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 الدورة السادسة والسبعون 
 من جدول األعمال المؤقت*  146البند 

 تقرير عن أنشطة مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
   
تموز/يوليط     1عن أنشطططططططططططة مكتطب خطدمطات الرقطابطة الطداخليطة لل ترة من  تقرير    

 ** 2021حزيران/يوني     30إلى    2020
  
 إضافة  

  

 موجز  
ــاً  متمراض أ شطــــــــــت  ا     ــــــــــ   متت   دم  ات ال قاب  الدا ضي  الوارد ًي الوثيق  تأتي هذه اإلضــــــــ

A/76/281 (Part I) ــادرة عن المتت  ًي ال ت ة من ــيات ال ــــــ تموز/يوليه  1. وتقدم م ضومات عن التوصــــــ
ــيات الم توح  ًي 2021حزي ان/يو يه   30إلى   2020 ــا تحضحة لضتوصـــــــ حزي ان/يو يه    30. وتتضـــــــــمن   ضـــــــ
لبـالةـ  األهميـ  والتوصــــــــــــــيـات  ات امثـار المـاليـ ، وقـا مـ   ، مع ت كحز إضــــــــــــــاًي عضى التوصــــــــــــــيـات ا2021
 ال ادرة. بالتقاري 

 
 

  

 

 * A/76/150. 
كا ون النا ي/يناي  إلى    1باطـتننا     ـ   ال قاب  المت ـض  ب مضيات ال.ـةم. وت      تا ر ال قاب  المت ضق  ب مضيات ال.ـةم لض ت ة من  ** 

  2021كا ون النا ي/يناي    1 ضق  بال ت ة من .  ما النتا ر المتA/75/301 (Part II)  ًي الوثيق  2020كا ون األول/د .ـــــــــــمب    31
 .A/76/281 (Part II)، ً.ت     ًي الوثيق  2021كا ون األول/د .مب   31إلى 

https://undocs.org/ar/A/76/281(PartI)
https://undocs.org/ar/A/76/150
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartII)
https://undocs.org/ar/A/76/281(PartII)
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 مقدمة  -   أول  
تموز/يوليه  1ال ت ة من تنق.ـــــم هذه اإلضـــــاً  إلى  م.ـــــ   ق.ـــــاما تحضحي التوصـــــيات ال ـــــادرة ًي  - 1

ث؛  وتحضحـي )ال  ع النـا ي؛  وتحضحـي التوصــــــــــــــيـات الم توحـ  )ال  ع النـالـ   2021حزي ان/يو يـه    30إلى    2020
الخامس؛    م.تفيض لضتوصيات البالة  األهمي  )ال  ع ال ابع؛  والتوصيات التي تت ت  عضحها آثار مالي  )ال  ع

 )ال  ع ال.ادس؛. 2021حزي ان/يو يه  30إلى  2020تموز/يوليه  1والتقاري  ال ادرة ًي ال ت ة من 

نرا ت الايا ات ًي  رئع ً اتا كيا ات األما   ال ام ، باطــتننا  الايا ات  - 2 وألغ ا  هذه اإلضــاً ، صــ 
الم ني  ب مضيات ال.ـــــــةم  وكيا ات األما   ال ام  الم ني  ب مضيات ال.ـــــــةم  وكيا ات    ت، وت ـــــــمي كيا ات 

 قابي  لضمتت   وال ـندو  الم ـت ل لضم اتـات  م المتحدة غح  التاب   لألما   ال ام  الم ـمول  باأل  ـ   الاألم
 األمم المتحدة، بما   مي إدارة الم اتات التقاعد   ومتت  إدارة اشطتنمارات. التقاعد   لموظ ي

  
ال ترة من   - ثانيا  ال ططططططططططططادرة ف   التوتطططططططططيطططات  ى إل  2020تموز/يوليططط     1تحليطططل 

 2021حزيران/يوني   30
ــدر2021حزي ان/يو ـيه    30إلى   2020تموز/يولـيه    1ًي ال ت ة من   - 3 متـت   ـدمـات ال قـاـب   ،  صــــــــــــ

ــي ، ت د ًي   896الدا ضي    ــتي   426توصــ ــةم )ا    ال ــ ــض  ب مضيات ال.ــ ــيات وتقاري  مت ــ تق ي ا، منها توصــ
ل  تن حذ التوصـــيات ال.ـــابق ، للميع الايا ات األول؛. وي د ًي هذه اإلضـــاً  تحضحي لضتوصـــيات ال ـــادرة، ولحا

   دمات ال قاب  الدا ضي  عضى ضيات ال.ةم. وتمني التقاري  والتوصيات المت ضق  ب قاب  متت غح  المت ض  ب م
ًي الما   عضى التوالي من ملموع التقاري  والتوصـــــــــيات ال ـــــــــادرة   47ًي الما   و   44هذه الايا ات حوالي  
 تي األول؛.)ا    ال  2021حزي ان/يو يه  30إلى  2020تموز/يوليه  1ة من عن المتت  ًي ال ت  

 
 ال تي األول 

 2021حزيران/يوني     30إلى    2020تموز/يولي     1التقارير والتوتيات ال ادرة ف  ال ترة من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(باستثناء عمليات السالم)األمانة العامة 
244(27%)

(عمليات السالم)األمانة العامة 
478(53%)

كيانات أخرى 
129(15%)

تندوق المعاشات التقاعدية
45(5%)

التوتيات( ب)

(باستثناء عمليات السالم)األمانة العامة 
125(29%)

(عمليات السالم)األمانة العامة 
238(56%)

كيانات أخرى 
55(13%)

تندوق المعاشات التقاعدية
8(2%)

