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 الدورة السادسة والسبعون 

 * من جدول األعمال المؤقت  151البند 

 تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية 

   
إلى  2020تموز/يوليط     1أنشطططططططططططة مكتطب خطدمطات الرقطابطة الطداخليطة لل ترة من    

 ** 2021حزيران/يوني    30
  
 تب خدمات الرقابة الداخليةتقرير مك  

  

 موجز  
ــ     ــامــ ال ــ ــ   اقباعاة العممةــ التقبقب عمت  ــيا  اــ ا  ــدذ ــال قال قبة    48/218يقــ   54/244قه((، و    5اــ
ــا  ــا     59/272(، و  5و    4 قال قبتـ ال قبة    66/236(، و  3و    1قال قبتـ ــا،  ــا،ةـ ــا،    74/263(، و  5قثـ ــامنـ قثـ

،  2021حزقبا /يو،ةه   30إلى   2020تموز/يولةه   1(. وختل ال تبة المشـمول  االتقبقب، الممتدة من  14 ال قبة
تقبقبا من تقاعقب البقاا  قال تشـم  تي  المتلـي  ا ميةاة المـتا(  188أصـدع متت  خدماة البقاا  الداخية   

ــمنت التقاعقب    ييتُأح  منها  ثما،ة  ــين إلاعة الم ا ب،   418إلى العممة  ال ام . وتضـ ــة  تهدل إلى تحمـ توصـ
ن ت عيى أ،ها االل  األامة . وألة ا ثاع المالة  المتبت   عيى  7واإللاعة وال ميةاة، بينها   توصـــــــــــــةاة صـــــــــــــُ

لوالعا.   3 587 855التوصـةاة الت  أصـدعاا المتت  ختل ايا ال تبة إلى تحقيو وروعاة وارـتبلالاة بيلت 
 وتقدا اإلضار  لهيا التقبقب تحييت لحال  تن يي التوصةاة وقائم  االتقاعقب اللالعة.

 
 

  

 

 * A/76/150. 
كا،و  الءا، /ينايب إلى    1اارـــتءنال أ،شـــق  البقاا  المتلـــي  ا ميةاة المـــتا. ،تائا أعمال البقاا  المت يق  ا ميةاة المـــتا لي تبة من  ** 

. ورـــُت بت ،تائا أعمال البقاا  المت يق  اال تبة من A/75/301 (Part II)، م بوضـــ  ر  الوثةق   2020كا،و  األول/ليمـــمبب   31
 .A/76/281 (Part II)، ر  الوثةق  2021كا،و  األول/ليممبب  31كا،و  الءا، /ينايب إلى  1
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 مقدمة  -   أول  

ـاال من  48/218أ،شــــــــــــــاة العممـة  ال ـامـ  متـت  خـدمـاة البقـاـا  اـلداخيـة  قالمتـت ( عمت اقباعاـا  - 1
أج  تحمـــــــــين أرـــــــــالي  البقاا  ر  المنبم . وق م  المتت  الـــــــــوعة ممـــــــــتقي ، وقمـــــــــاعد األمين ال اا عيى 

اـا  اـلداخيـة  اةمـا يت يو امواعل المنبمـ  ومو  يهـا من ختل تـقديم  االضــــــــــــــقتي اممــــــــــــــؤولـةاـته ر  معـال البقـ 
 خدماة المباج   الداخية ، والت تةش، والتقيةم، والتحقيو.

إلى   2020تموز/يولةــه    1وققــدا اــيا التقبقب لمحــ  عــامــ  عن أ،شــــــــــــــقــ  المتتــ  ختل ال تبة من   - 2
المت يق  ا ميةاة المـــــــتا. ولضـــــــار  إلى ،تائا  . واو ال يشـــــــم  ،تائا أعمال البقاا  2021حزقبا /يو،ةه   30

األ،شــــــق  المتلــــــي  ااألما،  ال ام ، يتضــــــمن ايا التقبقب أيضــــــا لمح  عام  عن النتائا المتلــــــي  اا،شــــــق   
م وضـــــة  األمم المتحدة لشـــــؤو  التجوين واللـــــندوش المشـــــتب  ليم ا ـــــاة التقاعدي  لمو    األمم المتحدة، 

وق  من لــــــي  عنهما إلى معية إلاعة ك  منهما. وتتضــــــمن اإلضــــــار  إلى ايا الييين يقدا المتت  تقاعقب رــــــن 
 ( تحييت ليتوصةاة وقائم  االتقاعقب اللالعة ختل تي  ال تبة.A/76/281 (Part I)/Add.1التقبقب ق

  
لسطططططططططتراتيجيطة ق  مطا يتعلا بطالرقطابطة الطداخليطة ق   التجطااطات العطامطة والتتطد طات ا  -  ثانيا  

 األمم المتتدة 

 األولويات البرنامجية   

يهــدل المتتــ  إلى تحقيو  ةمــ  مضـــــــــــــــارــ  ر  معــاالة إلاعة الم ــا ب والحوكمــ  وال ميةــاة ر   - 3
ليمعاالة التالة : الكةا،اة المشــــــــــــمول  اا،شــــــــــــقته. وختل ال تبة المشــــــــــــمول  االتقبقب، أولى المتت  األولوق  

تن يي اإلصــــتحاة( قق( ثقار  المنبم ( قم( عميةاة الشــــبال ورــــيمــــي  اإلمدال( و قل( ال  ءاة الت  تمب  قأ(
ر  مبحي  ا،تقالة . وواصـــــــــ  المتت ، ر  رـــــــــمةه إلى موالم  عميه مر ارـــــــــتباتةعةاة التمبكزق  المن ية ر   

التبكيَز عيى ت زقز خط الدراي الءا، ، اليي يشـم  المهاا األما،  ال ام  وغيباا من مؤرـمـاة األمم المتحدة، 
المبكزق  الممت ِّن  لتمـــــييب أعمال المؤرـــــمـــــ ، الممـــــؤول  عن تحديد م ا ب المؤرـــــمـــــ ، واالرـــــتعاا  ليم ا ب  

 ختل وضر االرتباتةعةاة والمةاراة والنبم(، وعصد األلال واإلبتغ عنه عيى ،قاش المنبم .  قمن

 
 روس كورونا أثر جائتة مرض قي   

ــقير مني ر/اع/ماعس 19-،تةع  لعائح  مبت ريبوس كوعو،ا قكوريد - 4   2020(، ما ببح المتت  يضـ
ــ تها األما،  ال ام    ــبقم األعمال الت  وضــــــ ــتمباعق  تلــــــ ــ  تبتي اة التاا  وارــــــ ــقته من ا د. وي ضــــــ اا،شــــــ

األ،شــــق  الت  كا  بدأ بها   والمنبماة األخبى الت  يقدا لها المتت  خدماته، تمتن المتت  من إ،عاز م بم
قـب  األزمـ . ومر /ـل ، ويمـا أ  المنبمـ  كـاـ،ت تبكز عيى إلاعة األزمـاة وارــــــــــــــتمباعـق  تلــــــــــــــبقم األعمـال، 
اضـقب المتت  إلى إللال أو إعجال عدة عميةاة مباج   لاخية  ليحمـاااة وتقيةماة كا  من المتوقر أ  تبدأ 

الممتن ر  ا ض الحاالة االرــــت اضــــ  عنها امهاا ارــــتشــــاعق  ختل ال تبة المشــــمول  االتقبقب، ول  كا  من  
 لدعم إلاعة الم ا ب.
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 المراجعة الداخلية للتسابات    

ــتعاا  ليم ا ب   - 5 ــاااة خق  عميها القائم  عيى الم ا ب لترــ ــم   المباج   الداخية  ليحمــ حدثت  ــ
الت  كـا  لهـا تـاثيب عيى تورب وأزمـ  المــــــــــــــيولـ  الت  عـا،ـت منهـا المنبمـ  و   19-النـاجمـ  عن جـائحـ  كوريـد

مو  يها ر  معال مباج   الحمــاااة، ولمتا،ة  الوصــول التزم  إلجبال عميةاة مباج   الحمــاااة، وصــح   
م ا ب الكةا  الت  جبى تقيةمها قب  ت شــــ  العائح ، وتلقة  مباج   الحمــــاااة، وجدوى توصــــةاة مباج    

تحديءاة، تمتنت الشـــــــم   من ضـــــــما  أ  يب  مو  واا وغيب الحمـــــــاااة ر  البيو  المتليبة. و،تةع  لهيا ال
ــةما ا صـــداع   ــار ، ال رـ /ل  من مواعلاا منتعين وموجهين ،حو األ،شـــق  الت  يمتن أ  تحقو أكبب  ةم  مضـ

  توصةاة و،لائح لمباج   الحماااة ر  ما يتل  االمعاالة النا و  الت  تنقوي عيى م ا ب كبيبة.

عميةاة مباج   لأللال اغة  تحديد الم ا ب أو ال وائو الت  تحول لو  تحمـــــــــين وأجبة الشـــــــــم     - 6
ــال والك الة وال  الة  ر  تن يي والي  ك  منها.  ــمول  ا ميةاة المباج   ر  معاالة االقتلــــ ألال الكةا،اة المشــــ

ها، ور الة   و ــــــــم  ،قاش عميةاة مباج   األلال، عيى رــــــــبي  المءال، جوا،  ،بم  ةاس النتائا واإلبتغ عن 
مماعرـاة ال م  من حي  التكي  . وأجبقت عميةاة مباج   االمتءال ر  معاالة اعتببة ريها إلاعة الم ا ب  
والمـــــــــــةارـــــــــــاة متئم  عموما، ولكن ال قب المت ق  جبال عدا االمتءال ر  معاالة مء  إلاعة ارـــــــــــتحقاقاة  

 المو  ين اعتبب مبت  ا.

 
 الت تيش والتقييم    

بة المشـــــــــــــمول  االتقبقب، أ يقت  ـــــــــــــم   الت تةش والتقيةم ،هعا جديدا ليتقيةم يبكز عيى إيتل ختل ال ت  -   7
األولوق  ليبباما ال بعة  ر  إ اع عكيزة التنمة  الممــــــــتدام . ووضــــــــ ت الشــــــــم   ،هعا جديدا لتقيةم ،تائا البباما 

منبمـ  ألى إلى تـاخبف ر  بـدل وأزمـ  المـــــــــــــيولـ  الت  ت ـا،  منهـا ال   19- ال بعةـ ( ومر أ  تتق  جـائحـ  كوريـد 
ــ  المقبعة ولعجــال تقيةم واحــد إلى رتبة اإلبتغ التحقــ ، احيول   تقيةمين من تقيةمــاة الميزا،ةــ  ال ــاليــ  ال ممـــــــــــــ

ــا /أببق    ــالي   2021،ةمـــــــــ ــا  اليعن  االقتلـــــــــ ، كا  ال م  جاعف عيى أعي   تقيةماة لنتائا البباما ال بعة  اشـــــــــ
ــالي  أل  ــالي  واالجتماعة  للبي  ألربققةا، واليعن  االقتلـــــ مبقتا التتينة  ومنقق  ال حب الكاعقب ، واليعن  االقتلـــــ

  - ررــةا واليعن  االقتلــالي  واالجتماعة   رــةا والمحةط الهالج. وأ،عزة الشــم   أيضــا تقبقبقن تولة يين جديدين  
 من مهاا رااق  ليمتت .    ارتنالا إلى م يوماة ممتقاة  - أحداما عن التنميو وا خب عن الت قةط االرتباتةع   

، وضــ ت  ــم   الت تةش والتقيةم ارــتباتةعةَ  وخقَ  عم  لتقديم الدعم التقيةم  إلى 2021ور  عاا  - 8
. وعميت الشـــــــم    2021كةا،اة األما،  ال ام  اما يتما ـــــــى مر اإل،عازاة المتوق   ليميزا،ة  البب،امعة  ل اا 

  إللاعة االرــتباتةعةاة والمــةارــاة اإللاعق  وممــائ  االمتءال من مر  ــم   التحول المؤرــمــ  والممــالل  التاا 
. وكا  من المقبع أيضــا أ  (ST/AI/2021/3)أج  وضــر اللــةل  النهائة  لألمب اإللاعي المت يو االتقيةم  
تائا تقبقب المتت  عن ت زقز لوع التقيةم وتقبيو تقول وضــــــــــــر الم الج التوجيهة  المواك  . وا،مــــــــــــعاما مر ، 

(، أعدة A/76/69ارــــتنتاجاة التقيةم عيى تلــــمةم البباما وتن يياا وعيى التوجيهاة المت يق  االمــــةارــــاة ق
م  حول التقيةم ليكةا،اة الت   ــم   الت تةش والتقيةم، بدعم من  ــم   التحول المؤرــمــ  والممــالل ، حيقاة ع

كا،ت ت تقب إلى التبتي اة التنبةمة  إلجبال التقيةم. وخَقت  ـــــــــــم   الت تةش والتقيةم أيضـــــــــــا ال قواة األولى 
ــول وحيدة لكةا،اة األما،  ال ام  الت   ــ  إللاعة م اعل التقيةم تكو  امءاا  ،قق  وصــــــ ــتحداد منلــــــ ،حو ارــــــ

لضـار  إلى /ل ، ارـت بضـت ،مو/جا تدعقبةا ليتقيةم صـممته كية  مو     تحتام إلى مواعل ر  معال التقيةم. و 
 منبوم  األمم المتحدة للالح األما،  ال ام  لألمم المتحدة او ر   وع اإل،هال، وقدمت إرهاماة اةه.

https://undocs.org/ar/ST/AI/2021/3
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 التتقيقات   

