة( عدم الم ــــــــار ة  دعوى شــــــــوايل أمنية أو الترام الأ ــــــــوصــــــــية،   15,2موظاًا ) 24مجموعه  ما
لا ت   4 ي المائة( الدعوات إلى الم ـار ة؛ و ي   2,5موظاين )  4ألسـ اب  قافية أو شـأ ـية؛ ولم يل لا  أو

ــر  ي الموق ت وما    ي المائة( 2,5أخرى ) ــتعراا ا قرارات بحلو  الموعد الناائي المحدَّ  للن ـ ، لم ي تمل اسـ
 ت 2019 ي المائة مقاربة بم ا رة عام  6,3معد  الم ار ة  نس ة 

ــات  قرارات موظاي ا  ارة   - 27 ــتعراضــــــــ ــي، أجرى م ت  األخالقيات اســــــــ و ما  ان الحا   ي الماضــــــــ
ــيين عن معامالتام م  األط ــبية الدولية للق ان العامت الرئيســــــــ ــلة،  ي إطار المعايير المحاســــــــ راا اات ال ــــــــ

وتجر  ا ســتعراضــات بغرا تحديد ما إاا  ان هناا أ  تاــارب  ي الم ــال  فيما يتعلم  واج ات موظاي  
ا  ارة الرئيســـــيين  ي األمم المتحدة ومعامالتام م  األطراا اات ال ـــــلة، والتوصـــــية با جرادات المناســـــ ة، 

ا قتاــادت وتر  بتائج ا ســتعراضــات التي يجرياا الم ت   ي البيابات المالية التي تعدها األمابة العامة، عند  
والممتثلة للمعايير المحاســـــــــبية الدولية للق ان العامت وُقدم التقرير الموجز عن ا ســـــــــتعراضـــــــــات إلى المراق   

 المالي وُبمر فيه على بحو يرضي مجل  مراجعي الحساباتت 

 

 __________ 

 (ت JIU/REP/2010/3توصية ولدة التاتيش الم تر ة  ي تقريرها عن األخالقيات  ي منمومة األمم المتحدة ) تتماشى هذه الم ار ة م    (4) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/A/RES/70/305
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/3
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 الحماية من النتقام -  جيم 

ــلوا والتعاون م   - 28 ــود الســ ــب  ا  الغ عن ســ ــان الحماية من ا بتقام بســ ــة األمين العام ب ــ ــياســ إن ســ
عمليات التدقيم أو التحفيقات المااون  اا لســــــــــــــ  األصــــــــــــــو ، على النحو المبين  ي ب ــــــــــــــرة األمين العام 

ST/SGB/2017/2/Rev.1  تساعد المنممة  ي أن تو   وظائااا على بحو منات  وشااا وبزيهت وت ج ،
السياسة ا  الغ عن سود السلوا المحتمل  ون خوا من ا بتقامت وتعزم هذه السياسة الحماية للذين يبلغون 

ابتااا من قبل الموظاين لقواعد المنممة وأبممتاا(، أو عن مأالاات )قد تلون ضــــارة   عن ســــود ســــلوا )أ 
بم ــال  األمم المتحدة أو عملياتاا أو إ ارتاا(، أو للذين يتعاوبون م  عمليات التدقيم أو التحفيقات المااون 

  اا لس  األصو ت

امرأة  63ار هذه الســــــياســــــة )من اســــــتاســــــارًا  ي إط 138، تلقى م ت  األخالقيات  2020و ي عام  - 29
  176أشــــــــــأاو لم ي  ــــــــــف عن جنســــــــــام(، وهو ما يمثل ميا ة  نســــــــــ ة  8رجاًل ومجموعة والدة، و    66 و

ــ ة  2015المائة عما  ان الحا  عليه  ي عام   ي ــا  نســـــــــ  ي المائة عما  ان الحا  عليه  ي   32وابأااضـــــــــ
، أبجز الم ت  ب ـــــــورة 2020 يســـــــمبر إلى  ابون األو / 2015ت و ي الاترة من اب/أيســـــــ    2019 عام

لالة للتحقيم  ياا، بعد أن تقرر مبدئيا وجو  لا ت ابتقامت وبعد التحقيم،   40قرارا أوليا وألا     154تراكمية  
 أ باه(ت 1قرارا باائيا  وجو  ابتقام )ابمر الجدو   21اتأذ الم ت  

 
 1الجدو  

 2020كانون األول/ديسمبر    -   2015طس  اإلحصاءات المتعلقة بالحماية من النتقام، آب/أغس 

 

اب/أيســـــــــــــــ ـ   
تموم/  -  2015
 2016يوليه 

  -   2016اب/أيسـ    
كابون األو / يســــــــــــمبر 

 )أ(2016

ــاير  ــابي/ينــــ الثــــ ــابون  كــــ
 ــــــــــابــــــــــون   -  2017

 2017األو / يسمبر 

ــايــر   ــابــي/يــنـــــ الــثـــــ ــابــون  كـــــ
األو /  -  2018 ــابون     ــ

 2018 يسمبر 

  2019كـابون الثـابي/ينـاير  
  ـابون األو / يســــــــــــــمبر  -

2019 

الثـــــابي/ينـــــاير  كـــــابون 
ــون   -  2020 ــابــــــ  ــــــ

 2020األو / يسمبر  
إلــا ت من م تــ  خــدمــات        

ــاا  الـــــداخليـــــة  تأـــ ــابـــــة  الرقـــ
 7 12 7 7   ين بم   ين بم تدا ير وقائية

 )ج(30 )ب(36 39 22 10 17 استعراضات أولية منجزة
ر مبــــدئيــــًا وجو   لـــا ت تقرَّ

 )ه(3 )ه(13 )ه(6 )ه(10 ) (2 6 ابتقام  ياا 
ــام  ابتقـــ تقرر وجو   ــا ت  لـــ

 )ا(3 ) (3 )ط(4 )ح(5 )م(2 )و(4  ياا بعد التحقيم
 

 (ت A/71/334 ما اقترح األمين العام  ي تقريره السا م )   2017 ابون األو / يسمبر    31إلى    2016اب/أيس      1( الاترة الممتدة من  A/73/89ي ى التقرير السا م )  )أ(  

 ت2019واكتمل  ي أوائل عام  2018بما  ي الك استعراا أولي والد  دأ  ي عام  )ب( 

 ، تم تعليم ألدها  ناد على طل  الموظف المعنيت 2020واكتملت  ي عام  2019ة  دأت  ي عام بما  ي الك  ال ة استعراضات أولي )ج( 

 ت2017  ي مل الك ش وى والدة  دأت إجراداتاا خال  الاترة وأليلت إلى م ت  خدمات الرقابة الداخلية للتحقيم  ياا  ي عام  ) ( 

خالقيات وجو  لالة ابتقام ظاهرة الوجاهة،  م ُبقض قرار الم ت  هذا  لقًا من قاَبل الرئي  المناوب لاريم األمم  بما  ي الك شــــــــــــــ وى والدة لم يتبيَّن  ياا لم ت  األ )ه( 
 المتحدة لألخالقياتت

فيمـا يتعلم  امـا  ي عـام ، و ـبت لـدو  لـاـلة ابتـقام 2015بمـا  ي اـلك شــــــــــــــ وـيان ـ دأت إجراداتامـا وُأليلـتا إلى م ـت  خـدمـات الرـقاـبة اـلداخلـية للتحقيم  يامـا  ي عـام   )و( 
 ت2017؛ و بت لدو  ابتقام فيما يتعلم  اما  ي عام 2016؛ وش ويان  دأت إجراداتاما وُأليلتا إلى م ت  خدمات الرقابة الداخلية للتحقيم  ياما  ي عام 2017

 ت2018و ي أوائل عام  2017أواخر عام  ، و بت لدو  ابتقام فيما يتعلم  اما  ي2017بما  ي الك ش ويان  دأت إجراداتاما خال  عام  )م( 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/A/71/334
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 فيما يتعلم بحا ت  دأت إجراداتاا  ي السنوات السابقةت 2017 بت لدو  ابتقام  ي جمي  ال  اوى الأم   ي عام  )ح( 