التقارير( أ)
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ــامــــ  ــا ــــ  ال ــ   األمــ
ــا    ــنـــــ ــنـ ــاطـــــــــــــــــتـ )بـــــ
 عمضيات ال.ةم؛

ــات  ــا ـــــ ــيـــــ كـ
    ت 

ال ــــــــــــندو  الم ــــــــــــت ل  
لضم ــاتـــــــــــــــات التقــاعـد ـ   
 الملموع ال  عي لموظ ي األمم المتحدة

   األمـا ـ  ال ـامـ
ــات  ــيـــــ ــضــــ ــمــــ )عــــ

 الملموع ال.ةم؛
 426 238 188 8 55 125 ) ؛التقارير ال ادرة       

 126 53 73 5 26 42 م اج   الح.ابات
 17 5 12 – 1 11 الت تيش والتقحيم
 283 180 103 3 28 72 التحقيقات
 896 478 418 45 129 244 التوتيات

 452 142 310 43 111 156 م اج   الح.ابات
 175 142 33 0 0 33 يموالتقح الت تيش
 269 194 75 2 18 55 التحقيقات

 
حزي ان/   30إلى    2020تموز/يوليه   1بموج  التق ي  ال.ـنو  المت ض  بأ  ـ   متت   دمات ال قاب  الدا ضي  لض ت ة من  ) ؛ 

ــاً  )  ؛A/76/281 (Part I))  2021يو يه   ــ   متت   A/76/281 (Part I)/Add.1وهذه اإلضـــ ؛ والتق ي  المت ض  بأ  ـــ
ــأن عمضيات   ــمب     31كا ون النا ي/يناي  إلى    1ال.ـــــــةم لض ت ة من  دمات ال قاب  الدا ضي  ب ـــــ   2020كا ون األول/د .ـــــ

(A/75/301 (Part IIتق ي اأ.  428؛،   ي ال دد الاضي لضتقاري  ال ادرة عن المتت  إلى ؛ 
  
ــدرها المتت  إلى   418ومن بحن   - 4 ــي   صــ ــةم، اعت ب ت طــــت  توصــ ــض  ب مضيات ال.ــ كيا ات غح  مت ــ

ــيات ) ــيات ؛. 1ًي الما  ؛ بالة  األهمي  )ا    اللدول   1توصـــــــــــ وت د ًي ال  ع ال ابع قا م  بلميع التوصـــــــــــ
 اصــحي جميع التوصــيات البالة  األهمي  التي تأ   ؛ وت 3البالة  األهمي  ال ــادرة  ةل ال ت ة )ا    اللدول  

 ؛.5و  4ولحن تن حذها )ا    اللد

صــيات ًي الما  ؛ من  صــي هذه التو  99توصــي  )  412واعتب ت التوصــيات المتبقي  البالع عددها   - 5
 ام  غح  الم ني  ب مضيات ًي الما   منها مت ضق  بتيا ات األما   ال  59توصيات هام ، وكا ت  .ب     418الـ  

ــات التقاعد  ، و   10ال.ـــــــــــةم، و  ــندو  الم اتـــــــــ ًي الما   بتيا ات    ت. وكان حوالي   30ًي الما   ب ـــــــــ
ــابات، 74 ــ ا عن الم اج   الدا ضي  لضح.ــــــــ ــيات  اتــــــــ  ًي الما   عن التحقيقات،   18و  ًي الما   من التوصــــــــ

 ًي الما   عن       الت تيش والتقحيم.   8و 

لم كزي   ويح ص المتت  عضى تاون       ال قاب  الدا ضي  التي  قوم بها متوا م  مع إطار اإلدارة ا - 6
ط   لضمخـاط  الخـاص ـباألمـاـ   ال ـامـ  )و ط  الاـياـ ات األ  ت؛، ويضــــــــــــــع ـلذـل    ـ  عمـي ـقا مـ  عضى المخـا 

ت كز عضى الملـاشت التي تن و  عضى مخـاط   كب  بـالن.ــــــــــــــبـ  لعدارة والحوكمـ  وال مضيـات اشطــــــــــــــت اتيليـ  
 لضمن م . 

لح.ـــــابات والت تيش والتقحيم ال ـــــادرة  ًي الما   من التوصـــــيات المت ضق  بم اج   ا 47وصـــــدر  حو   - 7
ف تح.ــحن إدارة الب امر، بما ًي  ل  توصــي ، بهد  343ال.ــةم، البالع عددها   اتي ضلايا ات غح  مت ــض  ب م

ــاريع الب  املي  ومحز تها وتن حذها ورصـــدها وتقحيمها. وتـــمضت الملاشت األ  ت التي تخ  يط األ  ـــ   والم ـ
لي ، واإلدارة اشطـــــــــت اتيلي  والحوكم ، واإلصـــــــــةو ومدارة التةحح ، والم ـــــــــت يات  كن  الت كحز عضحها اإلدارة الما

وتانولوجيا الم ضومات ومدارة البيا ات، وكضها ملاشت حددتها الايا ات بوص ها ملاشت  ومدارة طض.ض  اإلمداد، 
 عالي   و عالي  جدا من المخاط  )ا    ال تي النا ي؛. تن و  عضى درج 

  

https://undocs.org/ar/A/76/281(PartI)
https://undocs.org/ar/A/76/281(PartI)
https://undocs.org/ar/A/76/281(PartI)
https://undocs.org/ar/A/76/281(PartI)/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartII)
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartII)
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartII)
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 ال تي النا ي 
 ) ؛2021حزيران/يوني     30إلى    2020تموز/يولي     1مجالت تركيز التوتيات ال ادرة ف  ال ترة من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 باطتننا  التوصيات ال ادرة ل مضيات ال.ةم. ؛)  
  