ــتعابتها لعائح  كوريد - 9 ــم   التحقةقاة امبو،  ر  ارـ ــت ا،ت االتكنولوجةا إل 19-وعميت  ـ جبال  إ/ ارـ
ــتمباعق  تن يي األعمال. وعغم تزاُمن ت شـــــ   مقابتة من ُا د مر الضـــــحايا والشـــــهول واأل ـــــ اي لضـــــما  ارـــ
العائح  مر ا،  ات أول  ر  اإلبتغ المقدا إلى متت  خدماة البقاا  الداخية ، رقد  ــــــــــــــهدة لوعة اإلبتغ 

ع  عيى مدى المــنواة  ارــتمباعا ر  المنحى التلــاعدي ر  عدل التقاعقب ال  2020/2021لي تبة  واعلة اليي رــُ
ــتق ال الحاالة، أحييت ليتحقيو  ــااق . وي د التقيةم من ختل عمية  ارـ ــائ    22ق 146المـ ر  المائ ( من الممـ

ر  المائ ( حال  قد أحييت   40ق 266غيب المتلـــي  اح ل المـــتا الت  ُأبيا بها المتت ( وكا،ت   675 الـــــــــــــــــ 
يم( وأُغيقت  27ق  182خبى( وأولعت  ا  ر   وع اإلحال  إلى كةا،اة أ أو حال  ا د   18ر  المائ ( حال  لي ِّ

إ ــــــــ اعا ااإلغتش  39تقبقب تحقيو و   59حال  قيد االرــــــــت بات. وأصــــــــدعة الشــــــــم    63تقيةمها( وال تزال  
تقبقبا ارــتشــاعقا  13ق ــميت تقاعقب اإلغتش وميكباة اإل،عاز والتحقةقاة المليق  اميكبة لديداي ر  مي ( و 

  تشم  النواتا المتلي  ا ميةاة المتا.ال

بيد أ  توقيت التحقةقاة    يشــــــــــت  تحديا، وق زى /ل  أرــــــــــارــــــــــا إلى تاثيب العائح  عيى عمية   - 10
التحقيو قاما ر  /ل  القدعة عيى إجبال المقابتة وجمر األلل  األخبى(. وت اقم ايا الوضـــــــــــر امـــــــــــب  زقالة 

ــيول    وعدا حدود أي ا،  ات ميحوظ ر  القي  عيى التحقةقاة وع ل  الشــــــــــواغب الناجم  عن تدابيب المــــــــ
 ــهبا، ما يمء    11,7ال م . ور  ،هاي  ال تبة المشــمول  االتقبقب، كا  إ،عاز التحقةقاة يمــتلبش ما متورــقه  

ر  المائ ( مقاع،  االمه  الزمنة  ر  رتبة ما قب  العائح . وارــتلبش إتماا التحقةقاة   23زقالة بنحو  ــهبقن ق
 أ هب.  10,1ما متورقه  -وا  أولوق  ممتمبة ليشم    -لمت يق  االتحبش العنم  ا

  
 التعاون والتنسيا  -  ثالثا  

لق  متت  خدماة البقاا  الداخية  ختل ال تبة المشــــــمول  االتقبقب ت او،ا ر اال من إلاعاة ومو     - 11
االرتشاعق  الممتقي  ليمباج  ، ولعا  مباج   الحماااة  وواصيت اليعن     الكةا،اة المشمول  اا،شقته البقابة .

ــاة التقاعدي  لمو    األمم المتحدة  ــتب  ليم ا ــ ــندوش المشــ ــؤو  التجوين، وياللــ ــة   ــ ر  ما يت يو ام وضــ
  تزوقد المتت  االم الج التوجيهة  وأرض  المماعراة الت  راعدته عيى تحمين ،تائا أعماله.

مر معية مباج   الحمـاااة ووحدة الت تةش المشـتبك  من أج  ت زقز أوجه  وقاا المتت  االتنمـيو  - 12
 التآزع والك الة ر  االضقتي االوالياة المنو   ات  منهم.

ــيى واالبتكاعاة ر  منهعةاة البقاا  مر  - 13 ــاة ال ضـــــــ ــا  المماعرـــــــ وت الل المتت  كيل  الم اعل اشـــــــ
المتحــدة، و/لــ  ختل اجتمــاعــاة ممءي  لوائب المباج ــ   الكةــا،ــاة البقــابةــ  األخبى التــاا ــ  لمنبومــ  األمم  

الداخية  ليحمـــــــــاااة التاا   لمؤرـــــــــمـــــــــاة األمم المتحدة، وممءي  لوائب التحقيو ااألمم المتحدة، وربقو األمم 
 المتحدة الم ن  االتقيةم.

لعنمـ   ور  معال التحقةقاة،  ـاعكت  ـم   التحقةقاة ر  ربق  ال م  الم نة  االتلـدي ليتحبش ا - 14
التاا   لمعية البؤرــــــــــال التن يييين، وتحديدا ر  إ اع ال بقو ال بع  الم ن  بتحمــــــــــين التحقيو ر  التحبش  

ــ . ــ  ر  األمم المتحدةوأعدذ ال بقو ال بع   العنمـــــــــــ ــتاوى التحبش العنمـــــــــــ ، للي  المحققين ليتحقيو ر   ـــــــــــ
ــدع ر  ر/اع/ماعس   اليي ــال  ا د موارق  اليعن  اإللاعق  الباة    2021صـــــــــ ــتوى التاا   معية البؤرـــــــــ الممـــــــــ

 التن يييين عيةه.
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ــتعاا  األمم المتحدة  - 15 ــب تولة   ليم الج التوجيهة  لتقيةم ارـــــ ور  معال التقيةم، ور  إ اع متاا   ،شـــــ
، أصـــدعة  ـــم   الت تةش والتقيةم ببوتوكوال لتقيةم ارـــتعاااة كةا،اة األما،  ال ام . وقورب 19-لعائح  كوريد

ــالي  ألال  ــوي  وم اييب ومقايةة ومؤ ــــــــباة وأرــــــ الببوتوكول إ اعا م اهةمةا إلجبال التقيةماة، مشــــــــ وعا اارــــــ
مشـــــــــتبك . وقدمت الشـــــــــم   الدعم ر  مهم  التقيةم الت  تضـــــــــقير بها وكال  األمم المتحدة إلغاث  وتشـــــــــلي  

ر    19-ميدا،ة  ليوكال  لت ش  كوريدالتجوين ال يمقينيين ر  الشبش األل،ى ر  إجبال تقيةمف ر،  لترتعاا  ال
ال ديد من متاتبها الميدا،ة ، وليدعم اليي قدمه مقُباا. وأتاح التقيةم ربصــ  ليمتت  وليوكال  لموالم  م اعرهما 

 ومهاعاتهما التقنة  والميدا،ة .

  
 العوائا  -  رابعا  

خـدمـاة البقـااـ  الـداخيةـ     ختل ال تبة المشــــــــــــــمولـ  بهـيا التقبقب، لم ُت بت عيى ،قـاش عمـ  متتـ  - 16
 قيول ال لاع  لها أو من  ا،ها أ  ت وش عميه أو تنال من ارتقتليته.  أي

  
 تتليل اتجااات التوصيات  -   خامسا  

ــدع المتـت   - 17 تقبقبا من تقـاعقب المباج ـ  اـلداخيـة  والت تةش والتقيةم والتحقيو، تضــــــــــــــمـنت   188أصــــــــــــ
ــة  موجه  إلى كةا،اة األما،  ال ا 418 ــم   توصــــــــــ ــمن ،قاش عميها قال تشــــــــــ م  والمنبماة الت  تدخ  ضــــــــــ

توصـة   624التوصـةاة المت يق  ا ميةاة المـتا(. وُقبيت ك  التوصـةاة ما عدا واحدة. وختل ال تبة، ، ية  
ي  من رتباة إبتغ رـااق (. وقبل تحيي  م لـذ  التعاااة التوصـةاة ر  اإلضـار  لهيا  454قكا،ت  منها مبح 

 (.A/76/281 (Part I)/Add.1التقبقب ق

  
 موجز أنشطة الرقابة ونتائجها  -  سادسا  

 نتائج مختارة ق  المجالت ذات األولوية -  ألف 

 إدارة المشتريات وسلسلة اإلمداد   

ــالع  تبيذن لمتت  خدماة البقاا  الداخية ، ر  عميةاة مبا - 18 ــاااة القي  وت قةط الملــــــــ ج ته لحمــــــــ
( ول  ءاة م تاعة لح ل المــــــــــتا، أ  القي  المنتبم 2020/059اللــــــــــالعة للــــــــــالح إلاعة الدعم ال ميةات  ق

نا من إبباز أامة  احتةاجاة ال  ءاة الميدا،ة  ر  ما يت يو االمـــير وال دماة. بيد  وت قةط الملـــالع قد حمـــذ
لعهول من أج  ك ال   ةاا ال  ءاة بوضـــــــر خقط أكءب واقمة  ليقي  تمـــــــتند أ،ه ما زال يت ين بيل مزقد من ا

إلى ،مو/م متئم ليتنبؤاة والتحييتة الكمةــ  والنوعةــ ، وتكو  ممــــــــــــــتقــاة من مقتبحــاة ميزا،ةــاتهــا من تيــ  
ال قط. ولم تكن انا  لق  كااة  ر  خقط القي ، ما ج   من اللــــــــــــــ   أحةا،ا ارــــــــــــــت دامها ا  الة  ر   

ــيةم وللاعة ال واة. ويا ـــــــــــــبة إلاعة الدعم ال ميةات  إجبالاة لتن يي  عميةاة ا لشـــــــــــــبال ال المة  وت قةط التمـــــــــــ
، مش وع  بت يةماة لعمةر الكةا،اة 2022-2021التوصةاة، مء  إصداع إع الاة األعمال لدوعة الت قةط  

 اشا  الت اصي  المءيى ليقي  الت  رتوضر من ختل ألاة ت قةط القي  واالرتحوا/.
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 ثقاقة المنظمة   

ــيين الت  يبتكبها مو  و   - 19 تقيةم العهول المبيول  من أج  منر أعمال االرـــــــــــــتلتل واال،تها  العنمـــــــــــ
والتلـــــــــــــــدي لهـا ومؤازعة   2018و    2015بين عـام   واألربال المبت قو  بهـا      األمـا،ـ  ال ـامـ  لألمم المتحـدة

(. أحبز التقيةم اليي أجبته المنبم  تقدما واضـــــحا ر  متارح  االرـــــتلتل واال،تها  A/75/820الضـــــحايا ق
العنمـيين، ور  العمر بين م تي  أجزال المنبوم  ر  ايا العهد. ومر /ل ، لم تتلـدذ جهوُل منر االرـتلتل  

ب /اة اللــي  عيى ،حو كال  واال،تها  العنمــيين ر  كةا،اة خاعم رــةاش المــتا والشــؤو  اإل،مــا،ة  ليم ا 
ــد أ،ـــه منـــي إجبال اإلصــــــــــــــتح اإللاعي ر  عـــاا   بيـ ، عميـــت إلاعة  2019ختل ال تبة المشــــــــــــــمولـــ  اـــالتقبقب. 

ــائ  االمتءال عيى توحيد التوجيهاة واأللواة المتاح  لعمةر كةا،اة  ــاة اإللاعق  وممـ ــةارـ ــتباتةعةاة والمـ االرـ
 ها  العنميين. األما،  ال ام  إللاعة م ا ب االرتلتل واال،ت 

ومر أ  ك  خقوة لم الع  العالاة االرـــتلتل واال،تها  العنمـــيين ارـــتلبقت وقتا أ ول مما كا   - 20
مقيويا، تبيذن أ  تدابيب الوقاي  واالرــتعاا  كا،ت /اة صــي  ور ال . وأ هبة ال قوياة اإللاعق  الت  ربضــتها 

نمـيين رـةارـ  عدا التمـامح مقيقا الت  ينتهعها األمين المنبم  عند ثبوة العالاة االرـتلتل واال،تها  الع
ر  المـاـئ  من الحـاالة الت  ثبـتت صــــــــــــــحتهـا، وال تزال اقـة  الحـاالة قـيد  85ال ـاا( وُربضــــــــــــــت عقوـياة ر  

التن يي. إ  العهول البامة  إلى ك ال  الممــالل  العنائة  عن جبائم االرــتلتل واال،تها  العنمــيين الت  اعتكبها  
خببال موردو  ر  ا ءاة عبب إحال  تي  األحداد إلى الدول األعضــــــــــــــال كا،ت، ر  م بمها، ممــــــــــــــؤولو  و 

 ،اجح . غيب

  كـا،و  الءـا، /   1ومر أ  متتـ  المـدارر عن حقوش الضــــــــــــــحـايـا لم يُـدعم ر  الميزا،ةـ  ال ـاليـ  حتى   - 21
ــهم ر  التقيةم. وُأحبَز ا ض التقدا2019ينايب   ــحايا أرـ ر  توريب لعم منارـــ     ، ر   المدارر عن حقوش الضـ

 ليضحايا، ولكن ما زال انا  الكءيب اليي يت ين القةاا اه.

ــةاة  - 22 ــاااة ختل ايا ال تبة إلى توصــــ ــار  إلى /ل ، أرضــــــت ال ميةاة الم تي   لمباج   الحمــــ ولضــــ
تهــدل إلى تنــاول ثقــارــ  المنبمــ  ر  معــاالة مءــ  م ــدالة إتمــاا كــ  من التــدعقــ  اإللزام  وتقيةمــاة ألال 
المو  ين واإللاعة، وارـــــتماعاة اإلرلـــــاح المال  ولعت،اة كشـــــ  الملـــــالح الت  يقدمها متت  األخت ةاة،  

 ورلةاة الممالل ، والبيو  البقابة .