 ت2017فيما يتعلم بحا ت  دأت إجراداتاا  ي عام  2018 بت لدو  ابتقام  ي جمي  ال  اوى األرب   ي عام  )ط( 

 ت2019، و بت  ياا وجو  ابتقام  ي عام 2018وش وى والدة  دأت إجراداتاا  ي عام  2017ي الك ش ويان  دأت إجراداتاما  ي عام بما   ) ( 

 ت2020وش وى والدة أليلت للتحقيم  ي عام  2019بما  ي الك ش ويان أليلتا للتحقيم  ي عام  )ا( 

  
بغرا الح ــــو  على الم ــــورة   الحمايةت طل ًا  138طل ًا من أصــــل   98،  ان 2020و ي عام  - 30

طل ات هي  7طل ا عن  دد اســـــــــــتعراضـــــــــــات أولية، و ابت   31ومن  ين ال ل ات األربعين المت فية، أســـــــــــار 
إلــا ت من م تــ  خــدمــات الرقــابــة الــداخليــة  تأــاا إجرادات وقــائيــة محتملــة، و ــان طل ــان مناــا  جراد  

أجازة وبرامج األمم المتحدة اات ا  ارة المســــتقلة األعاــــاد  اســــتعراضــــات من المســــتوى الثابي طلباا موظاو  
 ي  ريم األمم المتحدة لألخالقيات، على أن تقوم  اا مديرة م ت  األخالقيات ب ــاتاا رئيســة الاريمت وأليل  
الموظاون الذين أ اروا شــــوايل يير م ــــمولة بالســــياســــة العامة، لســــ  ا قتاــــاد، إلى ولدة التقييم ا  ار ، 

ت  تقديم المســـــاعدة القابوبية للموظاين، أو م ت  الموار  ال  ـــــريةت ووجات تقارير ســـــود الســـــلوا عبر م  أو
القنوات المناســــــــــ ة، وتلقى األ را ، بموا قة الموظاين الذين أ اروا شــــــــــوايل،  عما يير رســــــــــمي لمن  ا بتقام،  

 أم ن الكت  ليثما

ب ـــــــــان لا ت ا بتقام المزعومة التي تغ ياا ويبدأ م ت  األخالقيات إجراد اســـــــــتعراضـــــــــات أولية  - 31
الســياســة العامة، ليعرا ما إاا  ان مقدم ال ــ وى قد مار  ب ــاطًا م ــمو  بالحماية، وليتبيَّن، إن  ان األمر 

 31كذلك، ما إاا  ان هذا الن اط عامال أسام  ي وقون ا بتقام المزعومت ومن  ين ا ستعراضات األولية الــــــــ  
را النمر عن  ال  شـ اوى )لم يواصـلاا صـال  ال ـ وى(ت   27، أبجز 2020ام التي  دأت  ي ع مناا وصـُ

  2019ت وبمرا لبدد  ال ة اســــــــــــتعراضــــــــــــات أولية  ي عام 2021وُأبجز ا ســــــــــــتعراا المت قي  ي أوائل عام  
  اســــــتعراضــــــًا أوليًات ومن  ين تلك ا ســــــتعراضــــــات، 30،  قد ُأبجز ما مجموعه 2020وابجامها  ي أوائل عام 

ــتعراا األولي  ي   28يتبين  ي   لم ــافية، ُأبجز ا ســــــــ مناا وجو  لالة ابتقام ظاهرة الوجاهةت و ي لالة إضــــــــ
ت  2020، وُبقض قرار الم ـت  من قـبل الرئي  المـناوب لاريم األمم المتحـدة لألخالقـيات  ي عـام  2019 عـام

وا أو المأالاات تتعلم بمنامعات و ما  ان الحا   ي الماضي،  ابت يالبية ا  عادات األساسية بسود السل
  ي م ان العمل أو خال ات  ين األشأاوت

وااا ما لد  م ت  األخالقيات وجو  لالة ابتقام ظاهرة الوجاهة،  نبه يحيل المســـــــالة للتحقيم  ياات  - 32
، ألـا  الم تـ   ال  لـا ت إلى م تـ  خـدمـات الرقـابـة الـداخليـة، مناـا والـدة عقـ  بقض 2020و ي عـام  

 رئي  المناوب لما قرره الم ت تال

وأ ناد التحقيم، يجوم أن يوصـي م ت  األخالقيات األمين العام باتأاا تدا ير لماية موقتة ل ـال   - 33
مقدم ال ـــــــــــ وىت و ي لالتين، أوصـــــــــــى الم ت  باتأاا تدا ير لماية موقتة، بما  ي الك تعليم ا جراد الذ  

 ل  صــال  ال ــ وى  ي الحالة المت فية تدا ير لماية موقتة، إا  ابت ُيزعم أبه ابتقاميت وبعد الت ــاور، لم ي 
 ا  ارة قد اتأذت بالاعل خ وات لامان الحماية ا ست اقيةت

وبعــد ا لــالــة للتحقيم، يق  عــ د ا   ــات لينئــذ على عــاتم ا  ارة التي يجــ  أن تبرهن بــا لــة   - 34
امي المزعوم لتى م  غياب الن ـاط الم ـمو  بالحماية، واضـحة ومقنعة على أباا  ابت سـتتأذ ا جراد ا بتق

أو على أن ا جراد ا بتقـامي المزعوم لم ُيتلأـذ  اـدا معـاق ـة ال ـــــــــــــــاكي أو تأوياـه أو ا ضــــــــــــــرار بـهت و ي  
ــتقل للنتائج والو ائم الداعمة من جاب  م ت  األخالقيات،  2020 عام ــتعراا المســــــ ، وبعد التحفيقات وا ســــــ
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ت ولم يوو ( 6) ، وللن لم يثبت  ي ســــــــــــ   لا ت أخرى ( 5)   ا بتقام  ي  ال  لا تقرر الم ت   بوت لدو 
الم ت  با  تدا ير عالجية  ي أ  من الحا ت الثال  التي  بت  ياا ا بتقام، إا إن ال ــــــــــــأص الذ  تحد  

ــ ة  ــلســـــــل ا  ار  لمقدم ال ـــــــ وى،  ما أن إجرادات مناســـــ لت ـــــــحي   أبه قام با بتقام لم يعد موجو ا  ي التســـــ
العواـق  الســــــــــــــلبـية لالبتـقام اـلذ  لـد   ـاـبت ـقد ات أـذت ـبالاعـل  ي لـالتينت وأوصــــــــــــــى الم ـت  ـباتأـاا ـتدا ير  
لاــــــمان الحماية من ا بتقام  ي المســــــتقبل عند الاــــــرورة، وأوصــــــى أياــــــا با لالة  تأاا إجرادات تا يبية  

 ييرها من ا جرادات المناس ة المحتملةت أو

ــط الو  - 35 ــات أولية، لدى تلقي جمي  وبل  متوســ ــتعراضــ ــتغرقه م ت  األخالقيات  جراد اســ قت الذ  اســ
  2019يوما  ي عام   14,2يوما، وهو ما يتماشـــــى م  المتوســـــط ال ال    14,5المعلومات الم لوبة لل ـــــ وى، 
 يوما التي لد تاا السياسة العامةت 30ويق  تمامًا ضمن ب ا   ترة الـ 

السياسة العامة، يُعلام م تـُ  خدمات الرقابة الداخلية م ت  األخالقيات با  إ الغ وو قا لما تقتايه  - 36
يتلقــاه  وقون مأــالاــة ويجــده من ويــا على مأــاطر ابتقــام، شــــــــــــــري ــة أن يوا م ال ــــــــــــــأص المعنيت و ي هــذه  

وقائي الحا ت، وبعد الت ـاور م  ال ـأص، يجوم لم ت  األخالقيات أن يوصـي الليان المعني باتأاا إجراد  
ــ عا من هذه الحا تت وقد  2020مناســــــ  يحد ه الم ت ت و ي عام   ، ألا  م ت  خدمات الرقابة الداخلية ســــ