 تحليل التوتيات الم توحة  -  ثالثا  
 إغالق التوتيات -  ألف 

ــيات، صــــدرت  توصــــي   ةل ال ت ة   1136 غض  المتت   - 8  423الم ــــمول  بالتق ي . ومن تض  التوصــ
ــي  ) ــدرت   37توصـــ ــي  )ت  713ًي الما  ؛  ةل ال ت ة الحالي ، بحنما صـــ ــابق .  63وصـــ ًي الما  ؛ ًي ًت ة طـــ

  .توصي  936ما ملموعه  2021حزي ان/يو يه  30وئضع عدد التوصيات الم توح  ًي 
 

 1اللدول  
 2021يوني   / حزيران   30حالة التوتيات الم توحة ف   

 
)باطــــتننا     األما   ال ام  
 كيا ات    ت  عمضيات ال.ةم؛ 

ال ـــــندو  الم ـــــت ل لضم اتـــــات  
  ي األمم المتحدة التقاعد   لموظ 

الــــــمــــــلــــــمــــــوع  
 ال  عي

  األما   ال ام 
 الملموع )عمضيات ال.ةم؛ 

 176 1 419 757 41 177 539 2020تموز/يولي   1التوتيات الم توحة ف         
 35 1 34 5 7 22 ) ؛التوصيات البالة  األهمي  
  141 1 418  723 36 170 517 التوصيات الهام  

  2020تموز/يولي     1تدرت ف  ال ترة من   +
 896 478 418 45 129 244 2021حزيران/يوني   30ى إل

 7 1 6 2 4 – التوصيات البالة  األهمي  

5 (1%)

6 (2%)

7 (2%)

7 (2%)

16 (5%)

18 (5%)

19 (6%)

20 (6%)

31 (9%)

34 (10%)

35 (10%)

52 (15%)

89 (26%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

إدارة شؤون السالمة واألمن

إدارة المؤتمرات والوثائق

الت الت الستراتيجية والتوعية

إدارة الموارد البشرية

إدارة الممتلكات والمرافق

تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات

تخطيط البرامج وميزنتها

المشتريات وإدارة سلسلة اإلمدادات

اإلتالح وإدارة التغيير

اإلدارة الستراتيجية والحوكمة

اإلدارة المالية

رتد البرامج وتقييمها

تن يذ البرامج والمشاريع

عدد التوتيات

(باستثناء عمليات السالم)األمانة العامة 
كيانات أخرى 
تندوق المعاشات التقاعدية

مستوى المخاطر ف  نظام اإلدارة المركزية للمخاطر
خطيرة/متوسطة    عالية    عالية جدا

ل تمثل  لممبعاللال لممة اللي لمبللك تبجلل  نلل  ل للا  للل  ل للاا

بنيز لممكبلللس لىلللب ا لممللللالب لممجاعللل   لللك  للل  لـتللل

لمملالب لملاصي عاأللااي لماالي ولمكيااال لألخبا
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)باطــــتننا     األما   ال ام  
 كيا ات    ت  عمضيات ال.ةم؛ 

ال ـــــندو  الم ـــــت ل لضم اتـــــات  
  ي األمم المتحدة التقاعد   لموظ 

الــــــمــــــلــــــمــــــوع  
 ال  عي

  األما   ال ام 
 الملموع )عمضيات ال.ةم؛ 

 889 477 412 43 125 244 التوصيات الهام         

  2020تموز/يولي   1ُأغلقت ف  ال ترة من   -
 136 1 512 624 49 175 400 2021حزيران/يوني   30إلى 

 423 253 170 15 61 94 لحالي صدرت  ةل ال ت ة ا 

 1 – 1 1 – – التوصيات البالة  األهمي   

 422 253 169 14 61 94 التوصيات الهام   

 713 259 454 34 114 306 صدرت  ةل ًت ات طابق   

 14 1 13 – 4 9 التوصيات البالة  األهمي   

 699 258 441 34 110 297 التوصيات الهام   

 936 385 551 37 131 383  2021يوني  /حزيران 30حة ف  التوتيات الم تو 

 14 1 13 6 7 – التوصيات البالة  األهمي  

 922 384 538 31 124 383 الهام التوصيات  

 
 توصي  من هذه التوصيات من بالة  األهمي  إلى هام .  13 عحد ت نيف   ) ؛ 

  
المـا   من توصـــــــــــــــيات المتـت  تنـ ذ ًي  هـا      ًي 90وتبحن اشتلـاهات ال ويـض  األجي  ن  كن  من   - 9

 ًي الما   من التوصيات دون تن حذ )ا    ال تي النالث؛.  6مع إغة  ما متوط ه  حو  الم اف،
 

 ال تي النالث 
 )أ(حالة توتيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية، حسب سنة تدورها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  التي لم  حن موعد تن حذها ب د.  2021 و 2020 و 2019ام بما   مي ب ض التوصيات ال ادرة ًي األعو  ) ؛ 
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قحد التن حذ   راذت  غضقت دون تن حذ ؛لم  حن موعد تن حذها ب د)قحد التن حذ 
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ــياته لضـــمان  ن تاون موجه    - 10 وقد  ج ت المتت  مؤ  ا تةحح ات عضى ال  يق  التي   ـــوه بها توصـ
ضــــــمان  ش تن وذ التوصــــــيات  تــــــه ا. والهدف من  ل  هو   24 حو اتخا  إج ا ات  متن تن حذها ًي غضــــــون 

توت ال قاب  واغتنام   ها، لاي يت.ــــــــنى الت لحي بم الل   قاع الضــــــــ   عضى م.ــــــــ ًح.ــــــــ ، بي  ن تن ذ ًي  وا
 ال  ص المتاح  لتح.حن األدا .