وعتوة عيى /ل ، عكز المتت  تحديدا، ر  مباج    لةاة اإللاعة وال ميةاة /اة اللــــــــــــــي  بها ر   - 23
(،  A/75/215ليلندوش المشتب  ليم ا اة التقاعدي  لمو    األمم المتحدة قمتت  إلاعة االرتءماعاة التاار 

عيى ممـــــــــــائ  ثقار  المنبم ، إ/ حدل الحاج  إلى وضـــــــــــر وتن يي بب،اما لتحوق  الءقار  من أج  غبس ثقار   
 ءماعاة. متمق  وعالة  األلال وأخت ة  ر  متت  إلاعة االرت 

 
 تن يذ اإلصالحات   

 عكيزة التنمة    

ــين عميةاته ر  معال إلاعة   - 24 ــيو اإل،مائ  اغة  تحمـ ــوعة والدعم ر  إلاعة متت  التنمـ قدا المتت  المشـ
الم ا ب من ختل إجبال تقيةم أول  ليم ا ب الت  يت بت لها التنمـــــيو عيى اللـــــ يدين ال الم  واإلقيةم  

ن ت    11المتحدة ليمنمـقين المقةمين. وجبى تحديد وتقيةم  لنباا األمم  من الم ا ب عيى ممـتوى الكةا،اة، صـُ
 ثما،ة  منها عيى أ،ها م ا ب عالة  وثتث  عيى أ،ها م ا ب متورق .

https://undocs.org/ar/A/75/820
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 عكيزة اإللاعة   

ي . يشــت  /ل  ارــتباتةعةَ  عئةمــة  لدصــتح اإللاع تعزيز خط الدقاع الثان  لدعم لمركزية السطلطة - 25
ــا ر  ت زقز االمتءـــال وللاعة الم ـــا ب ر  المنبمـــ . وختل ال تبة  ــامـــ  وتؤلي لوعا حيوقـ ــا،ـــ  ال ـ ــا األمـ تت  هـ

توصـة  لمباج   الحمـاااة لت زقز ك ف من  78المشـمول  االتقبقب، أصـدعة  ـم   المباج   الداخية  ليحمـاااة  
ر  المائ  من توصـــــةاة مباج   الحمـــــاااة   25اإللاعة وللاعة الم ا ب والت قةط االرـــــتباتةع  وللاعة األلال ق

توصــــة (. و ــــميت ا ض التوصــــةاة المت يق  ااإللاعة تحمــــين ر الة  اليعا  والمعالة   310ال الا معموعها 
  المنشاة ر  االضقتي اممؤولةاتها البقابة .

،  ال ام  لألمم وأصـدع المتت  تقبقبا ارـتشـاعقا لألما .تصطني  البيانات والسطتراتيجية المتعلقة اها - 26
المتحدة عن إلاعة تلـــنةم البةا،اة وخلـــوصـــيتها. و ةذم االرـــت بات مدى ك اي  ور الة  الضـــوااط ر  جمةر 
أ،حال األما،  ال ام  قاما ر  /ل  ر  المتت ( الملمم  لحماي  ربق  ورتم  الم يوماة الت  يمتن الت بل 

  واام  ارـــــتب ـــــدة بها الم العاة الحالة  لألما،  إلى أصـــــحابها والبةا،اة الحمـــــارـــــ . وقدا متحباة حيوق 
ال ام  اشــا  االرــتباتةعة  المت يق  االبةا،اة وخلــوصــة  البةا،اة. ولم تضــر األما،  ال ام  ا د ت بق ا ميزما 
ومقبوال عالمةا ل لــوصــة  البةا،اة ولحماي  البةا،اة أو إ اعا لهما، ولم تن ي ا د بب،امعا لي لــوصــة  ي ب ِّل 

ــنةم البةا،اة وحماي  البةا،اة، عيى ،حو  رلةاة ا ــت داا التكنولوجةا إللاعة البةا،اة وتلــــــــ إللاعة المتئم  وارــــــــ
ــة    ــ لــــــ ــعاما مر م الج حماي  البةا،اة الشــــــ ــاة األما،  ال ام  ربققا إللاعة البةا،اة، ا،مــــــ ر ال ورمن. وأ،شــــــ

واة لتن يـي بب،ـاما يت يو وال لــــــــــــــوصــــــــــــــةـ  الت  اعتمـدتهـا اليعنـ  اإللاعقـ  الباة ـ  الممــــــــــــــتوى، وقـامـت ا ق
 ا لوصة  البةا،اة يشم  معاالة األ  اي وال ميةاة والتكنولوجةا.

وتماعد عميةاة مباج   تكنولوجةا الم يوماة واالتلاالة عيى   .تكنولوجيا المعلومات والتصالت - 27
لو ائ  الت  تحبى بدعم تقيةم تبتي اة اإللاعة وللاعة الم ا ب ر  معال تكنولوجةا الم يوماة واالتلاالة وا

ولما كا  متت  تكنولوجةا الم يوماة واالتلـاالة ر   وع صـةاغ  إ اع   تكنولوجةا الم يوماة واالتلـاالة.
إللاعة الم يوماة، الحل متتـ  خدماة البقاا  الداخية  ر  مباج ته لنبم إلاعة الوثائو وال ميةاة /اة اللي   

ت قد حا  لوضــــر ت بقم أرضــــ  م اييب تحديد وللمام المتقي اة  (، أ  الوق2020/034ر  األما،  ال ام  ق
المت يق  ا لاعة الوثائو اغة  تةمـيب الت او  وللاعة الم اعل والحيول التكنولوجة ، وكيل  توضـةح ح  المؤرـمـ   

كـا  لكةفـة  إلاعة الوـثائو المــــــــــــــبـق  ليلـاـي  وت زقنهـا. و،ببا لمحـدولـي  المواعل، لم ين ـي ببـ،اما ليح ل البقم . و 
ــتمباعق  تلــــــبقم األعمال، اما ر  /ل  تحديد الوثائو الحيوق  واأللواة التزم ،  ــا  ارــــ ــالاة اشــــ توريب إع ــــ

 مقيويا لضما  ارتمباع ال ميةاة ر  حاالة غيب متوق  . ووارقت األما،  ال ام  عيى التوصةاة.

لنباا األمم المتحدة إللاعة  الحل المتت ، ر  مباج ته لحمـاااة تن يي رلة  التدعق    .أمن الموظ ين - 28
(، أ  إلاعة  ـــــــؤو  المـــــــتم  واألمن واجهت، ر  رـــــــةاش واليتها المتمءي  ر   ةالة ولعم 2021/001األمن ق

تحمـــــــين أمن المو  ين وتدعقبهم وتوعيتهم، بين الكةا،اة المشـــــــاعك  ر  النباا، تحدياة ر  مواك   متقي اة  
ــا إلى عدا  ــارــ ــامي  لدلاعة وتحديد األولوقاة تهدل إلى ضــــما   التدعق  األمن ، وق زى /ل  أرــ وجول رلة   ــ

ورال بب،اما الـتدعق  األمن  وعميـةاة اإللاعة عيى ،قـاش المنبوم  ااادال الـتدعق  عيى المــــــــــــــتم  واألمن. 
وتحدل المـــــةارـــــ  الحالة  المت يق  بتدعق  ولصـــــداع الشـــــهالاة ر  ما يت يو بنباا األمم المتحدة إللاعة األمن 

  اإللاعة ر  وضـــــــــر وتن يي بباما التدعق  من لو  أ  تحدل لوع المنبماة المشـــــــــاعك . و،ببا لت اين  لوع تي
ــتباتةعة  التدعق  ال المة  لينباا. ــار  إلى /ل ، لم تكن لدى اإللاعة ألواة كااة   ا عال، لم ُت تمد قط ارــــ ولضــــ

ا توق ت عن إصـداع تقبقب رـنوي  ـام   لبصـد أ،شـق  التدعق  والتكالةم المتلـي  بها واإلبتغ عنها، كما أ،ه
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ــر إ اع   ــائ  األمنة . ولم يوضـ ــتبك  بين الوكاالة إللاعة الممـ ــ ت  المشـ ــتم  واألمن ليشـ عن التدعق  عيى المـ
لتقيةم التدعق  ر  معال المــــــتم  واألمن تمهيدا لتقيةم ر الة  أ،شــــــق  التدعق  المتلــــــي  بنباا األمم المتحدة 

عة، االتنمـــــــيو مر الشـــــــ ت  المشـــــــتبك  بين الوكاالة إللاعة الممـــــــائ  األمنة ، حيءما إللاعة األمن. وكا،ت اإللا
 ينقبو /ل ، تحبز تقدما ر  تن يي توصةاة المتت .

اقي  من إلاعة االرـــــتباتةعةاة والمـــــةارـــــاة اإللاعق  وممـــــائ   .  نظام المسطططا لة ق  األمانة العامة - 29
االمتءال، ي ت  المتت  حالةا عيى إجبال تقيةم لنباا الممـــــــــالل  ر  األما،  ال ام  تمهيدا لتقيةم ما إ/ا كا،ت 
ــم  ما يي : قأ( تحديد  ــبا ت م  ات الة ور الة . وياة المتت  ر  مباح  متقدم  من التقيةم، اليي يشـــــ عناصـــــ

من   250اـدال والمتقي ـاة المقبعة لنبـاا الممـــــــــــــــاللـ  ر  األمـا،ـ  ال ـامـ ( قق( إجبال مقـابتة مر ،حو  األ
المو  ين والدول األعضــال والممــؤولين ر  مؤرــمــاة منبوم  األمم المتحدة( قم( إجبال تحيي   لةاة عم  

ل م  الءتد قالمـــــــتا واألمن، ،باا الممـــــــالل  ر  عين  من ثما،ة  كةا،اة تاا   لألما،  ال ام  تمء  عكائز ا
ــائة  لمو      ــتقلــ ــ  ارــ ــم  كةا،اة من لاخ  المقب وخاعجه( قل( إجبال لعارــ ــا (، تشــ والتنمة ، وحقوش اإل،مــ
ــالل  مقاع،َ  مر منبماة حتومة  لولة   ــر م اييب مبجمة  ل  ض جوا،  ،باا الممــ األما،  ال ام ( قه( وضــ

عيى ممــــــــتوى ال م  عن مواضــــــــةر من قبي  ت قةط البباما أخبى. ورــــــــتبل ،تائا التقيةم ر  عشــــــــبة تقاعقب  
والميز، ، واإللاعة المبكزق  ليم ا ب، والوالياة البب،امعة  وللاعة األلال التنبةم ، وت وقض الميق ، ولجبالاة  
البقاا  الداخية ، واألخت ةاة والنزاا . كما رــــــــــتتم تلقة  ،بم تكنولوجةا الم يوماة الت  تمــــــــــت دمها األما،  

ل ام  وقدعة وهةتية   ـم   التحول المؤرـمـ  والممـالل  لدعم هةاك  الممـالل . ومن المتوقر أ  يلـدع تقبقب ا
 . 2021موحد عن النتائا إللاعة االرتباتةعةاة والمةاراة اإللاعق  وممائ  االمتءال ر  البير الءال  من عاا  

ــ أجبة  ـم   الت تةش والتقيةم ارـت باضـا تولةفةا  .التنسطيا - 30 تقبقبا من تقاعقب الت تةش والتقيةم   32لـــــــــــــ
ــالعة عن المتت  مني عاا  ــيو أامة  منبوم   2017اللـــ ــم   كةم عزز التنمـــ . ور  ايا التحيي ، احءت الشـــ

ــا وأركاعا يمتن تقبةقها اليوا. وتؤكد التولة   أ  القوَة عيى عقد  األمم المتحدة ور اليتها وك التها، وقدا لعورــــــــ
لشـباكاة والح اظ عييها ا  متمن قوة لمنبوم  األمم المتحدة، ال رـةما عيى اللـ يدين  االجتماعاة ول،شـاَل ا

ــتباتةعةاة   ال الم  واإلقيةم . بيد أ  ا ض أوجه القلـــــــــــوع، مء  عدا ك اي  االتمـــــــــــاش والموالم  بين االرـــــــــ
 والبباما والمةاراة، يمتن أ  يقوت ألال منبوم  األمم المتحدة.

ألل  من (  IED-21-001جمَر التقبقُب التولة   ليت قةط االرــــــــــتباتةع  ق  .التخطيط السططططططتراتيج  - 31
. و ـــــــــميت  2016عمية  ت تةش وتقيةم م تي   أجبتها  ـــــــــم   الت تةش والتقيةم و،شـــــــــباا المتت  مني عاا  37

المماعرــــاة العيدة الت  ُحدلة إلماَم ت يم الدعوس ر  رــــةاش الت قةط ليتماعقن ووضــــر ارــــتباتةعةاة تبكز  
مبت ق  اشــــت    -  19-مء  الدعوة أو لعم أادال التنمة  الممــــتدام  أو مواجه  كوريد -ضــــايا محدلة  عيى ق

ر ال اال قط االرتباتةعة  الشامي  ليكةا،اة. وتشم  أوجه القلوع الت  ُحدلة عدَا ك اي  الت قةط المشتب  
 وض َ  رلةاة الممالل  ليت قةط االرتباتةع . 