كان البالغ األســـــــاســـــــي عن المأالاة  ي إلدى هذه الحا ت يتعلم بالتحرخ الجنســـــــيت و ي خم  لا ت،  
ة  ي م ان عمل ال ــــاكي، أوصــــى م ت  األخالقيات بنجرادات وقائية، بما  ي الك الرصــــد ا ســــت اقي للحال

وتنحي الموظاين عن ممارسة أ   ور فيما يتعلم ب روط عمل ال اكي أ ناد عملية التجديد، وتغيير التسلسل  
  ا  ار ، وتقييم لالة م ان العمل لامان استعا ة الماامت

ــاكين من الرئي  المنــاوب لاريم األخالقيــات أن  2020و ي عــام   - 37 يعيــد النمر ، التم   مــابيــة شـــــــــــــ
ــةت و ي جمي    ي ــاهـ ــاهرة الوجـ ــام ظـ ــة ابتقـ ــالـ ــات إلى وجو  لـ ــا م تـــ  األخالقيـ القرارات التي لم يألص  ياـ

إعــــا ة النمر ( 7) الحــــا ت الثمــــابي الُتما   ياــــا  الحــــا ت الثال  التي  د قرار الم تــــ ت و ي ا نتين من  ُأكــــلا  ،
د قرار الم تـ ت و ي الحـالـة المت فيـة، ُبقض ، أُ 2020وُأبجاَزت  ي عـام    2019الرئي  المنـاوب  ي عـام   من يـلا

 القرار وألا  الم ت  الحالة للتحقيمت

ــاتاا رئيســـــــــة  ريم األمم المتحدة لألخالقيات، طلبي إعا ة بمر   - 38 وتلقت مديرة م ت  األخالقيات، ب ـــــــ
ومة األمم المتحدة: ، عمال  ن ـرة األمين العام المعنوبة ”إعما  األخالقيات على ب ا  منم 2020بااية عام   ي 

(ت و ي  ST/SGB/2007/11/Amend.1  و   ST/SGB/2007/11األجازة والبرامج اات ا  ارة المســــــــــتقلة“ ) 
لالة والدة، وسح  الموظف المعني طل  إعا ة  ر أعااد الاريم  ي ، وا قت الرئيسة على قرا 2021أوائل عام  

ــارات   ــتاســــ ــان ا ســــ ــاب  جمي  ا جرادات المتأذة ب ــــ ــ ل الســــ النمر الذ  قدمه  ي الحالة المت فيةت ويعرا ال ــــ
  ت 2020إلى عام   2018المتعلقة بالحماية من ا بتقام  ي الاترة من عام 

 
  

 __________ 

 ت2020ولالة والدة أليلت  ي عام  2019ت مل الحا ت الثال  لالتين أليلتا للتحقيم  ي عام  (5) 
 ت2020ولالة والدة أليلت  ي عام  2019الس   ست لا ت أليلت للتحقيم  ي عام ت مل الحا ت  (6) 
 ت2021وابتات الرئيسة المناوبة من إجرائه  ي أوائل عام  2020 ي ا نتين من الحا ت، ُالُتماست إعا ة النمر  ي عام  (7) 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2007/11/Amend.1
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 ا ستعراضات األولية الجارية ا ستعراضات األولية المنجزة الم ورة المقدمة  
ا ســتعراضــات األولية 

 ا جرادات الوقائية المتألى عناا
ــات التــــــي أجرتاــــــا  ا ستعراضــــ

 األخالقياترئيسة  ريم 
 10 7 1 )ب(1 1 )أ(65 2018       

 6 12 6 (ج)3 36 142 2019
2020 98 27 1( ) 3 7 2 

 
 مسالة  ابت خارجة عن ب ا  اخت او الم ت ت 16  ي مل العد   )أ( 

 ظاهرة الوجاهةت؛ ولم يألص الم ت  إلى وجو  لالة ابتقام 2019ُأبجز ا ستعراا األولي المت قي  ي أوائل عام  )ب( 
ــات األولـية الثالـ ة المت فـية  ي أواـئل عـام   )ج(  ؛ ولم يألص الم ـت  إلى وجو  لـاـلة ابتـقام ظـاهرة الوجـاهـة  ي أيامـات وُأرجا  النمر  2020ُأبجز ا ـنان من ا ســــــــــــــتعراضــــــــــــ

 ال  وى المت فية  ناد على طل  الموظفت  ي
 ؛ ولم يألص الم ت  إلى وجو  لالة ابتقام ظاهرة الوجاهةت2021ُأبجز ا ستعراا األولي المت قي  ي أوائل عام  ) ( 

  
والتقى م ت  األخالقيات، على بحو ما هو م لوب، باصــحاب الم ــلحة المعنيين  ي عدة مناســ ات   - 39

 تللمساعدة  ي ا ستعراا والتقييم السنويين للسياسة العامةت و  يزا  استعراا السياسة العامة جاريا 
 

   ية والتدريب والتثقيفالتوع -  دال 
عاما، وهو يتواصل م  الموظاين وجاا لوجه   15منذ أن  دأ م ت  األخالقيات  ي أ اد ماامه قبل   - 40

وعن بعد وبالوســـائل الرقمية من أجل تعرياام بمعايير الســـلوا التي ينتمر من موظاي الأدمة المدبية الدولية 
ى الم ت  أب ـــــــــــ ة للتوتية والتدري  والتثفيف عن بعد، ، أجر 19-أن يلتزموا  اات و ي ضـــــــــــود جائحة  و يد

وَتَعيَّن إلغـاد بعثـة والـدة للتواصـــــــــــــــل وجاـا لوجـه  ي اللحمـة األخيرةت وتعـاون الم تـ  م  ييره من الم ـاتـ  
الو اد  و يته المتمثلة  ي تحديد ال ـــــوايل المت ـــــلة باألخالقيات ومعالجتاات وعقد الم ت  ســـــ عة لقادات    ي

م ـــارا( واجتماعات  بيرة أخرى أو ُ عي للم ـــار ة  ياات  1 000ماتولة ا تراضـــية )ضـــم بعاـــاا أكثر من 
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الم ورة المقدمة جزةا ستعراضات األولية المن اريةا ستعراضات األولية الج ا ستعراضات األولية 
المتألى عناا

ا جرادات الوقائية اا ا ستعراضات التي أجرت
رئيسة  ريم األخالقيات
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ــتمر م  الموظاين  ي العام الماضـــــي ــي المســـ ــل ا  تراضـــ ــألار  وائد   وقد أتالت تجربة التواصـــ للم ت  أن ُيســـ
تلنولوجيا المعلومات وا ت ــا ت، ويلبي التياجات الموظاين من المعلومات وتوقعاتام  ي الوقت المناســ ت 

( عن األب ــ ة  iSeek قد  د الم ت   رامج ســنوية وب ــر مقا ت  ي موق  ال ــ  ة الداخلية لألمم المتحدة )
  وعن الادايا خال   ترة األتيا تالسياسية وبربامج إقرارات الذمة المالية 

ــة عن األخالقيات، مناا إلاطات موجاة للموظاين  82وقدم م ت  األخالقيات   - 41 ــ ــــــ إلاطة مأ ــــــ
المعينين لــديثــا  رت ــة األمين العــام المســـــــــــــــاعــد ومــا  و ، على النحو الــذ  أقرتــه الجمعيــة العــامــة  ي قرارهـا  

  ، و ذلك لل ار موظاي ال عثات والمنسقين المفيمينت65/247

ت،  قـد عقـد م تـ     19-وبـالنمر إلى أن قيو  الســــــــــــــار المت ــــــــــــــلـة بجـائحـة  و يـد - 42 لم تلن قـد ُر اعـَ
ــية لل عثات والم ات  التالية: م ت  األمم المتحدة  ي جنيف،  ــات توتية ا تراضـــــــــ األخالقيات أو أطلم جلســـــــــ