 
 تن يذ التوتيات ف  أوانها -  باء 

توصـــــــي ،    936، البالع ملموعها  2021حزي ان/يو يه   30من بحن توصـــــــيات المتت  الم توح  ًي   - 11
ًي الما  ؛ لمدة  22توصــيات )  206 تــه ا، و  12تقي عن   ًي الما  ؛ م توح  لمدة 50توصــي  )  469ظضت  
ًي الما  ؛ ًقد ظضت م توح  ألكن  من  28المتبقي  )  261تــه ا.  ما التوصــيات الــــــــــــــــ  24 و 12بحن   تت اوو
 ته ا. 24

ا ا لتقحيم التقدم المح ز ًي تن حذ التوصيات كي  39و ةل هذه ال ت ة، تواصي المتت  مع اإلدارة ًي  - 12
تـــــــــــه ا؛ واشت ا  عضى   وات   12دف بأكن  من  تأ   تن حذها كنح ا )     ها تلاوزت الموعد الم.ـــــــــــتهالتي 

 إضافي  لضمان تن حذها.

التي تـــمضتها هذه ال مضي ، قدمت اإلدارة إلى المتت   دل  تنبت  ن  346ومن بحن التوصـــيات الـــــــــــــــــ  - 13
توصــــــيات  107يه الا ا  ، بما  .ــــــمق ب غة  ال قاب  الاامن  ورا  هذه التوصــــــيات قد عوللت بما فمخاط   

توصــــــــــــــيـ  إضــــــــــــــافيـ    47مـا ـ ؛  وينت   المتتـ  مزيـدا من األدلـ  الـداعمـ ، بمـا  مترن من إغة   ًي ال  31)
ــيات الــــــــــــــــــ   14) إلدارة مع المتت  المتبقي  م توح ، عضى  ن ت مي ا 192ًي الما  ؛. واتُّ   عضى ت ل التوصــ

الم اف. ويبحن  ة وعضى اإلج ا ات الةزم  لضـــــــــــــمان تن حذها ًي  ها    لةت ا  عضى مواعحد م.ـــــــــــــتهدً  جديد
 .  2021حزي ان/يو يه    30ال تي ال ابع الايا ات التي لديها  كب  عدد من التوصيات التي تأ   تن حذها كنح ا ًي  

 
 ال تي ال ابع 

  ) ؛2021حزيران/يوني     30كثيرا، ف   التوتيات الت  تأخر تن يذها  
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و دت التــدابح  المــذكورة  عةه، مقت  ــ  بمبــادرات    ت   ــذت مؤ  ا لتح.ــــــــــــــحن ال صـــــــــــــــد واإلبةه  - 14
تي ظضت م توح  ل ت ات طويض   بتن حذ التوصـيات، إلى ا خ ا  ًي عدد و .ـب  توصـيات المتت  اليت ض    فيما

 و قبي  ل  بأكن  من   2017ات التي ما زالت م توح  منذ صدورها عام من الزمن. ًقد ا خ ض عدد التوصي 
 )ا    ال تي الخامس؛. 2021حزي ان/يو يه  30توصي  بحضول  78إلى  194الن  ، من 

 
 ل تي الخامس ا   
 ، حسب سنة تدورها 2020 حزيران/يوني   30بالمقارنة مع    2021ران/يوني   حزي   30توتيات المراجعة والتقييم الم توحة ف     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 تحليل مستفيض للتوتيات البالغة األهمية   -  رابعا  
قا   ــــــــــــــن  المتت  توصــــــــــــــياته عضى   ها إما توصــــــــــــــيات بالة  األهمي   و توصــــــــــــــيات   - 15 هام ، ًو

 التاليا لضت  يف

ــيات البالة  األهمي   •  ــا يت المت ضق  بالمخاط  التي ت تتناول التوصـــ ت ض  من اإلدارة اشهتمام بها  الم.ـــ
 عضى ال ور. وقد يت ت  عضى عدم اتخا  إج ا ات ب أ ها  ث  طضبي   ح   و مضحوظ عضى المن م .

لمخـاط  التي تت ـض  من اإلدارة اشهتمـام بهـا ًي تتـناول التوصـــــــــــــــيات الهـامـ  الم.ــــــــــــــاـ يت المت ضـق  ـبا • 
 م .عضى عدم اتخا  إج ا ات ب أ ها  ث  طضبي كبح   و متوطط عضى المن    وا ها. وقد يت ت 

ولتقحيم مدت  همي  التوصــــــــيات، اعتمد المتت  مؤ  ا م ايح  تحديد الدرجات الواردة حاليا ًي إطار   - 16
ًي    بــه ًي األمــا ــ  ال ــامــ  لقيــاس األث  واشحتمــال ومــدت ً ــاليــ  ال قــابــ اإلدارة الم كزيــ  لضمخــاط  الم مول  

ــتخدام األ ــح  اطـــــــــ ما   ال ام  )وغح ها من المن مات؛  التخفيف من حدة المخاط . والهدف من  ل  هو تي.ـــــــــ
لتوصــــــــــــــيــات المتتــ  ًي ت ــــــــــــــنيف المخــاط  التي تم تحــديــدهــا  ثنــا   عمــال ال قــابــ  التي  قوم بهــا المتتــ  
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 لة بالتقرير  التوتيات البالغة األهمية ال ادرة خالل ال ترة المشمو  -  ألف 
صدرت توصي  واحدة من التوصيات البالة  األهمي  إلى كيا ات األما   ال ام  )ب ن  األمم المتحدة  - 17