ــالـــ  التقيةم ر   A/76/69التقبقب    ر   .تعزيز دور التقييم - 32 ــا لحـ ــا من   75، قـــدا المتتـــ  تقيةمـ ــا،ـ كةـ
ــنتين  ــةا مر م العاة األمين ال اا لدصـــــتح ل اا 2019-2018كةا،اة األما،  ال ام  ختل رتبة المـــ . وتمشـــ

بة األولى. ويلــوعة إجمالة ،  يت مماعرــ  التقيةم ،  ــم  االرــت بات جمةر كةا،اة األما،  ال ام  ليم2017
مت اوت  إلى حد كبيب ر  أ،حال األما،  ال ام ، رقد اقتلـبة المماعرـ  المعدي  عيى معبل ح ن  من الكةا،اة 
/اة المهاا المحدلة والمواعل الم لـلـ ، يندعم م بمها ر  إ اع عكيزت  التنمة  وحقوش اإل،مـا . وتبين أ  

م ايا كا،ت مبكزة إلى حد كبيب عيى المشـاعقر ومدروع  من العهاة الما،ح . وكا،ت مماعر   مماعرـاة التقية 

https://undocs.org/ar/A/76/69
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التقيةم اامشـــــــــــــــة  أو غيب موجولة ر  م بم الكـةا،اة ر  عكيزة المــــــــــــــتا واألمن ور  معـال  اإللاعة والدعم.  
ين ال اا اشـا  األ،بم   تقيةم البباما ال بعة  من قب  مديبي البباما، عيى النحو المقيوق ر  ،شـبة األم وكا 

ــاليــــ  التقيةم  ــد التن يــــي وأرـــــــــــــــ الت  تحتم ت قةط البباما والعوا،ــــ  البب،ــــامعةــــ  ليميزا،ةــــ  وعصـــــــــــــــ والقواعــــد 
 (، محدولا عيى ،قاش المنبم . ST/SGB/2018/3ق

ة المو  ين وخبباتهم، وثـقار  المنبمـ ، وأولوقاة اإللاعة  وكا  عدا كـ اي  المواعل، واالرتـقاع إلى قدعا - 33
ــة  الت  تلـــــــالل تقوقب  ــاعي ، والحاج  إلى الدعم والتوجةه لبنال قدعاة التقيةم، ا  التحدياة البئةمـــــ المتضـــــ
ــةاة الهام    مماعرـــــــــاة أقوى ليتقيةم ر  جمةر أ،حال األما،  ال ام . و ـــــــــبعت الكةا،اة ر  تن يي ك  التوصـــــــ

 مة  إلى ت زقز التقيةم ر  أ،حال األما،  ال ام .األعير البا

وتقـدا لعارــــــــــــــ  التقيةم المت يقـ  بيوحـ  مـتاا ـ  التقيةم ال ـاصــــــــــــــ  ـااألمـاـ،  ال ـامـ  لألمم المتحـدة لي تبة  - 34
كةا،ا من كةا،اة األما،    75  ، تقيةما لـA/76/69المبرق  بتقبقب المتت   (،  IED-21-011ق  2018-2019

مؤ ـــــبا متلـــــت االتقيةم ر  أعي   معاالة ا : اإل اع( المواعل( ، قاة التقيةم والنواتا   15ال ام  اارـــــت داا 
ر  المـائـ ( من الكةـا،ـاة المــــــــــــــتين غيب التـاا ـ  لح ل    27كةـا،ـا ق  16والتلقةـ ( وجولة التقبقب. وكـا،ـت لـدى  

م لــلــ ، ول  كا  لدى رــت  كةا،اة رقط وحداة تقيةم ممــتقي . ولم يتن المــتا الت  جبى لعرــها مهاا تقيةم  
(  ر  المائ    15ر  المائ ( رةار  تقيةم، ولم يتن لدى تم   كةا،اة ق   55لدى أكءب من ،ل  الكةا،اة المتين ق 

تقبقب تقيةم. وتبل   250كةا،ا ما معموعه   26رقط خقط تقيةم جيدة النوعة . وختل رتبة المــــــــــنتين، أصــــــــــدع  
  .IED-21-011تقيةماة ت ليية  لك  من تي  الكةا،اة ر  الوثةق  

 
 نتائج مختارة حسب الكيانات -  با  

 إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات   

 دا ا غتش تحقيو ر  ما يت يو ا لاعة  ؤو  العممة  ال ام  والمؤتمباة.أصدع المتت  إ  اعا واح - 35

 
 إدارة التواصل العالم    

من تقاعقب التحقيو، ول ــــ اعقن    أعي  ( و 2021/023أصــــدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب التقيةم ق - 36
 ا غتش تحقيو ر  ما يت يو ا لاعة التواص  ال الم .

ــالي   - 37 ــتوما،  لدعتا االقتلــــــ ــندوش األمم المتحدة االرــــــ ــاااة صــــــ والحل المتت  ر  مباج ته لحمــــــ
ــار  أ،شــــــق ، وأ،ه ااة ييزا تالةا   ــندوش، كا،ت تعبى إضــــ واالجتماع ، أ،ه امــــــب  التقوع اليي يشــــــهدا اللــــ

لــــاصــــاة  تحدي  اختلــــاصــــاته توخةا ليوضــــوح والشــــ ااة . ولم يتن لدى لعن  الشــــباكاة وت بو  المواعل اخت 
عرمة  تحدل ممؤولةاتها البقابة ، أو ،باا لمتاا   وتوثيو تن يي ،قاط ال م  النا و  عن االجتماعاة. ولم يتن 
لـدى إلاعة التواصــــــــــــــ  ال ـالم  م ـالج توجيهةـ  ليمشــــــــــــــاعقر من أجـ  الميز،ـ  المنهعةـ  لألموال التزمـ  لتقيةم  

لتقيةمها. ولم تكن لائما تعبى عميةاة التحقو من   المشــــــــاعقر، اما ر  /ل  م اييب الختةاع المشــــــــاعقر تمهيدا
ات اي ال ناي  الواج   إزال الما،حين من غيب األمم المتحدة. كما لم تكن انا  مؤ ـــــــــــــباة أو أادال قابي  ليقةاس  

 .لتقيةم ما إ/ا كا،ت المشاعقر تحقو األثب المنشول. و بعت اإللاعة ر  ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي التوصةاة 

و يبت اإللاعة إلى المتت  الممــاعدة ر  تقيةم ،وعة  النتائا الممــتقاة من ألاة االرــتماي إلى ورــائ   - 38
بهدل تحدي  وتحمـــــــــــــين م اييب ال ح  عن ملـــــــــــــالع واتعاااة   “Talkwalker”التواصـــــــــــــ  االجتماع  

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2018/3
https://undocs.org/ar/A/76/69
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، ـقدا المتـت  . وارــــــــــــــتـنالا إلى تقيةمـه19-الم يومـاة المضــــــــــــــيـي  المت يـق  ـااألمم المتحـدة ختل جـائحـ  كورـيد
المشـــوعة إلى اإللاعة اشـــا  ارـــت داا ألواة ال ح  وعصـــد عتماة تلـــنةم محدلة عيى موقر توقتب والت او  

 مر مدقق  الحقائو المبموقين لولةا.

ــبقح  غيب مبغوق ريها  - 39 ــة  صـ وتيقى المتت  تقبقبا ي يد اا  أحد مو    اإللاعة قد أللى بت يةقاة جنمـ
 وخيص تحقيو المتت  إلى أ  المو   قد ا، بط ر  رـــــــــــــيو  غيب مبغوق اةه، اما ر  /ل  إلى زمي قة( له.  

ريو  جنم ، كا  مزععا وصالما ليضحة . وقد أحال المتتــــ  ارتنتاجاته إلى متت  المواعل ال شبق  الت ا/ 
 اإلجبالاة المنار  .

 
 إدارة الستراتيجيات والسياسات اإلدارية ومسائل المتثال   

( ر  ما يت يو ا لاعة 2021/030و   2020/034دع المتت  تقبقبقن لمباج   الحمـــــــــــــاااة قأصـــــــــــــ  - 40
 االرتباتةعةاة والمةاراة اإللاعق  وممائ  االمتءال.

ــي    27وقبل ر  ال قبة  - 41 من ايا التقبقب موجز لنتائا مباج   ،بم إلاعة الوثائو وال ميةاة /اة اللـــــــــــ
 (. 2020/034ر  األما،  ال ام  ق

ــاااة ق - 42 (، لعس المتت  تن يي ،شــــــــــــبة األمين ال اا المت يق  2021/030ور  المباج   الءا،ة  ليحمــــــــــ
(، الت  تمنر المو  ين اليين  ــــــــــاعكوا ST/SGB/2006/15االقيول الم بوضــــــــــ  عيى ما ا د ا،تهال ال م  ق

الشـــــــــــبال من ال ح  عن عم  أو قبوله أو أي  ـــــــــــت  من أ ـــــــــــتال الت وقض  يشـــــــــــاعكو  حالةا ر  عمية  أو
المن    المالة  من أي مت اقد أو اائر لألمم المتحدة. وخيلــــــــت المباج   إلى ما يي : قأ( الملــــــــقيحاة   أو

ــة  ر  النشـــبة لةمـــت محدلة تحديدا جيدا، تاعك  ت مـــيباا لتقديب العهاة الم نة  الم تي  ( قق(  ـــميت   البئةمـ
نشـبة  ائ   وارـ   من المو  ين اليين يشـاعكو  ر  عمية  الشـبال لو  تمييز ر  ما يت يو بنوي الدوع اليي ال

قاموا اه أو  ةم  ال قول الت   ـــاعكوا ريها( قم( لم ينص عيى ،حو كال عيى إجبالاة اإلبتغ عن ا،تهاكاة 
الممــــــــؤولةاة ر  ما يت يو بتن يي وعصــــــــد قل( لم تحدل األلواع و  أحتاا النشــــــــبة وعن إحال  تي  اال،تهاكاة( و

ــ  عيى ما ا د التو ةم. كما ييزا التدعق  وغيبا من أ،شــــق  التوعة  إل تي المو  ين عيى  القيول الم بوضــ
 أحتاا النشبة وضما  تحقيو أادارها. ويا بة اإللاعة تن يي ايا التوصةاة. 

 
 إدارة الدعم العمليات    

( وتقبقبا ارــتشــاعقا  2021/030و   059/ 2020تقبقبقن من تقاعقب مباج   الحمــاااة ق أصــدع المتت   -   43
 واحدا وتقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو، ول  اعقن ا غتش تحقيو ر  ما يت يو ا لاعة الدعم ال ميةات .  

ن ايا م  42( ا،بب أيضــــا ال قبة 2021/030تبين من مباج   القيول الم بوضــــ  ا د ا،تهال ال م  ق - 44
التقبقب( أ،ه ر  حين ُأبيا ال ائ و  االتقييد اليي ربت ا د رـــــــــــن  واحدة من ال م  اليي منَر المو  ين اليين 
رلـيوا من ال م  من قبول ال م  أو أي  ـت  من أ ـتال الت وقض من ال ائ ين، ر ،هم لم يبيذلوا االتقييد اليي 

ي  المو  ين اليين رلــــــــــيوا عن ال م  أحد ال ائ ين  ربت ا د ا،تهال ال م  لمدة رــــــــــنتين، مما حال لو  تمء 
أماا مو   حال . وياإلضـــــــار  إلى /ل ، لم يبيذا ال ائ و  االعزالاة الم بوضـــــــ  عيى ا،تها  النشـــــــبة، الت  
تشــم  ت ييو تمــعييهم أو إ،هائه. و،ببا للــ وي  تحديد المو  ين اليين يندعجو  ضــمن أحتاا النشــبة امــب   

 ين الت  تلقيهـا، و،ببا لتنوي ،بم تكنولوجةـا الم يومـاة الممــــــــــــــت ـدمـ  ر  تعهيز ،قـاش األ،شــــــــــــــقـ  والمو 

https://undocs.org/ar/ST/SGB/2006/15
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األ،شـــــق  /اة اللـــــي ، ت يع تن يي ضـــــوااط وقائة  قوق  مء  أ،شـــــق  التدعق  والتوعة  تن ييا ر اال. و ـــــبعت  
 اإللاعة ر  ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي توصةاة المتت .

حال  وصــــــ  لنتائا مباج   حمــــــاااة القي  وت قةط الملــــــالع  من التقبقب ال 18وقبل ر  ال قبة  - 45
(. وتت يو المشـــــــوعة المت يق  امباج   الحمـــــــاااة ااالعتبال الـــــــ   اإلعال  وللاعة ارـــــــتحقاقاة  2020/059ق

 اإلعال  ر  مقب األمم المتحدة.