المتحدة للتجارة والتنمية، وبعثة األمم المتحدة  ي جنوب الســو ان، واللجنة ا قت ــا ية أل ريفيا، وموتمر األمم 
ــندو  الم ــــترا للمعاشــــات التقاعدية لموظاي   ــيا والمحيط الاا ح، وال ــ ــا ية وا جتماتية  ســ واللجنة ا قت ــ

ــار الأاو ل ـــــوون أ ريفيا، وم ت  التنســـــيم ا  ــت ـــ بمائي، ومر ز األمم المتحدة األمم المتحدة، وم ت  المســـ
ا قليمي للد لوماسـية الوقائية لمن قة وسـط اسـيا، وبعثة األمم المتحدة لتقديم المسـاعدة إلى أ غابسـتان، وم ت  
المنســـم المفيم  ي بي ا  )لاـــر الجلســـة أياـــا  ريم األمم المتحدة الق ر (، وم ت  األمم المتحدة ا قليمي 

باللغة الاربســـــــــــــية(ت وبالنمر إلى أن موظاي م ت  األخالقيات موجو ون    لوســـــــــــــط أ ريفيا )ُعقاَدت الجلســـــــــــــة
بيويورا  قط،  لثيرا ما  ابت الجلسات ُتعَقد خارج ساعات العمل العا ية لمراعاة  رو  التوقيت  ي مراكز    ي

   العمل الميدابيت

ة المعـامـلة:  يف ب ــــــــــــــان موضــــــــــــــون ”ا قرار ـباللرامـة من خال  رقـ   2020وُعـقاد لوار الفـيا ة لعـام   - 43
وشـــــــ ل الحوار جزدا من م ا رة األمين العام   يم نني التواصـــــــل على بحو يزيد ا بســـــــجام  ي م ان العمل “ت

ب ــــــــــــــان تعزيز رقة المعـامـلة على جمي  المســــــــــــــتويات  ي األمم المتحـدة، وتاكـيده على مســــــــــــــوولـية الموظاين 
اضـــــــ ل  به م ت  أمين الممالم وخدمات   تايئة  يئة عمل أكثر  عالية وابســـــــجامات وواصـــــــل العمل الذ  عن

ــل   ــه من خال  للقات العمل المعنية  رقة المعاملة والتواصــ ــون باســ ــان الموضــ ــاطة  ي األمم المتحدة ب ــ الوســ
 20 792 ر  من أ را  األمم المتحدة، منام   40  000وروح الجماعة، ومقاهي رقة المعاملةت وشارا فيه بحو  

 ر ا من  يــابـات األمم المتحــدة األخرىت    3  966ال عثــات الميــدابيــة، و     ر ا من  15  154 ر ا من المقر، و  
وسـاعد م ت  األخالقيات  ال من ال ـندو  الم ـترا للمعاشـات التقاعدية لموظاي األمم المتحدة وهيئة األمم 

  المتحدة للمرأة  ي إطال  الحوار الأاو بهت

ــار ا الدورة التدريبي  5 636، أتمل 2020و ي عام  - 44 ــان األخالقيات والنزاهة  ي األمم م ـ ة ا لزامية ب ـ
م ــار ات وبالتعاون م  منممة   31  976المتحدة المتالة على شــ  ة ا بتربت، لي ــل المجمون التراكمي إلى 

َ ت الدورة وُأطلاَقت على من ــــة جديدة  ي عام   ،  2020ت وبحلو  بااية عام  2020األمم المتحدة لل اولة، لدلا
اكمي للم ـــــــار ين الذين أتَّموا الدورة التدريبية ا للتروبية ا لزامية ب ـــــــان من  الغش والاســـــــا   ل  المجمون التر 

م ـــــار ات وقد أتي  ل ـــــندو  األمم المتحدة للســـــ ان  رصـــــة الم ـــــار ة  ي الدورة   36  023األمم المتحدة   ي
  روح من تقاسم الموار  والتنسيمت

مين العام المعني باألعما  التحاـيرية لاللتاا  بالذ رى وبالتعاون م  م ت  المسـت ـار الأاو لأل - 45
السنوية الأامسة والس عين  ب اد األمم المتحدة، وم  إ ارة التواصل العالمي، خ ط م ت  األخالقيات لتنايذ 
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ــالة منبثقة عند 2020لملة توتية يومية  واج  النزاهةت وا تداد من  ابون الثابي/يناير   ، تلقى  ل موظف رسـ
ــجي  ــعار تسـ ــوبه  ي الموق ، تحمل شـ  UN75: 2020 and beyond – shaping our”ل الدخو  إلى لاسـ

future together  “  وما بعده  2020)الذ رى الســــــنوية الأامســــــة والســــــ عون  ب ــــــاد األمم المتحدة: عام- 
  تحت ال عارت “النزاهة تبدأ  ي”لن  ل مستقبلنا معا(ت وظارت ت ارة 

مرةت والموق  ال ـــ  ي متاح   113 669د الموق  ال ـــ  ي لم ت  األخالقيات  ، شـــوه2020و ي عام  - 46
  بجمي  اللغات الرسمية الست لألمم المتحدةت

 
 تقديم الدعم في مجالي وضع المعايير والسياسات - هاء 

ــ  - 47 طل ا يتعلم بالسياسات من  اخل األمابة العامة ومن  يابات األمم المتحدة األخرى،   34استجابة لــ
واصـل م ت  األخالقيات تقديم  عم مسـتقل  ي مجا  السـياسـاتت  قد ُقدلامت الم ـورة ب ـان م ـار ة الموظاين 
 ي األب ــــــــ ة الأارجية، مثل عاــــــــوية مجال  ا  ارة، والعمل أ ناد ا جامة الأاصــــــــة يير مد وعة األجر،  

م الم ت  أياا إساامات  نية  ي    استق ادات مأتلاةتواألب  ة السياسية، مثل المسيراتت وقدَّ

م م ت  األخالقيات إسـاامات من أجل تعزيز اتسـا  األل ام المت ـلة   - 48 و ما  ان يحد  من قبل، قدَّ
باألخالقيات  ي ب ــرات األمين العام اات ال ــلة، بما  ي الك م ــاري  تحديثات الســياســات المت ــلة  ت بيم 

ــة  األخالقيات على ب ا  منمومة األمم المتحدة  ي األجاز  ة والبرامج اات ا  ارة المســــــتقلة، وتنفي  الســــــياســــ
العامة المتعلقة بالقيو  الماروضـــة بعد ابتااد الأدمةت واســـُت ـــير الم ت   ي مســـائل مثل التوجيه ب ـــان تعيين  
الم عو ين ال ـــأ ـــيين و  ار المســـت ـــارين، واألب ـــ ة الســـياســـية  ي البلدان التي تاـــ ل   ياا األمم المتحدة 

م الم ت  أياــــــــــا إســــــــــاامات  ي ا ســــــــــتعراا الجار  للوظياة المتعلقة  دور  ي المســــــــــ  اعدة ا بتأا يةت وقدَّ
  باألخالقيات الذ  تا ل  به ولدة التاتيش الم تر ةت

  
 فريق األمم المتحدة لألخالقيات وشبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطراف  -   خامسا  

والذ  يتالف من راســــــاد  2007بي ت باريم األخالقيات، الذ  أب ــــــ   ي ت ــــــرين الثابي/بو مبر  أُ  - 49
م ات  األخالقيات  ي األمابة العامة واألجازة والبرامج اات ا  ارة المســـــــتقلة، مامة وضـــــــ  مجموعة مولدة  

لمعقدة التي لاا ا ار على من المعايير والســياســات المتعلقة باألخالقيات، والت ــاور ب ــان المســائل األخالقية ا
ــام   ــعـــــ الــ ــيــــن  األمــ ــرة  ب ـــــــــــــــ ــيــــن  ــــي  ــبــ ــمــ الــ ــحــــو  ــنــ الــ ــلــــى  عــ ــة،  ــنــــمــــومـــــ ــمــ الــ ــا     ST/SGB/2007/11بــــ ـــــ