وضــــي  ًي جنوب ال.ــــودان؛  ةل ال ت ة الم ــــمول  بالتق ي ، وصــــدرت  رئع توصــــيات إلى كيا ات    ت )م 
؛. وقبضت إدارة  2ت التقاعد   )ا    اللدول  األمم المتحدة ل ـؤون الةج حن؛، وتوصـحتان إلى صـندو  الم اتـا

ندو  جميع التوصـــــــيات البالة  األهمي ، و  ذ ال ـــــــندو  حتى امن واحدة من هذه الب ن  والم وضـــــــي  وال ـــــــ 
ــيات ال.ــــــــــــت المتبقي  اتخا  إج ا ات ًوري  م ــيات. وتت ض  التوصــــــــــ ن جا   اإلدارة من  جي ت زيز التوصــــــــــ

ةش  زين الــذ ح ة )الب نــ ؛، والم ــــــــــــــت يــات ومدارة ال قود ومدارة مخــاط  الإج ا ات ال قــابــ  المت ضقــ  بم اً  تخ
 )الم وضي ؛، وت ويض ال.ض   وئح   ال قاب  الدا ضي  )ال ندو ؛.
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 2اللدول  
 2021حزيران/يوني     30إلى    2020تموز/يولي     1األهمية ال ادرة ف  ال ترة من  التوتيات البالغة  

الـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ  تاريخ التق ي  المخاط    ً  التوصي  رقم التق ي  الايان
 الم.تهدف

 حال  التن حذ

ب ن  األمم المتحدة        
 ًي جنوب ال.ودان

ــالــ   ن  .ــــــــــــــ رع مق  قيــادة القوة   039/2020 عمضيــ   قــي م اً  تخزين  ينبةي لضب نــ  ك 
ذ جميع التوصــــــــــــــيـات المت ضقـ   الـذ ح ة ب حـدا عن المنـاط  المـأهولـ  و ن ين ـر

ــالي التخفيف من بتخزين الـــذ ح ة ل ــالتـ ــدابح  ال.ــــــــــــــةمـــ  واألمن وئـ تـ ت زيز 
 المخاط  الم تب   بها.

  ت ـــــــ ين النا ي/ 16 ال مضيات
مب    2020 ًو

  تــــــــمــــــــوز/   31
 2021يوليه 

 قحد التن حذ

األمم م وضــــــــــــــيــــ   
المتحــدة ل ــــــــــــــؤون 

 الةج حن

ينبةي لضمتتــ  اإلقضيمي ل ــــــــــــــ    ً يقيــا والق ن األً يقي ومن قــ  البحح ات   036/2020
ب ت  ن ين ذ     عمي م.ــــــــــــتدام  لم الل  مواطن الضــــــــــــ   الهيتضي الا

ــاشت  والنُّ مي ًي إ ــ  ًي ملـ ــا مـ ــاط  القـ المخـ ــالي  ــالتـ ــ ، وئـ ــابـ ج ا ات ال قـ
 ارة األط ول والوقود.الم ت يات ومدارة ال قود ومد

 ت ــــــــــــــ ين األول/   1 الحوكم 
 2020 كتوئ   

 حــــزيــــ ان/   30
 2021يو يه  

 قحد التن حذ

إلقضيمي ل ــــــــــــــ    ً يقيــا والق ن األً يقي ومن قــ  البحح ات  ضمتتــ  اينبةي ل 036/2020 
الاب ت  ن  قوم، بالت اون مع م.ــــاعد الم و  ال.ــــامي )لض مضيات؛، بتن حذ  

م.ـــــتدام  ت الر المخاط  ومواطن الضـــــ   الم  ًو  وال ويض       عمي 
األمد الم تب   بالم ــــــــــــاريع التي ين ذها ال ــــــــــــ ي  الحتومي وعدم اشمتنال 

 قواعد واإلج ا ات الم مول بها ًي الم وضي .لض

الـــــــم.ـــــــــــــــــــــا ـــــــي 
 اشطت اتيلي 

 ت ــــــــــــــ ين األول/   1
 2020 كتوئ   

 حــــزيــــ ان/   30
 2021يو يه  

 قحد التن حذ

ينبةي لممنضي  الم وضــــــــــــــي  ًي ال ــــــــــــــومال  ن تقوم، بالت اون مع المتت   052/2020 
ت، بتن حــذ  اإلقضيمي ل ــــــــــــــ    ً يقيــا والق ن األً يقي ومن قــ  البحح ات الاب  

  ــ  عمــي ت ــالر المخــاط  والنة ات ال قــابيــ  المتا رة الم تب ــ  بــا تيــار  
ــد تن حذ الم ــــــا ــناد مهم  ال ــــــ ا ، ورصــــ لضــــــمان تقد م  ريع،  ال ــــــ كا ، ومطــــ

 الخدمات بت ا ة ًو الي  من ححث التاض   لألتخاص الم نححن.

الـــــــم.ـــــــــــــــــــــا ـــــــي 
 اإلداري 

األول/   14 ــا ون   كــــ
 2020د .مب  

 آ ار/   31
 2021مارس 

 قحد التن حذ

ينبةي لممنضي  الم وضــــــــــــي  ًي ال ــــــــــــومال  ن تتخذ إج ا ات عاجض  لتن حذ  052/2020 
ــةحي الموحدة من  جي   ــتةم المواد غح  إج ا ات الت ـــــــــــ ت زيز إدارتها شطـــــــــــ

األول/   14 ال مضيات ــا ون   كــــ
 2020د .مب  

 آ ار/   31
 2021مارس 

 قحد التن حذ
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الـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ  تاريخ التق ي  المخاط    ً  التوصي  رقم التق ي  الايان
 الم.تهدف

 حال  التن حذ

الةذا ي  وتوزي ها وتخزينها، وت زيز التوثح  بما  مترن من الت بح  ال حيق        
ل إطـــــــهامات الب  امر إلى لضم.ـــــــا ل ، وممارطـــــــ  ال صـــــــد لضـــــــمان وصـــــــو 

 الم.ت حدين الم.تهدًحن.