 
 إدارة شؤون السالمة واألمن   

( ول ـــــ اعا واحدا ا غتش التحقيو ر  2021/001أصـــــدع المتت  تقبقبا واحدا لمباج   الحمـــــاااة ق - 46
يت يو ا لاعة  ــــؤو  المــــتم  واألمن. وقبل وصــــ  لمباج   الحمــــاااة، المت يق  بتن يي رلة  التدعق  لنباا  ما

 من ايا التقبقب. 28األمم المتحدة إللاعة األمن، ر  ال قبة 

 
 اللجنة القتصاد ة ألقريقيا   

وتقبقبا واحدا من تقاعقب  (، 2020/042و   2021/021الحمـاااة قأصـدع المتت  تقبقبقن لمباج     - 47
 االيعن  االقتلالي  ألربققةا. مباج   الحماااة ول  اعا واحدا ا غتش تحقيو ر  ما يت يو

والحل المتـت  ر  مباج ـته لمشــــــــــــــبوي تعـدـيد ـقاعـ  أربققـةا ويـنال مبكز ليزواع ر  أعاضــــــــــــــ  اليعن    - 48
ــالي  ألربققةا ق ــبوي تاخب 2021/021االقتلـــــــ ــهبا عن الموعد المحدل ،تةع  إل،هال ال قد  33(، أ  المشـــــــ  ـــــــ

. وتشــيب التقديباة األخيبة إلى أ  19-وأثب جائح  كوريد 2020المببا مر المقاول البئةمــ  ر   ــ اط/رببايب  
ــ     أ  اليعن    ر  المائ  رقط أل  يتم تن يي المشـــــبوي ر  حدول الميزا،ة  الم تمدة. وعغم 43انا  ربصـــــ  بنمـــ

االقتلالي  ألربققةا ت قط ليشبوي ر  أ،شق  اندرة  /اة  ةم  ل  ض تكالةم المشاعقر، ر ،ها لم ت ين ا د 
ــااة  الناجم  عن جائح  كوريد ــي  االم ا ب اإلضـ ــد أ،شـــق  الت فةم المتلـ . و،ببا  19-مالكا ليم ا ب لبصـ

ــبوي تعديد قاع ــاعي لمشـــــــ ــتشـــــــ ــوقته، عقد المعية االرـــــــ ــواغب ر  عضـــــــ   أربققةا اجتماعا واحدا رقط من ليشـــــــ
( وليل  لم يمت د المشبوي من مشوعة الدول األعضال عيى 2020االجتماعاة األعي   المقبع عقداا ر  عاا 

النحو اليي توخته العممة  ال ام . وكا،ت النتائا الممـتقاة من أ،شـق  ت بو  المواعل اقيو ، وكا  عيى اليعن   
من أج  الحلول عيى تموق  غيب م لص لزقالة المواعل المتاح . و بعت  االقتلالي  ألربققةا أ  تضلط 

 اليعن  ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي توصةاة المتت . 

(،  ةم المتت  مدى ك اي  ور الة  تنبةم وللاعة أصـــــول  2020/042ور  مباج   أخبى ليحمـــــاااة ق - 49
 ال م  عيى تن يياا. اليعن  االقتلالي  ألربققةا وم زو،ها. وصدعة رت توصةاة يعبي 

 
 اللجنة القتصاد ة والجتماعية آلسيا والمتيط الهادئ   

( ر  ما يت يو االيعن  االقتلــــــــالي   2021/022أصــــــــدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب المباج   ق - 50
 واالجتماعة   رةا والمحةط الهالج.

ــتواة  لم اييب مقاوم  والحل المتت  ر  مباج ته لمشـــــــــــــبوي الت دي    - 51 التقوقم  ليم ا،  لع يها ممـــــــــــ
(، أ،ه عيى البغم من اال،تهال من تشــييد الحيز 2021/022الزالزل وارــتبدال التعهيزاة المنتهة  اللــتحة  ق

ــييد. وانا  خقب من أ   ــبال المقاول ال اا لم ينعح حتى ا  ، مما ألى إلى تاخيب بدل التشــــــ البدي ، ر    ــــــ
ميزا،يته الم تمدة ،ببا ليتاثيب غيب المؤات  عيى التكالةم الناجم  عن ت زقز ال مي  المحية   يتعاوز المشــــبوي  
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ــب  اعت اي التكالةم عما او متوقر لي دماة المهنة   2016مني الموارق  عيى ميزا،ة  المشـــــبوي ر  عاا  ويمـــ
ا ب لم الع  أوجه تعاوز والتو ةم. ويالنبب إلى /ل ، يت ين عيى اليعن  ت زقز ارــــــــتباتةعةاة ت فةم الم 

 اإل، اش المحتمي  ر  الميزا،ة . و بعت اليعن  ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي توصةاة المتت .

 
 اللجنة القتصاد ة ألمريكا الالتينية ومنطقة البتر الكاريب    

تتينة   أصـــــــدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يو االيعن  االقتلـــــــالي  ألمبقتا ال - 52
 ومنقق  ال حب الكاعقب .

 
 اللجنة القتصاد ة والجتماعية لغرب  آسيا   

أصـدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يو االيعن  االقتلـالي  واالجتماعة  للبي    - 53
 ررةا.

 
 المكتب التن يذي لألمين العام   

 اة  ميت ك اع المديبقن ر  معال الم ب.أجبى المتت  عمية  ارتشاعق  لمباج   الحماا  - 54

 
 اآللية الدولية لتصري  األعمال المتبقية للمتكمتين الجنائيتين   

ــاااة ق - 55 ــاعقا واحدا لمباج    2020/060أصـــــــدع المتت  تقبقبا واحدا لمباج   الحمـــــ ــتشـــــ ( وتقبقبا ارـــــ
 تين العنائيتين.الحماااة ر  ما يت يو اا لة  الدولة  لتلبقم األعمال المت قة  ليمحتم

والحل المتت  ر  مباج ته ل دماة التبجم  الش وق  والتبجم  التحبقبق  ر  ا لة  الدولة  لتلبقم  - 56
( أ  ا لة  تمـــــت دا ،باا تت ر التبجم  لتمـــــعي   ي اة  2020/060األعمال المت قة  ليمحتمتين العنائيتين ق

ــد التقدا المحبز ر  التن يي. بيد   ــد تباكم التبجم  وعصــ أ،ه لم يتن لدى ا لة  خق  عم  واقمة  لم الع  وعصــ
ــااق  والمحتم  العنائة   ــالعة عن المحتم  الدولة  ليوغورـــــــتاةا المـــــ التبجم  التحبقبق  لألحتاا والقباعاة اللـــــ

 الدولة  لبوا،دا. و بعت ا لة  ر  ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي توصةاة المتت .
 

 نسانية مكتب تنسيا الشؤون اإل   

(، وتم   تقاعقب  2020/033أصدع متت  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا واحدا لمباج   الحماااة ق - 57
 إ  اعا ا غتش تحقةقاة تت يو امتت  تنميو الشؤو  اإل،ما،ة .  12 تحقيو، وخمم  تقاعقب ارتشاعق ، و

ــا  -   58 ــال ممءي  لوائب المباج   الداخية  ليحمـ ــيو مر أعضـ ــاة األمم المتحدة وي د التنمـ ــمـ ااة التاا   لمؤرـ
إلجبال عميةاة مباج   لترـــــــتعاا  اإل،مـــــــا،ة  لألمم المتحدة ر  الةمن، أصـــــــدع متت  خدماة البقاا  الداخية   

(. وقمتن ت مــةط رلةاة اإللاعة والتنمــيو المشــتبك  بين الوكاالة ليتقيي  2020/033تقبقبا يي ص المتحباة ق 
أللواع بين رلةاة التنمــيو التقييدي  لاخ  البيد، مء  ال بقو الققبي لي م  اإل،مــا، ، إلى أل،ى حد من ازلواجة  ا 

وا لةاة العديدة الت  تن بل بها الةمن، مء  خية  القواعج. وأ،شــوت ورــائ  إلاعة ليم ا ب وضــوااط لاخية  عيى  
مءيى من القوة العماعة  لي بقو ال موا ولكن من الممتن ج يها أكءب ك الة ور الة  من ختل تحقيو االرــــت الة ال 

الققبي لي م  اإل،مـــــــا،  اةما يت يو اضـــــــما  الممـــــــالل  أماا المعتم اة المتضـــــــبعة، ومن ختل إلاعة م ا ب  
الشــــباكاة، وعصــــد تن يي البباما( من أج  إجبال تقيةم أرضــــ  ألثب ارــــتعاا  األمم المتحدة اإل،مــــا،ة  ر  الةمن،  
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ا،  أ  يةمـــــــــــــب إجبال تقيةم ال مـ  اإل،مــــــــــــــا،  المشـــــــــــــتب  بين الوكـاالة. ين ل  لي بقو الققبي لي مـ  اإل،مــــــــــــــ 
اال،تهال من مباج   الحمـاااة، تم ت مـةط تبتي اة الحوكم  المشـتبك  بين الوكاالة، وت زقز إلاعة الم ا ب   ومني 

 والضوااط الداخية ، وأ يو ال بقو التوجيه  التاار لتقيةم ال م  اإل،ما،  المشتب  بين الوكاالة. 

 
 مكتب مكاقتة اإلرااب   

أصدع متتـــــ  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يو امتت  متارح    - 59
 اإلعااق.

 
 م ّوضية األمم المتتدة لتقوق اإلنسان   

ــاااة ق - 60 ــدع المتت  تقبقبا واحدا لمباج   الحمــــــ التحقيو (، وتقبقبا واحدا من تقاعقب  2020/027أصــــــ
 ول  اعا واحدا ا غتش تحقيو ر  ما يت يو ام وضة  األمم المتحدة لحقوش اإل،ما .

، تيقى المتت  تقبقبا ي يد اا  أحد مو    الم وضـة  قد وارو عيى مشـبوي 0076/19ور  القضـة    - 61
بـنال كبيب ر  الةمن لو  موارقـ  أو عقـد أو أمب  ــــــــــــــبال. وخيص تحقيو المتـت  إلى أ  المشــــــــــــــبوي لم يت ر  

أحال   اإلجبالاة الم مول بها أو النباا المال  والقواعد المالة  لألمم المتحدة الت  تحتم عميةاة الشـــــبال. وقد
 المتتـ  ارتنتاجاته إلى متت  المواعل ال شبق  الت ا/ ما ييزا.  

ــة  ليمتات  الميدا،ة  ق - 62 ــةاة المتكبعة المت يق  ا لاعة الم وضـــــ (، 2020/027ور  ارـــــــت بات ليتوصـــــ
 غيب  الحل المتت  أ  الم وضة  كا،ت تقوا بتحدي  للييها اإللاعي الميدا،  وت مةط هةت  متاتبها الميدا،ة .

أ  الم وضـــة  احاج  إلى ت زقز توجيهها واإل ـــبال عيى الت قةط االرـــتباتةع  وللاعة األلال و،شـــب رـــةارـــتها 
اشـــــــــا  منهعة  حقوش اإل،مـــــــــا  والتدعق ، عيى متاتبها الميدا،ة  لضـــــــــما  االتمـــــــــاش ر  التن يي. و ـــــــــبعت  

اعي ميدا،  محدذد ووضــــر  الم وضــــة  ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي توصــــةاة المتت ، اما ر  /ل  ،شــــب للي  إل
 معموع  بباما تدعقبة .

 
 مكتطب خدمات الرقابة الداخلية   

امتتــــــــــــ  خدماة   تقبقبقن من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يوأصدع متتــــــــــــ  خدماة البقاا  الداخية    - 63
 البقاا  الداخية .

 
 مكتب المستشار الخاص لشؤون أقريقيا   

وتقبقبا ارـتشـاعقا واحدا ليتحقيو ر  ما يت يو امتت  الممـتشـاع   أصـدع المتت  خممـ  تقاعقب تحقيو - 64
 ال اي لشؤو  أربققةا.

 
 المستشار الخاص المعن  باألمن البشري ووحدة األمن البشري   

 ( ر  ما يت يو بوحدة األمن ال شبي.2020/053أصدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب المباج   ق - 65

ــاـااة صـــــــــــــــندوش األمم المتحـدة االرــــــــــــــتومـا،  لألمن ال شــــــــــــــبي  والحل المتـت  ر  مباج  - 66 ـته لحمــــــــــــ
(، أ  الوحدة امتءيت لمتقي اة اإلبتغ من الما،حين و ـــبعت ر  ات ا/ إجبالاة لت مةم أادال 2020/053ق

التنمة  الممــتدام  ر  بب،اما عميها. غيب أ  المعية االرــتشــاعي لم ي قد اجتماعاة متكبعة لم الع  أ،شــق   
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ــناليو ا ــندوش. ولم يتم النبب ر  م ا ب البباما والت فةم منها اللـــ ــتدام  اللـــ ــتوما،ة ، اما ر  /ل  ارـــ الرـــ
ــاعقر. كما أ  ات اي عميةاة  عيى النحو الكار ، مما ألى إلى توق اة غيب ل ةق  وأوجه تاخيب ر  تن يي المشــــ

م أيضــــــــــــا إلى مزقد من الدق   التحقو من ال ناي  الواج   إزال الشــــــــــــبكال المن يين من غيب األمم المتحدة يحتا
 وتوثيو منار .

 
 لجنة األمم المتتدة للتعويضات   

( ر  ما يت يو بيعن  األمم المتحدة 2020/027أصدع المتت  تقبقبا واحدا عن مباج   الحماااة ق - 67
 ليت وقضاة.

ــا /أببق   30( أ،ه حتى 2020/027بينت مباج   أجبااا المتت  ق - 68 ــديد تم  كا  قد 2021،ةمـــــــ تمـــــــ
ــتحقا يبيا ،حو   52,4بييو  لوالع من  50,7 ــيدا ممــ بييو    1,7بييو  لوالع من المقبع لر ها، مما يتب  عصــ

، مما رــــة تم 2022لوالع. وتوق ت اليعن  أ  يمــــدل البصــــيد الممــــتحو االكام  ر  النلــــ  األول من عاا 
ــ   اإليبالاة المولع  ر   واليتها. ــاة وتعهيز مدروعاة    وال تزال التبتي اة المت يق  امحارـــ ــندوش الت وقضـــ صـــ

المقال اة تشـــــــــت  تبتي اة كااة  ور ال . وحالما يدرر الت وقض الممـــــــــتحو االكام ، ر   قباع معية اإللاعة  
رـــــــــــيؤلي إلى إغتش اليعن . وعغم أ  اليعن  وضـــــــــــ ت خق  تلـــــــــــفة ، ر ،ها تحتام إلى تحديد رجال زمنة  

 صة  المتت  بتحدي  خقتها.أل،شق  التلفة  المت قة . وقبيت اليعن  تو 

 
أمانة ات اقية األمم المتتدة لمكاقتة التصطططططططططتر ق  البلدان الت  تعان  من الج او الشطططططططططديد و/أو من   

 التصتر، وبخاصة ق  أقريقيا 

ــدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يو ااما،  ات ا ة  األمم المتحدة لمتارح    - 69 أصــــــــــ
 التلحب.