ت وترأ  الاريم لـاليـا مـديرة م تـ  األخالقيـات التـاب  لألمـابـة العـامـةت ST/SGB/2007/11/Amend.1 و
ت وتولى من ــــــ  الرئي  2020جلســــــات رســــــمية وجلســــــة اســــــتثنائية يير رســــــمية  ي عام   10وعقد الاريم 

ــدير  ــل من مـ ــاوب للاريم  ـ ــابون المنـ ــالمي  ي الاترة من  ـ ــة العـ ــذيـ ــامج األيـ ــاب  لبربـ ــات التـ ــ  األخالقيـ ة م تـ
ــية األمم المتحدة 2020ااار/مار    10إلى   2019األو / يســـــمبر  ، ومدير م ت  األخالقيات التاب  لماوضـــ

، ومســــــت ــــــارة ال ــــــوون 2020اب/أيســــــ      31إلى  2020ااار/مار    11ل ــــــوون الالجئين  ي الاترة من 
  ولمدة سنة والدةت 2020أيلو /سبتمبر  1صندو  األمم المتحدة للس ان اعت ارا من  األخالقية  ي

واســـــــــتعرا الاريم التقارير الســـــــــنوية المتعلقة باألخالقيات التي قدماا أعاـــــــــااه لت ا   المعلومات  - 50
برامجام األب ــ ة التي ياــ ل   اا الليان الأاو ب ل منام، و  ســيما فيما يتعلم بنكســاب ســياســاتام و  عن

المزيد من الااعليةت وواصـل أعاـاد الاريم اسـتل ـاا السـبل المو ية إلى تعزيز التجاب  وا تسـا   ي عرا 
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البيابات وا  الغ عن أب ـ ة م ات  األخالقياتت وت ـاوروا ب ـان أ اـل السـبل  ي ـا  الم ـورة والتوجيه إلى 
ــي  ــاد الاريم معًا مذ رة  الموظاين ب ـــــان األب ـــــ ة الأارجية، بما  ي الك األب ـــــ ة الســـ ــيةت وأصـــــدر أعاـــ اســـ

ب ــــــــان الم ــــــــار ة  ي المســــــــيرات والمماهراتت وبالنمر إلى   2020اســــــــت ــــــــارية للموظاين  ي لزيران/يوبيه  
ويعملون و قـا لترتيـ ات عمـل مرـبة،  قـد   19-الموظاين  ي جمي  أبحـاد العـالم  ـان يواجاون جـائحـة  و ـيد أن

التوتيةت ور ز على إجراد تدري  ا تراضــــــي والتواصــــــل م  الموظاين ت ا   الاريم ا راد ب ــــــان ســــــبل تعزيز  
عموما للترويج للرســــائل ا يجا ية خال  تلك األوقات ال ــــع ةت واباــــم أعاــــاد الاريم الذين يمثلون األمابة 
العامة وصـندو  األمم المتحدة للسـ ان وماوضـية األمم المتحدة ل ـوون الالجئين إلى إلاطة ماتولة لموظاي  

  ت19-الليابات ب ان قيم األمم المتحدة خال  جائحة  و يدتلك  

ــقة  ي مجا    - 51 ــقين المفيمين واأل رقة الق رية بالدعم وبأدمات متســــــــــ وواصــــــــــــل الاريم تزويد المنســــــــــ
األخالقياتت وتعاون أعاـــــــــاد الاريم  ي تقديم إلاطات وخدمات أخرى لأل رقة الق رية، بما  ي الك موظاو  

ــقة  ي الوقت   كيابات األمم المتحدة ــائل والتوجياات المتســ المأتلاةت واب ــــ  التر يز على ضــــمان تقديم الرســ
المناســ  ب ــان الســلوا المتوق  من الموظاين فيما يتعلم باألب ــ ة الأارجية، وا ســتأدام ال ــأ ــي لوســائل  

   التواصل ا جتماعي، والادايا والتلريماتت

معه، ت ا   الاريم المعلومات عن الممارســات الجيدة  وفيما يتعلم بمن  تاــارب الم ــال  والتعامل - 52
فيمـا يتعلم بالاحص وبرامج إقرارات الذمة المـالـية وبـيان الم ــــــــــــــال ت و عم األعاــــــــــــــاد منممـاتام  ي تعزيز  
ــبل التعامل م  عدم ا متثا   ــال ، بما  ي الك ســـــ ــارب الم ـــــ ــات الرامية إلى معالجة تاـــــ ــياســـــ ا ليات والســـــ

   احتلاللتزامات المتعلقة با 

، اســـــت ـــــارت الرئيســـــة الاريم ب ـــــان  ST/SGB/2007/11من ب ـــــرة األمين العام  3-4وو قا للبند   - 53
َدت م ات  األخالقيات   اســـــتعراضـــــاا لحالة ابتقام والدة وأجرت اســـــتعراضـــــين أوليين لدى ا لالةت وقد ُاســـــُت عا

من ب ــــــــــــــرة األمين العـام   9ســــــــــــــتعراا قراراتاـا لاـاظـًا على اســــــــــــــتقاللـية العملـيةت وعمال ـبالبـند  المعنـية من ا
ST/SGB/2017/2/Rev.1 تلقى الرئي  المناوب طل ات  ســــــــــــــتعراا  مابي لا ت من موظاي األمابة ،

  (ت2العامة )ابمر الجدو  
 

 2دو  الج  
 2020- 2015الستعراضات التي أجراها فريق األخالقيات لقرارات البت في حالت النتقام، للفترة    

 شارا 12الغ التي مدة  ل مناا ا   ترات 
  التي  ا ســـتعراضـــات 

 الرئيسة  أجرتاا 
  الـــــــقـــــــرارات 

 ُأكدت   التي 
  الـتي   الـقرارات 
 بُقات 

ــات  ــتعراضـ  أجراها   التي  ا سـ
 ( أ ) المناوب   الرئي  

  الـتي   الـقرارات 
 ُأكدت 

  الـــتـــي   الـــقـــرارات 
 بُقات 

       
 - -   ين بم - 2 2 2015–2016

 - -   ين بم 1 - 1 )ب(2016 ابون األو / يسمبر    -اب/أيس    
2017 3 2 1 3 2 1 
2018 9 7 2 5 4 1 
 1 7 ( )14 - 6 (ج)7 2019
 (م)1 (و)10 8 - 1 (هـ)4 2020
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 قط، وهو عام إ راج ا ســــتعراضــــات التي يجرياا الرئي  المناوب  ي الســــياســــة المعزمة ب ــــان الحماية من ا بتقام   2017هذه ا ســــتعراضــــات متالة اعت ارا من عام   )أ( 
  ST/SGB/2017/2  بســــــــــــب  ا  الغ عن ســــــــــــود الســــــــــــلوا والتعاون م  عمليات التدقيم والتحفيقات المااون  اا لســــــــــــ  األصــــــــــــو  )ابمر ب ــــــــــــرتي األمين العام

 (تST/SGB/2017/2/Rev.1 و
 السنة التقويميةت لتع   ا بتقا  إلى ا  الغ على أسا  2017ُأضيات  ترة ا  الغ هذه ال الغة مدتاا خمسة أشار إلى تقرير عام  )ب( 
 توبف الك القرار وأُيلاد  ي ا ستئناا(ت با ضا ة إلى ستة استعراضات استئنافية، أجر  استعراا تمايد  أولي والد، ُخلاص فيه إلى أبه   توجد لالة ابتقام ظاهرة الوجاهةت )اس  )ج( 
َمتت وأجرى م ت  األمم المتحدة لألخالقيات اســتعراضــات  ُأليلت  ال  لا ت من الم ت  باســه إلى م ت  األمم المتحدة   ) (  لألخالقيات، بالنمر إلى أن أ لة جديدة ُقدلا

 تمايدية جديدة، خلص  ياا إلى وجو  لا ت ظاهرة الوجاهة وألالاا للتحقيمت و  تزا  هناا  ال ة استعراضات معلقةت
مايديان أوليانت و ي ألد ا ســتعراضــين ا ســتئنا يين، ُخلاص إلى وجو  لالة ظاهرة الوجاهة وأليل األمر  با ضــا ة إلى اســتعراضــين اســتئنا يين، أجر  اســتعراضــان ت )ه( 