  الم اتات  صندو 
 التقاعد  

A/75/215  ض ال.ـض    ينبةي  ن  قوم األمحن ال ام بما يضيا ) ؛ اطـت  ا  وتنقيق ت وي
 ل لضم اتات وا ت اصات ممنضه الم ني باطتنمار  صول ال ندو  الم ت 
ــبق الت كحز ــباأ    التقاعد   لموظ ي األمم المتحدة و ل  لي ـــــــــ ًي  ل  من ـــــــــ

عضى م.ــؤولي  الممني وطــض ته ب ــأن وضــع طــياطــ  واطــت اتيلي  اشطــتنمار 
ح   دمات اإلتــ اف عضى إدارة اشطــتنمارات  و ديد دور )ب؛ إعادة تح وتًو

متت  إدارة اشطــــتنمارات عضى النحو المة م بححث يتولى قيادة اتخا   مدي 
الق ارات المت ضق  باشطــــــــــــتنمار ًي إطار م ايح  طــــــــــــياطــــــــــــ  واطــــــــــــت اتيلي   

 اشطتنمار، تحت إت اف الممني. 

ــه    21 الحوكم  ــيـــــ ــولـ ــمـــوز/يـ تـ
2020 

  يــــــــضــــــــول/   30
ــبــــ   ــمــ ــتــ ــبــ طـــــــــــــــ

2020 

    راذتت

 A/75/215    ينبةي لضممني  ن  ضــــــع وين ذ ب  املاأ لضتحول النقاًي   ضــــــي إلى إتــــــاع
ــتنمارات،   ــلام واألدا  ال فيع واأل ةقيات ًي متت  إدارة اشطــــــ ثقاً  اش .ــــــ

 ومج ا  اطتق ا ات ب أن النقاً  ال.ا دة عند اشقتضا . 

ــمـــوز  21 الحوكم  ــه  /تـ ــيـــــ ــولـ يـ
2020 

 آ ار/   31
 2021س مار 

 قحد التن حذ

 

 

 

https://undocs.org/ar/A/75/215
https://undocs.org/ar/A/75/215
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 2021حزيران/يوني     30التوتيات البالغة األهمية الم توحة ف    -  باء 
؛،  ج ت متت   دمات ال قاب  16 تيل  لتةح  النهر المتبع ًي تقحيم  همي  التوصيات )ا    ال ق ة  - 18

  ال ام  )بما ًي  ل  عمضيات المقدم  إلى كيا ات األما   42الدا ضي  إعادة تقحيم لضتوصــــــيات الم توح  الــــــــــــــــــــ 
. وئ د ت بح  م ايح   2021حزي ان/يو يه    30ألهمي  ًي ال.ـــــــةم؛ التي اعت ب ت ضـــــــمن التوصـــــــيات البالة  ا

ج  األهمي ،  عحد ت نيف جميع التوصيات اإلدارة الم كزي  لضمخاط  الم مول بها ًي األما   ال ام  لتقحيم در 
ة  األهمي  إلى توصـيات هام . وطـحواصـي المتت  متاب   التوصـيات  باطـتننا  توصـي  واحدة من توصـيات بال

قا إلج ا اته الم تادة، وطت ي التوصيات م توح  إلى  ن تقدم اإلدارة ما ينبت تن حذها.الم اد ت ني   ها ًو

  2021حزي ان/يو يه   30توصــــــــي  من التوصــــــــيات الم توح  ًي  14 ت وئ د إعادة الت ــــــــنيف، كا - 19
ًـ  إلى التوصـــــــــــــــيات ال.ــــــــــــــت ال ــــــــــــــادرة ًي ال ت ة من   ـبالةـ  األهمـي .  إلى 2020تموز/يولـيه    1وـئاإلضــــــــــــــا

ــه   30 ال ق ة    2021حزي ان/يو يــ ــ  )ا     ــي  17التي ش تزال م توحــ قبــ ــات  توصــــــــــــــيــ ــا ي  ثمــ ؛، صــــــــــــــــــدرت 
ــي  ت   13. وكا ت  2019حزي ان/يو يه   30 ــي  من  صــــــ ــيات قد تأ   تن حذها، فيما كا ت   14وصــــــ من التوصــــــ

 ؛. 3)ا    اللدول  2021حزي ان/يو يه  30أ   تن حذها كنح ا ًي ثما ي توصيات قد ت 
 
 3اللدول    
 2021حزيران/يوني     30حالة التوتيات البالغة األهمية الم توحة ف     

 
 األما   ال ام  

 صندو  الم اتات التقاعد       ت كيا ات  )باطتننا  عمضيات ال.ةم؛
 األما   ال ام  

 الملموع )عمضيات ال.ةم؛ 
 14 1 6 7 – مدة بقاء التوتية م توحة      

 6 1 1 4 – ته اأ  12 قي من  
 – – – – – ته اأ  24و  12بحن   
 8 – 5 3 – ته اأ  24 كن  من  
  
تـــه ا ًي  24تأ   تن حذها وظضت م توح  ألكن  من وت د ت اصـــحي التوصـــيات البالة  األهمي  التي  - 20