 
 مؤتمر األمم المتتدة للتجارة والتنمية   

( ول ـــــــــ اعا واحدا ااإلغتش ر  2021/013أصـــــــــدع المتت  تقبقبا واحدا عن مباج   الحمـــــــــاااة ق - 70
 يت يو امؤتمب األمم المتحدة ليتعاعة والتنمة . ما

ــاـااة ببـ،اما النبـاا ا ل  ليبـةاـ،اة العمبكـة  ق - 71 أـ،ه ( 2020/013والحل المتـت  ر  مباج ـته حمــــــــــــ
ــا معية إلاعة البب،اما اليي يحتم البب،اما، ر   المعية ال ي م  عيى النحو   عيى البغم من أ  المؤتمب أ،شـ
المنشــــــــــــــول، وأ،ه ييزا ت زقز تكوقنه وتبتي اته التن ييي . كما أ  ال ق  االرــــــــــــــتباتةعة  القوقي  األج  ليبب،اما  

باتةعة  أو ،مو/م لعمر التببعاة لمتقي اة البب،اما  تقدا ا د لتلــالش عييها معالة اإللاعة، وال توجد ارــت  لم
ر  معال ال ح  والتقوقب، وا   ـــــــبوط أرـــــــارـــــــة  الرـــــــتمباعا. ولم يتن ليبب،اما مواعل م لـــــــلـــــــ  مزولة 
االمهاعاة التحييية  التزم  إلجبال تحييتة اجتماعة  واقتلــــــالي ، مما أثب عيى ال م  اليي تم االضــــــقتي  

  الم الج التوجيهة  إللاعة المشــاعقر اشــا  ت مةم مباعاة المنبوع العنمــا،  وحقوش  اه ر  ايا المعال. كما أ
ــةارــــــ  التقيةم ليبب،اما ال تقبو اارــــــتمباع.  اإل،مــــــا  واالعت اعاة البيوة  تحتام إلى ت زقز، عتوة عيى أ  رــــ

 و بي المؤتمب ر  ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي توصةاة المتت .
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 ئ  مكتب التنسيا اإلنما   

أصـدع متت  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا ارـتشـاعقا واحدا عن مباج   الحمـاااة وتقبقبا ارـتشـاعقا  - 72
 ليتقيةم ول  اعا واحدا ا غتش تحقيو ر  ما يت يو امتت  التنميو اإل،مائ .

خي   وينال عيى  ي  متت  التنمــيو اإل،مائ ، اضــقي ت  ــم   الت تةش والتقيةم ا م  ارــتشــاعي لا - 73
من ايا التقبقب(. وخيص    24لتقيةم التن يي الم تب إلصـــــــــتح ،باا المنمـــــــــقين المقةمين قا،بب أيضـــــــــا ال قبة 

ــُتحدد لوع المنمــــــــو المقةم العديد بنعاح، واعتبب عيى  التقيةم إلى أ  تقدما ُيحبز ر  اإلصــــــــتح، حي  ارــــــ
مقةمين العديد اليي يتال  من هةاك   ،قاش وارـــر مشـــبوعا و ةما. كما أ  ال م  بدأ بهةت  ،باا المنمـــقين ال

ــيناة. ور  حين أ   ــول، ولكنه يحتام إلى ا ض التحمــــ ــتح عيى النحو المنشــــ وألواة واو يقدا الدعم لدصــــ
عمية  الشــــبال الشــــامي  ال تزال ر   وع التقوع، ر   الممــــالل  غيب الواضــــح  وتبتي اة التموق  غيب الكااة   

صـتح ر ال. وأ ـيب إلى البةا،اة الممـتمدة من ايا ال م  االرـتشـاعي ر   تزال قائم  ك ق اة أماا تحقيو إ ال
 (.A/75/905تقبقب األمين ال اا عن ارت بات ريب عم  ،باا المنمقين المقةمين ق

 
 ارنامج األمم المتتدة للبيئة   

( وتقبقبقن من تقــاعقب  2020/021و    2020/018  قاثنين من تقــاعقب المباج ــ   أصـــــــــــــــدع المتتــ  - 74
 التحقيو ر  ما يت يو ببب،اما األمم المتحدة ليبيو .

، تيقى المتـت  تقبقبا ي ـيد ـاا  مو  ـا متقـاعـدا من ببـ،اما األمم المتحـدة 20/0819ور  القضـــــــــــــــة    - 75
ــدال ، قاة  بة  إلى مقدا التامين القب   36ليبيو  قدا   التاار لألمم المتحدة، بيا معموعها مقال   كا/ا  لمـــــــــ
ــحةح    20  506,83 ــ اة وال واتيب المبرق  االمقال اة غيب صــ لوالعاة. وخيص تحقيو المتت  إلى أ  الوصــ

لوالعا من األموال الممــــــــــــــدلة. وأعـال المو   ا ـد /ـل  اـيا  16 021,21وأ  المو   تيقى لو  مببع مبيا  
دماة البقاا  الداخية  ارـتنتاجاته إلى متت  إلاعة المواعل ال شـبق  الم الا إلى مقدا التامين. وأحال متتـــــــــــــــ  خ

 الت ا/ ما ييزا وللى متت  الشؤو  القا،و،ة  لينبب ر  إحالتها إلى الميقاة الو نة .

ــاااة إلاعة المنح ر  متت  األمم المتحدة ر  ،يبوي  ويب،اما األمم  - 76 ووجد المتت  ر  مباج ته لحمــ
(، أ  البةا،اة 2020/018،اما األمم المتحدة ليممــتو ناة ال شــبق  قموئ  األمم المتحدة( قالمتحدة ليبيو  ويب 

ــدع   ــاك  ر  العولة أثبة عيى موثوقيتها. وقد أصـ ــب  امشـ ــا  المنح لم تكن كامي  ول ةق ، مما تمـ المتاح  اشـ
لبصــد ك الة عميةاة  ك  كةا  إجبالاة إللاعة المنح، ولكن لم يتم تنمــةقها، ولم توضــر مؤ ــباة ألال عئةمــة 

إلاعة المنح. ولم تن ي م الج توجيهة  لم الع  ال عز النقدي واالمتءال لضوااط توارب النقدي  ر  أوموجا، حي   
رـعيت عدة منح أعصـدة رـيبة . ولم تنشـا رلة  لبصـد وتن يي توصـةاة ا ءاة التحقو التاا   ليما،حين لضـما   

  التن يي ر  الوقت المنار .

(، إلى أ،ه عغم وجول رــةارــاة 2020/021متت  ر  مباج ته لحمــاااة إلاعة الشــباكاة قوخيص ال - 77
ــوعة منهعة  م تي  الم ا ب   ــباك  لدى بب،اما األمم المتحدة ليبيو ، ر   البب،اما لم يحدل الــــ ولجبالاة ليشــــ

لداخية  ليت فةم  قاما ر  /ل  م ا ب االحتةال( ر  ت اميه مر الشبكال ولم يت ي أي إجبال لت زقز الضوااط ا
من ايا الم ا ب. كما كا،ت انا  ثلباة ر  إ ــــــــــــــباره عيى الشــــــــــــــبكال، ولم ُتت ر ال ناي  الواج   والتقيةماة  
المقاع،  اشـــــت  منهع  قب  اختةاع الشـــــبكال. وعتوة عيى /ل ، لم يتن لدى بب،اما األمم المتحدة ليبيو  رلة   

ــين لم ا ب عالة  ــبكال المن يين الم بضــ ــاة مالة  إلزامة  ر  الموقر، وعميةاة لتحديد الشــ ــت باضــ   إلجبال ارــ

https://undocs.org/ar/A/75/905
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متاا  ، وعميةاة ت تةش روعق  لضـما  الممـالل . ولم تكن انا  رلة  تلـ يد لم الع  التاخيباة الممـتمبة ر   
تن يي المشــــــــــــاعقر، ولم تكن المشــــــــــــاعقر الت  يعبي تن يياا لائما قائم  عيى النتائا مر أادال محدلة والنتائا  

  . و بي بب،اما األمم المتحدة ليبيو  ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي توصةاة المتت .المتوق 

 
 أمانة ات اقية األمم المتتدة اإلطارية بشأن تغير المناخ   

( ر  ما يت يو ااما،  ات ا ة  األمم 2021/029أصــدع المتت  تقبقبا واحدا عن مباج   الحمــاااة ق - 78
 اخ.المتحدة اإل اعق  اشا  تليب المن 

والحل المتت  ر  مباج ته لتنبةم المؤتمب ال امة وال شــــــــــــبقن لأل بال ر  ات ا ة  األمم المتحدة  - 79
اإل اعق  اشـــــــا  تليب المناخ، أ  التلييب اليي جبى ر  اليحب  األخيبة ر  المتا  من رـــــــا،تةاغو إلى مدعقد  

ــمة  وأ قد ــت  كال. غيب أ  إلاعة الم ا ب كا،ت غيب عرــــــــــ لة إلى ثلباة ر  تحديد وللاعة  تمت إلاعته اشــــــــــ
ا ض الم ا ب ال الة . ولم تكن ألاة و،ها إلاعة المشـــــــــــاعقر متئمين لائما لهيا اللبت، ولم يتم الحلـــــــــــول  
لائما عيى الموارقاة المقيوي  عيى إجبالاة الشـبال ر  الوقت المنارـ . و ـبعت أما،  ات ا ة  األمم المتحدة 

 ا/ إجبالاة لتن يي توصةاة المتت .اإل اعق  اشا  تليب المناخ ر  ات 

 
 مكتب الت اق العالم    

( ر  ما يت يو 2020/015أصدع متتــ  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا واحدا من تقاعقب المباج   ق - 80
 امتت  االت اش ال الم .

ت اش ( أ  متت  اال2020/015والحل متتـــــــــــــــــــ  خدماة البقاا  الداخية  ر  مباج ته ليحمـــــاااة ق - 81
ــا لينزاا  ر  عاا  ــت باضــــ ــةارــــــاة واإلجبالاة    2017ال الم  أجبى ارــــ ــةاة لت زقز المــــ ووضــــــر ثما،  توصــــ

ــواغ  الت  أثيبة. ومر /ل ،  المت يق  االت او  بين األمم المتحدة والققاي ال اي تلق  عيى ،حو كال الشـــ
 تي  ، ر   تي  الوثائو ت تقب  ر   حين أعد متت  االت اش ال الم  خقط عم  ارــــتباتةعة  ورــــنوق  وتقاعقب م

إلى مؤ ــــباة األلال البئةمــــة  لتقيةم ما إ/ا كا،ت األادال قد تحققت وما إ/ا كا،ت التدابيب المت ية قد حققت  
األثب المنشـــــول عيى م العة النزاا . وارـــــتعاا  لتوصـــــةاة متت  خدماة البقاا  الداخية   ـــــبي متت  االت اش  

ة  بينها وضــر مؤ ــباة ألال أرــارــة . كما وضــر رــعت  ــامت ليم ا ب  ال الم  ر  ات ا/ إجبالاة تلــحةح
ورقـا لتوجيهـاة األمم المتحـدة، يلق  الم ـا ب الحبجـ ، والـدوارر البئةمــــــــــــــةـ  ليم ـا ب، والضــــــــــــــوااط القـائمـ   

 وارتباتةعةاة االرتعاا  ليم ا ب.

 
 ارنامج األمم المتتدة اإلنمائ    

ــدع المتت  تقبقبقن   -   82 ــاااة ق أصــــ (، وتقبقبا واحدا من تقاعقب  062/ 2020و   2020/ 018لمباج   الحمــــ
 التحقيو، وتقبقبا ارتشاعقا واحدا اشا  التحقيو، ول  اع واحد ا غتش تحقيو ر  ما يت يو اموئ  األمم المتحدة. 

ــالةم لعم البباما ق - 83 ــه لتكـ ــ  ر  مباج تـ ــ  األمم  062/ 2020والحل المتتـ ــدة يقوا (، أ  موئـ المتحـ
ــتبلالاا. غيب أ،ه لم يتن يقبو م دالة موحدة لتكالةم  ــته المت يق  بت لــــةص التكالةم وارــ ــةارــ بتحدي  رــ
لــــه مــــا يببعا عيى ،حو كــــال،  الم ــــدالة لةة  رــــ   اال،حبال عن اــــيا  /لــــ ،  البباما( وعتوة عيى  لعم 

ن بين م دالة تكالةم لعم البباما ييتمة الحلـــول عيى الموارقاة المنارـــ  . كما كا،ت انا  أوجه ت اي  ولم



A/76/281 (Part I)  

 

21-09733 17/22 

 

المق قــ  ر  أوموجــا واالت ــاقــاة الموق ــ  مر المــا،حين. ولــيلــ  رــ   موئــ  األمم المتحــدة م بت ل قب ،قص 
 إرباط ر  تحلي  اإليبالاة. ويا ب موئ  األمم المتحدة ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي توصةاة المتت . أو

 
 م وضية األمم المتتدة لشؤون الالجئين   

ــدع متت  خدماة البقاا  الداخية    - 84 ــاااة ق 17أصـــ   ،2020/022 ،2020/017تقبقبا لمباج   الحمـــ
2020/025،  2020/028،  2020/029،  2020/030،  2020/032،  2020/035،  2020/036،  
2020/038،  2020/041،  2020/043،  2020/047،  2020/048،  2020/052،  2020/057  

ارــتشــاعق  لمباج   الحمــاااة ول ــ اعي إغتش ر  ما يت يو ام وضــة   ــؤو  ( ورــ    تقاعقب  2021/026 و
 التجوين.