 ت(2021للتحقيمت و ي ا خر، ُخلاص إلى أبه   توجد لالة ابتقام ظاهرة الوجاهةت )تم التألي عن طل  استعراا والد  ي أوائل عام 
ــت )و(  ــاكيان إجراد ا ســــ ــتعراا  ي عام  2019عراا  ي عام   ي لالتين، طل  ال ــــ ــاكيان إجراد ا ســــ ــدر قرار البت  ياما   2020ت و ي لالتين أخريين، طل  ال ــــ وصــــ

 ت2021أوائل عام   ي
 ت2019طل  ال اكي إجراد ا ستعراا  ي عام  )م( 

  
المسـائل  و عما للجاو  التي يبذلاا األمين العام من أجل تعزيز التعاون على ب ا  المنمومة ب ـان  - 54

ــ  ة أخالقيات المنممات المتعد ة األطراا   ــئت شـــــ ــلة باألخالقيات  اخل منمومة األمم المتحدة، أب ـــــ المت ـــــ
ت وأصـــــــ حت  يابات منمومة األمم المتحدة والمنممات الدولية المنتســـــــ ة إلياا والموســـــــســـــــات  2010عام   ي

ــات الجيدة من أجل تنمية   ــ  أســـــ  للمقاربةت المالية الدولية تت ا   المعلومات والممارســـ القدرات المانية ووضـــ
وظل عد  أعااد ش  ة األخالقيات يتزايد بابامام المزيد من المنممات الح ومية الدولية التي لدياا ترتي ات  
ــ  ة الموظاون الانيون   ــنوية لل ــــ ــارية وتعاوبية م  منمومة األمم المتحدةت ويلتقي  ي ا جتماعات الســــ ــت ــــ اســــ

عن ماام األخالقيات  ي المنممات األعاـــــــــــــادت وشـــــــــــــارا م ت  األخالقيات   األر   رت ة  ين المســـــــــــــوولين
بســـب  الجائحة، والذ    2020ا جتمان الثابي ع ـــر لل ـــ  ة، الذ  ُعقاد ب ـــ ل ا تراضـــي  ي تموم/يوليه    ي

اسـتاـا ته مجموعة البنك الدولي وترأسـه م ـرا التنمية األ ريقيت وبا ضـا ة إلى الك، ُعقاد اجتمان منا ـل 
وظاي األخالقيات التابعين لليابات مجل  الراســاد التنايذيين  ي منمومة األمم المتحدة المعني بالتنســيم،  لم

للسـياسـات والممارسـات    2018للتحاور ب ـان متابعة ا سـتعراا الذ  أجرته ولدة التاتيش الم ـتر ة  ي عام 
 (تJIU/REP/2018/4) المتعلقة بالمبللغين عن المأالاات  ي موسسات منمومة األمم المتحدة

  
 توصيات بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز استقالل مكتب األخالقيات  -  سادسا  

، أن ياــــــ  ”مقترلا ب ــــــان اســــــتقاللية 71/263طلبت الجمعية العامة إلى األمين العام،  ي قرارها   - 55
ــلة،   ــتعرا األمين العام الو ائم اات ال ـــــــــ م ت  األخالقيات للي تنمر فيه الجمعية العامة“ت وبعد أن اســـــــــ

ات الم ات  (، وممارســــــــــــــ JIU/REP/2010/3قبيل التقارير المن  قة لولدة التاتيش الم ــــــــــــــتر ة )ابمر  من
المســتقلة األخرى، من قبيل م ت  خدمات الرقابة الداخلية، وم ت  أمين الممالم وخدمات الوســاطة  ي األمم 
المتحدة، وممارســـــــات أعاـــــــاد  ريم األمم المتحدة لألخالقيات، اقترح  ال ة تدا ير للي توا م علياا الجمعية  

 ت( 8) العامة، و ال ة تدا ير لتحيط الجمعية  اا علما

 __________ 

من تقرير األمين العام    العامة  الجمعية  إلىلتيســــير اســــتعراا المقترلات التي قدمت  ي با ح األمر   (8)   ي  ورتاا الثالثة والســــ عين ضــــا
ر األمين العام،  ي تقرير A/73/89من الو يقة   94اب ــــ ة م ت  األخالقيات )الاقرة  ب  المتعلم ه المقدمين إلى الجمعية العامة،  ي(،  رل

ــ عين وا ــ عين ) ي  ورتياا الرابعة والسـ ــة والسـ التي تت ل  موا قة الجمعية العامة، إلى    التدا يرتاكيد    ،(A/75/82و  A/74/78 لأامسـ
ة  الزمني تحيط الجمعية علما  اا بالاترة  سـالتي   اات ال ـلةت وتت ـل التدا ير  الااـلىمبررات والممارسـات  الجاب  تقديم معلومات عن  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2
https://undocs.org/ar/ST/SGB/2017/2/Rev.1
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2018/4
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/A/RES/71/263
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2010/3
https://undocs.org/ar/A/73/89
https://undocs.org/ar/A/74/78
https://undocs.org/ar/A/75/82
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 المقترحات الثالثة المقدمة لتوافق عليها الجمعية العامة -  ألف 

فيمـا يلي المقترلـات الثالـ ة التي تت لـ  موا قـة الجمعـية العـامـة علياـا: )أ( تقـديم التقرير الســــــــــــــنو    - 56
ــتقلة للمراجعة   ــارية المســـــــ ــت ـــــــ لم ت  األخالقيات م اشـــــــــرًة إلى الجمعية العامة؛ )ب( تعزيز  ور اللجنة ا ســـــــ

ــار  لأ ط عمل الم ت   من ــت ـ ــتعراُا ا سـ ــاا ا سـ ــاصـ ــاا إلى اخت ـ ــادلة بان ياـ أجل تدتيم إطار المسـ
السـنوية، وتقديُم مدخالت  ي تقييم أ اد رئي  الم ت ، وبان يوان للم ت  بالت ـاور م  اللجنة ب ـان المسـائل  

إلى رتـ ة أمين عـام التي ـقد ي ون ـلدى األمين العـام تاــــــــــــــارب م ــــــــــــــال   ياـا؛ )ج( ر   رتـ ة رئي  الم ـت  
 مساعد ) ددا من الرئي  المقبل للم ت ، إن وو م على الك(ت

ــتر ة بان يوان للل م ت   - 57 ــت ولدة التاتيش الم ــ ــرة، أوصــ ــنو  م اشــ وفيما يتعلم  تقديم التقرير الســ
من م ـاـت  األخالقـيات  تقـديم تقريره الســــــــــــــنو  مـ اشــــــــــــــرًة إلى الايـئة ا  ارـية لمنممـته،   عن طريم الرئي  

يقـدمون بـالاعـل تقـاريرهم   التنايـذ ت وجمي  األعاـــــــــــــــاد ا خرين  ي  ريم األمم المتحـدة لألخالقيـات إمـا أبام
ت وقد تبينت ألعاـــاد ( 9) الأاصـــة  ام م اشـــرًة إلى هيئاتام ا  ارية، أو ســـيبدأون  ي الفيام  ذلك  ي المســـتقبل

 ريم األخالقيات الذين يقدمون بالاعل التقارير الأاصة  ام إلى هيئاتام ا  ارية  ائدة ا  الغ الم اشر، والك 
 ة والمسادلةت ي أمور مناا ميا ة ال اافي 

  110وأ دت اللجنة ا ست ارية المستقلة للمراجعة بالاعل تاييدها للتعزيز المقترح لدورها )ابمر الاقرة  - 58
(ت و لمــــت أباــــا ”بمرت  ي أ اـــــــــــــــــل  A/74/280)ا( من الو يقــــة    9، والاقرة  A/73/304من الو يقــــة  

ــتعراا وظياة ا خالقيات   ــائدة  ي  يابات الرقابة  ي منمومة األمم المتحدة، ووجدت أن اســ ــات الســ الممارســ
 (تA/73/304من الو يقة  110يدخل  ي ب ا  اخت او يالبية لجان الرقابة“ )الاقرة 