 .5ته ا ًي اللدول  24قي من ، وتض  التي ظضت م توح  أل4اللدول 
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 4اللدول  
 شهرا    24التوتيات البالغة األهمية الت  تأخر تن يذها وظلت م توحة ألكثر من  

 التاريخ الم.تهدف تاريخ التق ي  ً   المخاط  التوصي  رقم التق ي  الايان
المتحدة  م وضي  األمم       

 ل ؤون الةج حن
م وضـي   ن ت حد الن   ًي ت تحبات  ارد الب ـ ي  التاب   لضينبةي ل ـبب  إدارة المو  119/2017

ــا لــ  اإلدارة فيمــا يت ض  بــأمــاكن إقــامــ  الموظ حن  وعضى وجــه   الحوكمــ  وم.ـــــــــــــ
الخ ــوص  ن تقوم بما يضيا ) ؛ إعادة تن ــيط الضلن  التوجحهي  الم ني  بأماكن  

   وظ حن من  جـــي إج ا  رقـــابـــ  قويـــ  عضى عمـــي وموارد وحـــدة إقـــامـــ إقـــامـــ  الم
م الل  القضــا ا   الموظ حن عضى ال ــ حد ال المي  )ب؛ اتخا  إج ا ات لضــمان

النُّ مي  التي حددتها وحدة إقام  الموظ حن عضى ال ــــ حد ال المي، بما ًي  ل   
ام   )ج؛ وضع الحاج  إلى إعادة اطتنمار إي ادات اإل لار لتح.حن م ايح  اإلق

ــح  مع المتات  اإلق ــا ي إقام  ما يناطــــــــــ  من آليات التن.ــــــــ ــأن م.ــــــــ ضيمي  ب ــــــــ
 جه . الموظ حن وضمان وضوو م.ؤوليات كي

  ت ـــــــ ين النا ي/ 17 الموارد الب  ي 
مب    2017 ًو

كــا ون األول/    31
 2018د .مب  

ــح  مع   119/2017  ــي ، بالتن.ــ ــ ي  التاب   لضم وضــ ــبب  إدارة الموارد الب ــ ــع تــ ينبةي  ن تضــ
ن إقـامـ  الموظ حن،   ـ  عمـي  ات المتـاـت  اإلقضيمـي  والممنضـيات الم نـي  ـبأمـاك

ــ  ًي  ــمان تحقح  الم ايح  الد يا ل  وف المبي ــ موارد كافي  ومحددة زمنياأ لضــ
 حن والبح ـ  المبي ــــــــــــــيـ ، والميـاه  ع، فيمـا يت ض  بـأمـاكن إقـامـ  الموظجميع المواق

حهي .   وال  ام والن اً  ال حي ، والم اً  التً 

  ت ـــــــ ين النا ي/ 17 الموارد الب  ي 
 2017 مب  ًو

  كــا ون األول/  31
 2019د .مب  

ينبةي  ن تقوم ممنضيـ  الم وضــــــــــــــيـ  ًي جمهوريـ  تنزا يـا المتحـدة، بـالت ـاون مع   035/2019 
بما يضيا ) ؛ اطــــــــــــت  ا  عمضياتها، بما ًي  ل  من  المتت  اإلقضيمي ألً يقيا، 

ــ كا  واشحت اظ بهم ــد اإلداريحن، المتب   ش تيار ال ـــــ ــ اف وال صـــــ ،  ححث اإلتـــــ
ومطـناد مهم  ال ـ ا  لض ـ كا ، ورصـد الم ـاريع، وتن حذ     عمي محددة زمنياأ  

ل   ثح ت ًي هذه الم اج   ب  يق  ً اتتناول الم.ـــــــا ي المنهلي  والمتا رة التي  
وم.ــــــــــتدام   و )ب؛ وضــــــــــع تدابح  شطــــــــــت داد جميع تااليف الم ــــــــــاريع غح   

  الم.تحق  وغح  المأ ون بها والم.تحقات من ال  كا .

ــي   الـــــــــم.ـــــــــــــــــــــــا ـــــــ
 الت ةحضي 

ــو    22 ــايــــــ ــار/مــــــ   ــــــ
2019 

ــبتمب   30  يضول/طــ
2019 
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 التاريخ الم.تهدف تاريخ التق ي  ً   المخاط  التوصي  رقم التق ي  الايان
صـــــــــندو  الم اتـــــــــات        

 التقاعد  
A/73/341  ينبةي لضملضس القـيام بمـا يضيا ) ؛ تن ـحذ طضـ  اللمبـي  ال ـامـ  بتقـد م مقت حـات

ضــــا  ًي الملضس لاي   تس ب ــــأن التمنحي ال ادل والمن ــــ  لضمن مات األع
والمقبض   التوزيع ال  ضي لضم ـــــت كحن ال  ضححن ًي ال ـــــندو ، واشتلاهات الحالي   

ــندو    ــا  ًي ال ـ ــندو ، وال ابع المتةح  لضمن مات األعضـ ــت ال ًي ال ـ لةتـ
)ب؛ تن حذ     تناوب تتيق لضمن مات األعضـا   ات األهضي  تقاطـم المقاعد   و

 من   . بالتناوب ب  يق  عادل  و 

ـــبـتمــب     6 الحوكم   يـضول/طــــــــــــ
2018 

ــبتمب   30  يضول/طــ
2019 

 A/73/341   ينبةي لضملضس  ن  قوم بما يضيا ) ؛ ال  ــــــي بحن دور   محن الملضس وال  يس
التن حذ  لض ـــــــــندو   )ب؛ إ  ـــــــــا   ما    اصـــــــــ  به تاون م.ـــــــــتقض  عن إدارة 

)ج؛ إعادة هيتض  المتت  التن حذ  بححث  تون م.ــؤوش مباتــ ة  مام   ال ــندو  
 كيا ي ال ندو  لتقد م الخدمات اإلداري . 