وأ هبة عميةاة مباج   ال ميةاة الققبق  الحاج  إلى مزقد من التحمــــــين الممــــــتمب ر  معاالة:   - 85
قأ( منر ال ن  العنمــــــــ  والعنمــــــــا،  والتلــــــــدي له( قق( التمــــــــعي  وتحديد وضــــــــر التج ( قم( الت قةط  

اتةع  وت لةص المواعل لتيبة  االحتةاجاة المتزايدة ر  بيو  محدولة المواعل( قل( التن يي وينال القدعاة  االرتب 
 اإلحلائة ( و قه( التاا  لحاالة لقواعج. 

ــائحــــ  كوريــــد - 86 ــدا،ةــــ  ختل جــ الميــ ال ميةــــاة  ليمشــــــــــــــتبقــــاة ر    19-والحل المتتــــ  ر  مباج تــــه 
ــة  تكة ت امـــــبع   2021/026ق مر تبتي اة ال م  العديدة، وأ،ه قد تم اعتمال مماعرـــــاة جيدة (، أ  الم وضـــ

ر  معال الشــــــــــــــبال، اما ر  /ل  التنمــــــــــــــيو مر وكاالة األمم المتحدة. غيب أ،ه ييزا ت زقز عميةاة ت قةط  
المشـتبقاة وللاعة الم ا ب، كما أ  وضـر وعصـد مؤ ـباة األلال البئةمـة  ضـبوعي لتحمـين ال مية . و ـبعت  

  ا/ إجبالاة لتن يي التوصةاة واالقتباحاة المت يق  االتحميناة. الم وضة  ر  ات 

(، الحل المتت  أ  2020/025ور  مباج   حمــــــــــاااة اإللاعة والحوكم  االرــــــــــتباتةعيتين لألمن ق - 87
ــوعة   ــة  لم تكو،ا جزلا ال يتعزأ تماما من القباعاة التن ييي ، وأ  المشــــ ــ  األمنيتين ر  الم وضــــ ــةارــــ الءقار  والمــــ

 دعم األمنيين ليمتات  اإلقيةمة  وال ميةاة الميدا،ة  المنشاة حديءا احاج  إلى مزقد من التوضةح.  وال

ــةاش أ،شـــق    - 88 ــاااة المت يق  امنر االحتةال اليي يبتك ه األ ـــ اي الم نيو  ر  رـ ور  مباج   الحمـ
 وضــة  ا مية  اام ، ( الحل المتت  أ،ه عغم اضــقتي الم2020/035إعالة التو ين وكشــ ه والتلــدي له ق

ــحاق   ــؤولةاة وخقوط اإلبتغ ألصـ ــةح ألواع وممـ ــاللتها عن االحتةال لتوضـ ر ،ها تحتام إلى ت زقز إ اع ممـ
الملــــــــيح  البئةمــــــــيين من أج  لرر تن يي ايا المــــــــةارــــــــ  ال ام . كما أ  انا  حاج  إلى ألواة لدعم جمر 

   الم يوماة المت يق  ااالحتةال وتحيييها واإلبتغ عنها.

( أ  الم وضــــــــــــــةــ  2020/047والحل المتتــ  ر  مباج تــه الرــــــــــــــتمباعقــ  تكنولوجةــا الم يومــاة ق - 89
. 19-ععيت ر  عقمن  إ اع عميها وضــــــــمنت ارــــــــتمباعق  خدماة تكنولوجةا الم يوماة ختل أزم  كوريد قد

 اع حدي   ومر /ل ، ومن أج  الح اظ عيى التقدا الكبيب المحبز، يت ين عيى الم وضــــة  إ،شــــال وصــــةا،  إ
ــما  الحد األل،ى من  ــتمباعق  األعمال وخقط الت ار  من الكواعد لضــــ ــتمباعق  تكنولوجةا الم يوماة وارــــ الرــــ

 الت قي  لمهاا األعمال الهام  وأ،بم  تكنولوجةا الم يوماة ر  حال  حدود أزم . 

ــةاش جائح  كوريد - 90 ــد عن ا د لتدختة ا19-ور  رــــــــ ــا  البصــــــــ ــوعة اشــــــــ لبباما ، قدا المتت  المشــــــــ
ــت داا ال  ال   ــي  التوعقد، واالرـ ــيمـ ــتيين ر  األ،شـــق  الحبج  لمـ ــبكال اليوجمـ ــت داا ال ائ ين والشـ والحماي ، وارـ

  ليتدختة النقدي  وتوزقر موال اإلغاث  األرارة  عيى الممت يدين.
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ول  الت  قدمت ر  ال تبة المشـم   98توصـة  من توصـةاة مباج   الحمـاااة الــــــــــــــ    43، ية الم وضـة   -   91
 االتقبقب. 

 
 معهد األمم المتتدة األقاليم  ألبتاث الجريمة والعدالة   

أصــدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يو ام هد األمم المتحدة األقالةم  ألاحاد   - 92
 .العبقم  وال دال 

 
 معهد األمم المتتدة للتدريب والبتث   

واحدا ليتحقيو وتقبقبا ارـــــــتشـــــــاعقا ليتحقيو ر  ما يت يو ام هد األمم المتحدة أصـــــــدع المتت  تقبقبا   - 93
 ليتدعق  وال ح .

 
 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعد ة لموظ   األمم المتتدة   

  A/75/215ق  أصـــــــــــــدع المتت  خممـــــــــــــ  تقاعقب من تقاعقب مباج   الحمـــــــــــــاااةأصـــــــــــــدع المتت   - 94
( وتقبقبقن من تقاعقب التحقيو ول ـــــــــ اعا واحدا  2020/058و  2020/056 و  2020/050و   2020/020 و

 ا غتش تحقيو ر  ما يت يو االلندوش المشتب  ليم ا اة التقاعدي  لمو    األمم المتحدة.

العممـة  ال ـامـ  ر  متـت  إلاعة  ور  مباج ـ  رلـةاة اإللاعة وال ميـةاة /اة اللـــــــــــــــي  الت  كي ـت بهـا   - 95
(، وجد متتـ   A/75/215االرتءماعاة التاار ليلندوش المشتب  ليم ا اة التقاعدي  لمو    األمم المتحدة ق

قأ( تنقةح    خــدمــاة البقــااــ  الــداخيةــ  أ  رلةــاة اإللاعة وال ميةــاة /اة اللــــــــــــــيــ  احــاجــ  إلى ت زقز من ختل
ــؤولة   ــول من أج  تبكيز ممــ ــتءماع األصــ ــاة ممء  األمين ال اا اةما يت يو اارــ ــاصــ ــيق  واختلــ ت وقض المــ

إعالة  الممء  وريقته عيى وضر رةار  وارتباتةعة  االرتءماع وتوريب اإل بال عيى إلاعة االرتءماعاة( قق(
ــنر القباع ر  معال اال ــتءماع( وتحديد لوع مديب المتت  ر   ةالة عمية  صـــــــ قم( وضـــــــــر وتن يي بب،اما   رـــــــ

ليتحوق  الءقار  ي ضـــ  إلى إ ـــاع  ثقار  اال،مـــعاا واأللال الباةر واألخت ةاة ر  متت  إلاعة االرـــتءماعاة. 
ــتقتل التشــــــــــليي  ل بقو الم ا ب واالمتءال  ومن القبش األخبى الت  يمتن بها تحمــــــــــين اإللاعة ت زقز االرــــــــ

ليمتـت . و ــــــــــــــبي المتـت  التن ـييي لألمين ال ـاا ر  ات ـا/ إجبالاة لتن ـيي تـي   وت زقز ر ـالـة  اليعـا  اـلداخيـة 
 التوصةاة االتنميو مر متت  إلاعة االرتءماعاة.

(، وجد متت  خدماة البقاا  الداخية  أ  2020/050ور  مباج   حمــــــــاااة ارــــــــتحقاقاة ال عز ق - 96
ــاة ا ــتب  ليم ا ـــــ ــندوش المشـــــ ــاة التقاعدي  ر  اللـــــ لتقاعدي  لمو    األمم المتحدة احاج  إلى إلاعة الم ا ـــــ

ضــــما  التقبيو ال مي  والمتمــــو ل  ض المــــةارــــاة المت يق  اارــــتحقاقاة ال عز. ر يى رــــبي  المءال، ييزا 
ت زقز الضوااط المت يق  اال مال  المدروع  األجب ليممت يدين من ارتحقاقاة ال عز ليت فةم من خقب إرالة  

ــول عيى   الم امي . وقت ين عيى إلاعة ــق  الت  تؤثب عيى األاية  ليحلــ ــاة التقاعدي  توثيو ،وي األ،شــ الم ا ــ
ارـــــــــتحقاش ال عز، والتوعة  اال واق  المحتمي  عيى الممـــــــــت يدين من عدا االلتزاا اشـــــــــبط اإلبتغ عن جمةر 

ال ال مال  المدروع  األجب عند تيق  ارـــــــــــتحقاقاة ال عز. وانا  أيضـــــــــــا حاج  إلى إ،شـــــــــــال عالي ر ال ااإليب 
  .“الكم  من ،احيتين”ا واق  محتمي  ر  حال  إرالة االرت مال لمنر 

ور  مباج ـــ  حمــــــــــــــــااـــاة إلاعة البةـــا،ـــاة وللاعتهـــا واإلبتغ عنهـــا ر  إلاعة الم ـــا ــــــــــــــــاة التقـــاعـــديـــ    -   97
ة  (، وجد المتت  أ  إلاعة الم ا ـاة التقاعدي  احاج  إلى وضـر إ اع إللاعة البةا،اة وللاعة البةا،ا020/ 2020ق 

https://undocs.org/ar/A/75/215
https://undocs.org/ar/A/75/215
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يحدل بوضــــوح األلواع والممــــؤولةاة المت يق  اميكة  البةا،اة واإل ــــبال عييها( م الع  موا ن الضــــ   األمنة  
ر  تكنولوجةا الم يوماة واالتلــاالة( ارــتكمال الوثائو المت يق  بتلــمةم الم يوماة و،ما/م البةا،اة ر  معال  

 حيي  الم يوماة المت يق  ااألعمال.  األعمال التعاعق ( وتمهي  الوصول ر  الوقت المنار  إلى ت 

ــتباتةعة  الم يوماة واالتلـــــاالة وتن يي  - 98 والحل متتـــــــــــــــــــ  خدماة البقاا  الداخية  ر  مباج ته الرـــ
ــتءماعاة ق (، أ  ايا األخيب احاج  إلى ت زقز 2020/056،مو/م التشــــــلي  الممــــــتهدل ر  متت  إلاعة االرــــ

لــــــــــــــاالة وللاعة ببـ،امعـه لتكنولوجـةا الم يومـاة واالتلــــــــــــــاالة. ومن رلـةاـته إللاعة تكنولوجـةا الم يومـاة واالت 
العــديب اــالــيكب أ  متتــ  إلاعة االرــــــــــــــتءمــاعاة احــاجــ  إلى زقــالة الوع  لاخــ  اليعنــ  التوجيهةــ  لتكنولوجةــا 
الم يوماة واالتلـــــــــاالة اممـــــــــؤولةاته اةما يت يو اارـــــــــتباتةعة  تكنولوجةا الم يوماة واالتلـــــــــاالة و،مو/م 

ممـتهدل. كما أ  متت  إلاعة االرـتءماعاة لم يتةم تن يي إلاعة البةا،اة، وعميةاة ت زقن البةا،اة،  التشـلي  ال
 و،وعة  البةا،اة مر ارتباتةعة  البةا،اة عيى ،قاش منبوم  األمم المتحدة. 

وقد  ـــــــــبي ك  من إلاعة الم ا ـــــــــاة التقاعدي  ومتت  إلاعة االرـــــــــتءماعاة ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي   - 99
 وصةاة متت  خدماة البقاا  الداخية .ت 

 
 مكتب األمم المتتدة المعن  بالمخدرات والجريمة   

(، 2020/019و   2020/024أصــــــــــــــدع متت  خدماة البقاا  الداخية  اثنين من تقاعقب المباج   ق - 100
ــ اعاة ا غتش تحقةقاة ر  ما يت يو امتت  األمم  ــ  من تقاعقب التحقيو، وثتث  إ ــــــــ المتحدة الم ن  وخممــــــــ

 االم دعاة والعبقم .

ــة    - 101 ، تيقى متت  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا ي يد اا  أحد مو    المتت  19/0499ور  القضـــــــ
الم ن  ـاالم ـدعاة والعبقمـ  ـقد ـقاا ـا غ ـاالة مـالـي  ر  بـةاـ،اة الـتاعقي الشــــــــــــــ لــــــــــــــ  الت  ـقدمهـا لي مـ  ر   

م من تاعقي عميه ولمالمنبم . وخيص تحقيو متت  خدماة البقا يتش    ا  الداخية  إلى أ  المو   قد ض ذ
عن ارــتقالته القمــبق  من أحد أعياق ال م  المــااقين ا د إجبال تاليب  ول،هال خدمته من عق عم  رــابو ثا  
ل دا إرشائه وقائر مم ق  ريبة . وقد أحال متتـــــــــــــ  خدماة البقاا  الداخية  ارتنتاجاته متت  المواعل ال شبق  

 الت ا/ ما ييزا.