وســيو   ر   رت ة رئي  م ت  األخالقيات ) ددا من الرئي  المقبل( إلى الت ــجي  على ميا ة قبو   - 59
الفيا ة العليا للم ــــــــورة المتعلقة باألخالقيات، ما  ام الذ  يقدم هذه الم ــــــــورة هو جاة بميرة  ي رت ة مما لةت 

المتحدة للتوقعات فيما يأص الت ــــــرا  وســــــيعزم ر   الرت ة، وســــــُيعتبر أبه يعزم، األهمية التي تولياا األمم
  نزاهة ومساعدة الموظاين على الت را  نزاهةت

 
انعددام أو ضدددددددددرلدة التدأثير على عدبء العمدل الواقع على كداهدل مكتدب األخالقيدات أو  يكلده   -باء   

 مهامه أو

 إلى تغيير  تادا مقترلات األمين العام إلى تعزيز الحو مة الداخلية لألمابة العامة ومسـادلتاا    - 60
يــــذ ر   عــــ د العمــــل الواق  على  ــــاهــــل م تــــ  األخالقيــــات وهي لــــه وماــــامــــهت وعليــــه،   ُيتوخى تغيير 

 تعمليات الم ت    ي 

 __________ 

)و( من الو يـقة    )ه( و  ) ( و 94  اتبعـد ابتاـاد الأـدمـة، ويم ن ا طالن علياـا  ي الاقر  مـاللو ـية، وأســــــــــــــ ـاب إباـاد الأـدمـة، وقيو   
A/73/89ت 

ــاري ،  يقدم بالاعل  ل من  ربامج األمم ا (9)  ــ ان، وم ت  األمم المتحدة لأدمات الم ـــــــــ ــندو  األمم المتحدة للســـــــــ لمتحدة ا بمائي، وصـــــــــ
ــرًة إلى هيئاتاا ا  ارية،  ي لين أن  ال  من ــف(، وبربامج األيذية العالمي، التقارير م اشـــــــــ  ومنممة األمم المتحدة لل اولة )اليوبيســـــــــ

ــوون الالجئين، وو الة األمم ــية األمم المتحدة ل ــــ ــيبدأ   ماوضــــ ــر  األ بى، ســــ ــ ينيين  ي ال ــــ ــغيل الالجئين الالســــ المتحدة  يا ة وت ــــ
 الفيام  ذلك  ي المستقبلت  ي

https://undocs.org/ar/A/73/304
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ــل   ي الارعين الثالد والراب  أعاله، هو - 61  واللثير من ع د عمل م ت  األخالقيات،  ما هو موضـــــــــ
من الموظاين  55  000عاله، يغ ي الم ت  لوالي أ   5ع د قائم على ال ل ت  على النحو المبين  ي الاقرة 

 واأل را  يير النماميين ) ي لالة ســياســة الحماية من ا بتقام(ت يير أن المقترلات تتعلم  تااعل الم ت  م 
 الجمعية العامة واللجنة ا ست ارية المستقلة للمراجعة، ورت ة رئيسه والمروا المناس ة لأدمته،   باب  تهت

ــتقال عن جمي  ا  ارات والم ات  األخرى  وســــــــــــيمل   - 62 هي ل م ت  األخالقيات، باعت اره م ت ا مســــــــــ
 اخل األمابة العامة، ورئيســـه مســـوو  م اشـــرة أمام األمين العام،  ون تغييرت وعلى النحو المبين  ي الاقرتين  

ــلة  ي بيويورا، ليد ي  8و  5 ــرة اات ال ــــــ ــيمل مقر الم ت  والوظائف ا  نتا ع ــــــ ــل م  أعاله، ســــــ تواصــــــ
 الموظاين من خال  بعثات ويتواصل عن ُبعد م  الس ان الذين يقدم لام خدمات  ي مراكز العمل األخرىت

أعاله،  ون معالجة  ي المقترلات،   4وُتر ت ماام م ت  األخالقيات، على النحو المبين  ي الاقرة   - 63
ليه، وهي مســــــــــــاعدة األمين العام على كما بقيت  ون تغييرت وســــــــــــتمل الو ية العامة للم ت  على ما هي ع

كاــالـة أن يتقيــد جمي  الموظاين  واج ــاتام، وأن يو وهـا و قــا ألعلى معــايير النزاهـة، على بحو مـا يقتاــــــــــــــيــه 
 الميثا ت

 
 آثار محدودة على المكاتب األخرى في األمانة العامة أو صناديق األمم المتحدة وبرامجها -جيم   

ــتقاللية م - 64 ــيعو  تعزيز اســــ ــاد ســــ ــاد بنرســــ  ت  األخالقيات بالاائدة على األمابة العامة والدو  األعاــــ
إجراد يمن  الم ت  إم ابية وصــو  رســمي إلى الجمعية العامة، إاا اقتاــت الحاجة؛ وا ل  ســيواصــل الم ت  

ت ( 10)   ارة المأـــاطر وللمراق ـــة الـــداخليـــة  “خ وط الـــد ـــان الثال ـــة”العمـــل  ي إطـــار الأط الثـــابي  ي بمواج  
وسـوا يتواصـل إسـاام مامة األخالقيات، من خال  الدور الوقائي المسـند إلياا،  ي تغيير  قا ة المنممة من 
أجل تحســين إ ارة المأاطر ا  ارية والمأاطر التي تتاد  تنايذ الو يةت ولن تغير المقترلات المر ز المســتقل 

 للم ت  أو  ورهت

م التقرير الســـــــــــــنو  لم ت  األخالقيات إلى ولتى  ي لا  الموا قة على  - 65 المقترح القاضـــــــــــــي بان ُيقدَّ
الجمعية العامة م اشــــــــــرًة،  د  من أن ي ون تقريرا من تقارير األمين العام،  من المتوخى إطالن األمين العام 

ــتقلة لل ــارية المســــ ــت ــــ مراجعة  على التقارير للتعليم علياات وســــــيو   المقترح الداعي إلى أن تجر  اللجنة ا ســــ
اســــــتعراضــــــا اســــــت ــــــاريا لأ ط العمل الســــــنوية للم ت ، وأن تقدم مدخالت  ي تقييم أ اد رئي  الم ت ، إلى 

 إضااد ال اب  الرسمي على الت ا  ت والم اورات يير الرسمية التي ُتجرى لاليات

مابة العامة، أملا صــــــــــنا يم األمم المتحدة وبرامجاا  اي إما م ــــــــــمولة بم ت  األخالقيات التاب  لأل - 66
ألبه لي  لدياا موظاو أخالقيات خاصـــــــون  اا، أو أباا أعاـــــــاد  ي  ريم األمم المتحدة لألخالقياتت وعلى 
بحو ما ُاكر أعاله،  نن معمم أعاـــــاد  ريم األخالقيات يقدمون  عال تقاريرهم الســـــنوية إلى هيئاتام ا  ارية 

ــارية الرقا ية المســـــ  ــت ـــ ــرًة، وتغ ليام اللجان ا ســـ ــة  امت ولذلك، يبدو أبه لن تترت  أ  بتائج  م اشـــ تقلة الأاصـــ
 تتعلم  ام  ي لا  موا قة الجمعية العامة على مقترلات األمين العامت

  

 __________ 

واعتمده   ، الذ  لد ه ب ــــــــــ ل أولي معاد مراجعي الحســــــــــابات الداخليين   ارة المأاطر ومراقبتاا،“ خ وط الد ان الثال ة” من بمواج  (10) 
األمم المتحدة المعني بالتنسـيم )ابمر التقرير المرللي السـاب  لألمين العام عن بمام المسـادلة  مجل  الراسـاد التنايذيين  ي منمومة  

 (ت63، الاقرة A/72/773 ي األمابة امة لألمم المتحدة )

https://undocs.org/ar/A/72/773
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 الخاتمة  - سابعا  

  ي الوقـت الـذ  يتالر فيـه العـالم  ي أمر العو ة إلى األوضـــــــــــــــان ال بيعيـة  ي مســــــــــــــتقبـل مـا بعـد - 67
م المتحـدة هي أكبر مناـا  ي أ  وقت ماــــــــــــــىت وطوا   ترة الجـائحة،  ،  نن الحـاجة إلى عمـل األم19-كو ـيد

واصــل م ت  األخالقيات مســاعدة األمين العام  ي ضــمان أن يو   جمي  الموظاين واج اتام بما يتام وقيَم 
األمم المتحدة، وأعلى معايير الســــــــــلوا الم لوبة منام باعت ارهم من موظاي الأدمة المدبية الدوليةت والم ت  

 زم بمواصلة ا ض الن  نا  الدورتملت 

وُيطلب إلى الجمعية العامة الموافقة على التوصيات القاضية بتعزيز استقاللية مكتب األخالقيات،   - 68
 أعاله. 64إلى  53على النحو المبين والمشروح في الفقرات من 
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 المرفق 

 2020مستوى المتثال لبرنامج إقرارات الذمة المالية، لعام   
 

مة الم البون  تقديم ا قرارات األمم المتحدة المعني كيان  عد  يير الممتثلين ا قرارات المقدَّ
    األمانة العامة لألمم المتحدة    

 – 1 1 اللجنة ا ست ارية ل وون ا  ارة والميزابية
 – 4 4 المديرية التنايذية للجنة م ا حة ا رهاب

 – 19 19 والموتمراتإ ارة شوون الجمعية العامة 
 – 54 54 إ ارة ال وون ا قت ا ية وا جتماتية

 – 72 72 إ ارة التواصل العالمي
 – 56 56 إ ارة ا ستراتيجيات والسياسات ا  ارية ومسائل ا متثا 

 – 133 133 إ ارة الدعم العملياتي
 – 28 28 إ ارة عمليات السالم

 – 31 31 السالم، بما  ي الك ال عثات السياسية الأاصةإ ارة ال وون السياسية وبناد 
 – 17 17 إ ارة شوون السالمة واألمن

 – 123 123 م ت  التنسيم ا بمائي
 – 55 55 اللجنة ا قت ا ية وا جتماتية  سيا والمحيط الاا ح

 – 19 19 اللجنة ا قت ا ية وا جتماتية لغربي اسيا
 – 72 72 ا قت ا ية أل ريفيااللجنة 

 – 10 10 اللجنة ا قت ا ية ألوروبا
 – 92 92 اللجنة ا قت ا ية ألمري ا الالتينية ومن قة ال حر اللاريبي

 – 12 12 م ت  األخالقيات
 – 24 24 الم ت  التنايذ  لألمين العام

 – 2 2 الية التحقيم المستقلة لميابمار
ــأاو  ا لية الدولية   ــائية لألشـــ ــاعدة  ي التحقيم والماللقة القاـــ ــتقلة للمســـ المحايدة والمســـ

المســـوولين عن الجرائم األشـــد خ ورة و م ت ـــنيف القابون الدولي المرتل ة  ي الجماورية  
 – 6 6 2011 العربية السورية منذ ااار/مار 

 – 6 6 م ت  شوون بزن السالح
 – 7 7 م ت  شوون الاااد الأارجي

 – 119 119 تنسيم ال وون ا بسابيةم ت  
 – 2 2 م ت  إقامة العد 

 – 7 7 م ت  م ا حة ا رهاب
 – 8 8 م ت  تلنولوجيا المعلومات وا ت ا ت

 – 12 12 م تـ  خدمات الرقابة الداخلية
 – 23 23 م ت  ال وون القابوبية
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مة الم البون  تقديم ا قرارات األمم المتحدة المعني كيان  عد  يير الممتثلين ا قرارات المقدَّ
النامية يير الســــــــــــاللية والدو  الجزرية  م ت  الممثل الســــــــــــامي ألقل البلدان بموا والبلدان      

 – 4 4 ال غيرة النامية
 – 3 3 م ت  رئي  الجمعية العامة

 – 6 6 م ت  المست ار الأاو ل وون أ ريفيا
 – 7 7 م ت  الم عو  الأاو لألمين العام المعني  بوروبد 

 – 8 8 م ت  الم عو  الأاو لألمين العام إلى سوريا
 – 5 5 الأاو لألمين العام لمن قة ال حيرات اللبرى م ت  الم عو  

 – 9 9 م ت  الم عو  الأاو لألمين العام إلى اليمن
 – 3 3 م ت  الم عو  الأاو لألمين العام المعني بميابمار

 – 4 4 م ت  الممثل الأاو لألمين العام المعني باألطاا  والنزان المسل 
 1 – 1 العام لاايتيم ت  الممثل الأاو لألمين 

 – 1 1 م ت  الممثل الأاو لألمين العام المعني بالعنف ضد األطاا 
 – 23 23 ماوضية األمم المتحدة لحقو  ا بسان

 – 3 3 م ت  أمين الممالم وخدمات الوساطة  ي األمم المتحدة
 – 1 1 م ت  المدا   عن لقو  الاحايا

 – 2 2 م ت   عم  ناد السالم
 – 1 1 اللجان ا قليمية  ي بيويورام ت  

لالســــــــتغال   المنســــــــم الأاو المعني  تحســــــــين جاو  األمم المتحدة  ي مجا  الت ــــــــد 
 – 1 1 وا بتااا الجنسيين

 – 87 87 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العرا 
 – 67 67 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أ غابستان

 – 10 10 األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى ال وما بعثة 
 – 6 6 المساعدة المقدمة من األمم المتحدة من أجل إجراد محاكمات الأمير الحمر

 – 26 26 موتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 – 17 17 م ت  األمم المتحدة المتلامل  ي هايتي

 – 19 19  يساو -السالم  ي يينيا م ت  األمم المتحدة المتلامل لبناد 
 ريم التحقيم التــاب  لألمم المتحــدة لتعزيز المســــــــــــــــادلــة عن الجرائم المرتل ــة من جــابــ  

 – 8 8  اعش/تنميم الدولة ا سالمية  ي العرا  وال ام
 – 62 62 م ت  األمم المتحدة  ي جنيف
 – 58 58 م ت  األمم المتحدة  ي بيروبي

 – 14 14 المتحدة  ي  يينام ت  األمم 
 – 7 7 م ت  األمم المتحدة للحد من مأاطر اللوار 

 – 1 1 م ت  األمم المتحدة لل راكات
 – 13 13 م ت  األمم المتحدة لغرب أ ريفيا ومن قة السالل

 – 70 70 م ت  األمم المتحدة المعني بالمأدرات والجريمة
 – 5 5 األ ريقيم ت  األمم المتحدة لدى ا تحا  
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مة الم البون  تقديم ا قرارات األمم المتحدة المعني كيان  عد  يير الممتثلين ا قرارات المقدَّ
 – 6 6 مر ز األمم المتحدة ا قليمي للد لوماسية الوقائية لمن قة وسط اسيا    

 – 4 4 م ت  األمم المتحدة ا قليمي لوسط أ ريفيا
 – 13 13 منسم األمم المتحدة الأاو ل وون لبنان

ال ــأ ــي لألمين منســم ا مم المتحدة الأاو لعملية الســالم  ي ال ــر  األوســط والممثل  
 – 7 7 العام لدى منممة التحرير الالس ينية والسل ة الالس ينية

 – 27 27 بعثة األمم المتحدة للدعم  ي ليبيا
 – 2 2  ريم مراقبي األمم المتحدة لدعم لجنة اللاميرون وبيجيريا المأتل ة
 – 3 3 بالتنسيمأمابة مجل  الراساد التنايذيين  ي منمومة األمم المتحدة المعني 

 – 37 37 بعثة األمم المتحدة للتحقم  ي  ولومبيا
 1 664 1 665 1 المجموع الفرعي )باستثناء عمليات حفظ السالم( 

 – 112 1 112 1 عمليات لاظ السالم
 5 122 3 127 3 هيئات/و ا ت األمم المتحدة وييرها

 6 898 5 904 5 المجموع 

 