ــة    - 102 ، تيقى متت  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا ي يد اا  أحد مو    المتت  19/0413ور  القضـــــــ
ــبك   ــاعدة الشـــــــــ ــابو لممـــــــــ الم ن  االم دعاة والعبقم  كا  يقدا ميكة  ركبق  ت ص المنبم  إلى مو   رـــــــــ

ة البقاا  الداخية  إلى أ  المو    ال اصـــــــــ  واأل،شـــــــــق  التعاعق  الت  يقوا بها. وخيص تحقيو متت  خدما
ــت داا مواعل تكنولوجةا الم يوماة ر  المنبم ، وعوم لدى   قد ــق  خاعجة  غيب ما/و  بها اارــ ــاع  ر  أ،شــ  ــ

ــتنتاجاته متت  المواعل  ــ  خدماة البقاا  الداخية  ارــ لول  عضــــو لببامعةاة كةا  خاعج . وقد أحال متتــــــــــــــــ
 ال شبق  الت ا/ ما ييزا.

متت  خدماة البقاا  الداخية ، ر  مباج ته لحمـاااة الشـبكال المن يين ر  المتت  الميدا،  والحل   - 103
(، أ،ـه تم تن يـي عـدة م ـالعاة لت زقز اإل ـاع  2020/024ليمتتـ  الم ن  اـالم ـدعاة والعبقمـ  ر  كولومبةـا ق

والم الج التوجيهة    التن ييي ول اع المــــةارــــاة اشــــا  الشــــبكال اليين يمــــت دمهم المتت . بيد أ  المماعرــــاة
المحيـة  الم تمـدة ر  اختـةاع وللاعة الشــــــــــــــبكـال لم تكن لائمـا موثـق  ـبدـق  وم تمـدة من قـب  مقب المتـت  الم ن  
ــةا مر إ اع عم  المتت  الم ن  االم دعاة   ــاش ر  تقبةقها. وتما ــــــــــ ــما  االتمــــــــــ االم دعاة والعبقم  لضــــــــــ
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ــا توجة  ــبا  األ بال ال اعجة ، ييزا أيضـ ــين وحقوش  والعبقم  إل ـ ــايا العنمـ ــا  ت مةم مباعاة قضـ ــار  اشـ ه إضـ
اإل،مــا  ر  اختةاع الشــبكال وللاعتهم. وقد تناول المتت  الم ن  االم دعاة والعبقم  ااتين الممــالتين و، ية 
التوصــــــةاة المت يق  بهما تن ييا كامت. كما لم يعب تقيةم ممــــــتق  أل،شــــــق  التنمة  البديي  لتقيةم أثباا وتحديد 

 الممت الة. و بي المتت  الم ن  االم دعاة والعبقم  ر  ات ا/ إجبالاة لتن يي التوصة . الدعوس

 
 مكتب األمم المتتدة ق  جني    

  2021/008ق الحمـــــــــــــاااةمباج      من تقاعقب ثتث   أصـــــــــــــدع متتـــــــــــــــــــــــــــ  خدماة البقاا  الداخية  - 104
يت يو امتتـــ  األمم المتحـــدة ر   ( وتقبقبا واحـــدا من تقـــاعقب التحقيو ر  مـــا  2020/045 و  2020/037 و

 جنةم.

والحل متت  خدماة البقاا  الداخية  ر  مباج ته لمقال اة التامين القب  ر  متت  األمم المتحدة  - 105
( وجول رلةـاة كـااةـ  لقةـاس وعصـــــــــــــــد األلال، وأ  العـداول الزمنةـ  المحـدلة لتعهيز 2020/045ر  جنةم ق

د أ،ــه مــا زال يت ين عيى متتــ  األمم المتحــدة ر  جنةم أ  يقةم المقــال ــاة القبةــ  قــد تحققــت عمومــا. بيــ 
كا  انا ، االنبب إلى ع ل ال م ، ما يدعو إلى إ،شال و ة   ممتشاع  ب . كما يت ين عيةه توثيو  إ/ا ما

ــتباتةعيته وم تي  الم العاة الت  ي تزا القةاا بها توثةقا أرضــــــــــ . وعتوة عيى /ل ، وعيى البغم من أ   ارــــــــ
األمم المتحدة ر  جنةم لديه تقيةم وارــــــــــــــتباتةعة  لم ا ب اللش، ر   ايا االرــــــــــــــتباتةعة  تحتام إلى متت  

ت زقز لضــــما  ات ا/ تدابيب منارــــ   ليت فةم من م ا ب محدلة. و ــــبي متت  األمم المتحدة ر  جنةم ر   
 ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي توصةاة متت  خدماة البقاا  الداخية .

 
 المتتدة ق  نيروب    مكتب األمم   

(، 2020/018و   2020/026أصدع متتـــــــــ  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبقن لمباج   الحماااة ق - 106
ــاااة، ول ــــ اعا واحد ا غتش تحقيو  ــاعق  اشــــا  مباج   الحمــ ــتشــ وأعي   من تقاعقب التحقيو، وثتث  تقاعقب ارــ

 اةما يت يو امتت  األمم المتحدة ر  ،يبوي .

، تيقى متت  خدماة البقاا  الداخية  تقبقبا عن م ال اة ر  المشـــــــتبقاة 18/0503ور  القضـــــــة    - 107
توعط ريها مو   من إلاعة  ــــــــــــؤو  المــــــــــــتم  واألمن كا  موجولا ر  كينةا. وخيص تحقيو متت  خدماة  

ز ر  ،هاي  البقاا  الداخية  إلى أ  عبوت أرـــ اع مزوعة قد قدمت وأ  ال بت اليي قدمه مقدا ال بت ال ائ 
لوالعا. ووجد متتـ  خدماة البقاا     4  560المقال غيب تنارم ، مما أر ب عن خماعة تقدع االمنبم  قدعاا  

ــق  ومتناقضــــــ  اشــــــا  ملــــــدع االقت ارــــــاة االحتةالة  ولم يت ر  الداخية  أ  المو   قدا ت مــــــيباة غيب متمــــ
ارتنتاجاته إلى متت  المواعل ال شبق  الت ا/ إجبالاة عميةاة الشبال. وأحال متتـــــــ  خدماة البقاا  الداخية  

ما ييزا وأصـدع تقبقبا ارـتشـاعقا إلى متت  األمم المتحدة ر  ،يبوي  رـيط اةه الضـول عيى ،قاط الضـ   ر   
 البقاا  ر  إجبالاة الموارق  عيى عميةاة الشبال المن  ض  القةم  ولر ها.

   حمـــــــــاااة مبكز األمم المتحدة لدعتا ر  ،يبوي   والحل متت  خدماة البقاا  الداخية ، ر  مباج  -   108
ــتباتةعة  لتتلــــــــــاالة لت زقز متا،  األمم المتحدة اغة  إقام   026/ 2020ق  (، أ،ه ر  حين وضــــــــــر المبكز ارــــــــ

يوضـر ،باا    ـباكاة أقوى وممـتدام ، ر   األادال االرـتباتةعة  لم توضـر االكام  لتشـم  النتائا المتوق  ، ولم 
بصد اإل،عازاة واإلبتغ عنها. كما لم يتن انا  إ اع إللاعة الم ا ب لتحديد الم ا ب والت فةم إللاعة األلال ل 
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منها اشـت  منهع ، وال ،باا قائم عيى النتائا لت لـةص المواعل لضـما  تقديم ال دماة ات الة ور الة . و ـبي  
 وصةاة المتت . مبكز األمم المتحدة لدعتا ر  ،يبوي  ر  ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي ت 

 
 مكتب شؤون ال ضا  الخارج    

أصــــدع المتت  تقبقبا واحدا من تقاعقب التحقيو ر  ما يت يو امتت  األمم المتحدة لشــــؤو  ال ضــــال   - 109
 ال اعج .

 
 معهد األمم المتتدة لبتوث التنمية الجتماعية   

ــاـااة ق - 110 ــدع المتـت  تقبقبا واحـدا عن مباج ـ  الحمــــــــــــ ( ر  مـا يت يو ام هـد األمم 2021/002أصــــــــــــ
 المتحدة ل حود التنمة  االجتماعة .

ــاااة ق - 111 ــوااط اإللاعق  كا،ت قائم  عموما ر  2021/002والحل المتت  ر  مباج ته ليحمـ ( أ  الضـ
يي الم هد. غيب أ  الموالم  كا،ت م دوم  بين ارــــــــــــتباتةعيته ول اعا المنقق  لدلاعة القائم  عيى النتائا، ال

كا  ُيمـــت دا لدبتغ عن األلال إزال األادال االرـــتباتةعة  ليمعية. ولضـــار  إلى /ل ، ر   مؤ ـــباة األلال  
ــ  لينتائا  ــت بات إلتاح   ةاس أرضــ ــع  كا،ت موجه  ر  م بمها ،حو النواتا وتحتام إلى ارــ ر  إ اع المــ

 صةاة المتت .وال حود الت  أجبقت. و بي الم هد ر  ات ا/ إجبالاة من أج  تن يي تو 

 
تقارير التتقيا واإلشطططططططعار باإلتالق والتقارير السطططططططتشطططططططارية المتصطططططططلة بالمؤسطططططططسطططططططات األخر  التابعة    

 المتتدة  لألمم

 أصدع المتت  ما يي : - 112

 إ  اع إغتش واحد يت يو الندوش األمم المتحدة ليديمقبا ة ( قأ( 

 المتحدة اإل،مائ (إ  اع إغتش واحد يت يو ببب،اما األمم  (قق 

 أعي   تقاعقب تحقيو تت يو امنبم  القيبا  المد،  الدول ( (مق 

 تقبقبا  ليتحقةقاة يت يقا  امبكز التعاعة الدولة ( (لق 

ــتب  الم ن  ا يبوس ،قص المناع   (ه ق  تقبقب تحقيو واحد يت يو ببب،اما األمم المتحدة المشــــــــ
 ال شبق /اإليدز(

 تحقيو واحد يت يو الندوش األمم المتحدة ليمتا (تقبقب   (وق 

 تقبقبا تحقيو يت يقا  امنبم  األمم المتحدة ليق ول  قاليو،ةم (( (زق 

 إ  اعا  ااإلغتش يت يقا  ام وضة   ؤو  التجوين( (حق 

 تقبقب واحد من تقاعقب التحقيو يت يو امتت  األمم المتحدة ل دماة المشاعقر( (طق 

تقبقبا  ارــــــــتشــــــــاعقا  وأعي   إخقاعاة إغتش تت يو بهيو  األمم و تقاعقب تحقيو،   خممــــــــ  (يق 
 المتحدة ليمماواة بين العنمين وتمتين المبأة قايو  األمم المتحدة ليمبأة(( 

 إ  اع إغتش واحد يت يو امنبم  اللح  ال المة . ( ق 
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 متطلبات إعداد التقارير الصادر اها تكلي   -  سابعا  

 أنشطة التشييد -  ألف 

، يواص  المتت  توريب البقاا  عا با 75/253عا با و    74/263أل  و   71/272عمت االقباعاة   - 113
عيى تعديد قاع  أربققةا ر  م ا،  اليعن  االقتلـــالي  ألربققةا وعيى مشـــبوي الت دي  التقوقم  ليم ا،  لع يها 

حة  ر  م ا،  اليعن  االقتلـــــــــالي   ممـــــــــتواة  لم اييب مقاوم  الزالزل وارـــــــــتبدال التعهيزاة المنتهة  اللـــــــــت
ــة  ر  ال قبتين   ــتنتاجاة البئةمـــ ــةا والمحةط الهالج ر  اا،كو . وتبل م يوماة عن االرـــ  48واالجتماعة   رـــ

 من ايا التقبقب. 51 و

 
 لجنة األمم المتتدة للتعويضات -  با  

، يواصـــــــــــــ  59/271و  59/270عمت االقباعاة /اة اللـــــــــــــي ، اما ر  /ل  قباعا العممة  ال ام    - 114
المتت  توريب البقاا  الداخية  عيى كام  عمية  المقال اة ليعن  األمم المتحدة ليت وقضـــــــــــاة. وقد ،وقشـــــــــــت  

 ايا التقبقب. من 68و  67االرتنتاجاة األخيبة ر  ال قبتين 

 
 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعد ة لموظ   األمم المتتدة -  جيم 

أل     263/ 74اــال و    218/ 48عمت اــالقباعاة /اة اللـــــــــــــيــ ، امــا ر  /لــ  قباعاة العممةــ  ال ــامــ    -   115
، يب  المتتُ  الهيوَ  الوحيدة ليبقاا  الداخية  ألما،  اللندوش المشتب  ليم ا اة التقاعدي  لمو     246/ 75 و 

 من ايا التقبقب.   103إلى   94تنتاجاة األخيبة ر  ال قباة من األمم المتحدة وارتءماعاته. وقد ،وقشت االر 

 
 الشرا  -  دال 

ــ    - 116 ــامــ ال ــ ــ   /لــــ  قباعاة العممةــ ــا ر   امــ ــ ،  ــالقباعاة /اة اللــــــــــــــيــ اــ   74/256و    73/275عمت 
، يواصـــ  المتت  ت زقز تبكيزا عيى عصـــد أ،شـــق  الشـــبال. وقد ،وقشـــت االرـــتنتاجاة األخيبة ر   75/247 و

 من ايا التقبقب. 44و  42ال قبتين  
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