ـــبـتمــب     6 الحوكم   يـضول/طــــــــــــ
2018 

  كــا ون األول/  31
 2019د .مب  

 A/73/341  آليـات لضتـأكـد من إج ا  تقحيمـات   ينبةي لضملضس  ن  قوم بمـا يضيا ) ؛ إ  ــــــــــــــا
ــتنادا إلى األدا  ا ــنوي  لض  يس التن حذ  و ا   ال  يس التن حذ  وتوثيقها اطـــــــ ل.ـــــــ

ــا ل   ما    ــمان م.ــ ــا ل   )ب؛ ضــ ــاعهما لضم.ــ مقاييس واضــــح  من  جي إ ضــ
 ال ندو  عن التقحيم ال.نو  ألدا  موظ حها. 

ــي   الـــــــــم.ـــــــــــــــــــــــا ـــــــ
 شطت اتيلي ا

ـــبـتمــب     6  يـضول/طــــــــــــ
2018 

ــبتمب  يضو  30   ل/طــ
2019 

 A/73/341   ينبةي لضملضس  ن يتخذ تدابح  ً ال  تا ي قيام  ما   ال ــــــــندو  بتحديد التوجه
 المناط  عضى  ًرع م.توت ب أن النزاه  والقيم األ ةقي . 

ــي   الـــــــــم.ـــــــــــــــــــــــا ـــــــ
 اشطت اتيلي 

ـــبـتمــب     6  يـضول/طــــــــــــ
2018 

ــبتمب  30   يضول/طــ
2019 

ينبةي ألما   ال ـــــــــندو   ن تن ذ تدابح  ً ال  لم الل  م.ـــــــــأل  ا خ ا  م دل  112/2018 
 اإل لاز فيما يت ض  بالتحق  من صح  التوقي ات ًي تهادات اشطتحقا .

  ت ـــــــ ين النا ي/ 19 الم.ا ي اإلداري 
مب    2018 ًو

ه تــمــوز/يــولــيـــــــ   31
2020 

 
  

https://undocs.org/ar/A/73/341
https://undocs.org/ar/A/73/341
https://undocs.org/ar/A/73/341
https://undocs.org/ar/A/73/341
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 5اللدول  
 شهرا    24قل من    تأخر تن يذها وظلت م توحة أل التوتيات البالغة األهمية الت 

 التاريخ الم.تهدف تاريخ التق ي  ً   المخاط  التوصي  رقم التق ي  الايان
م وضي  األمم المتحدة        

 ل ؤون الةج حن
والق ن األً يقي ومن ق  البحح ات الاب ت  ينبةي لضمتت  اإلقضيمي ل ـــــ    ً يقيا  036/2020

ــامي )لض مضيات؛، بتن حذ     عمي  ن  قوم، بالت ا ــاعد الم و  ال.ــ ون مع م.ــ
ــتدام  ت الر المخاط  ومواطن الضــــــ   الم  ًو  وال ويض  األمد الم تب   م .ــــ

بالم ــــــــــــاريع التي ين ذها ال ــــــــــــ ي  الحتومي وعدم اشمتنال لضقواعد واإلج ا ات  
 ًي الم وضي .  الم مول بها

ــي   الـــــــــم.ـــــــــــــــــــــــا ـــــــ
 اشطت اتيلي 

 ت ــــــــــــــ ين األول/   1
 2020ئ    كتو 

حزي ان/يو يــــه    30
2021 

ينبةي لضمتت  اإلقضيمي ل ـــــ    ً يقيا والق ن األً يقي ومن ق  البحح ات الاب ت   036/2020 
 ن ين ذ     عمي م.ـــــــــتدام  لم الل  مواطن الضـــــــــ   الهيتضي والنُّ مي ًي 

ال قــابــ ، وئــالتــالي المخــاط  القــا مــ  ًي ملــاشت الم ــــــــــــــت يــات ومدارة إج ا ات  
 مدارة األط ول والوقود.ال قود و 

 ت ــــــــــــــ ين األول/   1 الحوكم 
 2020 كتوئ   

حزي ان/يو يــــه    30
2021 

ــومال  ن تقوم، بالت اون مع المتت  اإلقضيمي  052/2020  ــي  ًي ال ـ ينبةي لممنضي  الم وضـ
قي ومن قــ  البحح ات الاب ت، بتن حــذ   ــ  عمــي ل ــــــــــــــ    ً يقيــا والق ن األً ي 
ابي  المتا رة الم تب   با تيار ال ـــــــ كا ، ومطـــــــناد  ت الر المخاط  والنة ات ال ق
ذ الم اريع، لضمان تقد م الخدمات بت ا ة ًو الي  من  مهم  ال  ا ، ورصد تن ح 

 ححث التاض   لألتخاص الم نححن.

األول/   14 الم.ا ي اإلداري  ــا ون   كــــ
 2020د .مب  

آ ار/مـــــــــارس   31
2021 

ا ات   ن تتخذ إج ا ات عاجض  لتن حذ إج    ينبةي لممنضي  الم وضي  ًي ال ومال 052/2020 
الت ــــةحي الموحدة من  جي ت زيز إدارتها شطــــتةم المواد غح  الةذا ي  وتوزي ها  

لضم.ــا ل ، وممارطــ  وتخزينها، وت زيز التوثح  بما  مترن من الت بح  ال ــحيق 
 ال صد لضمان وصول إطهامات الب  امر إلى الم.ت حدين الم.تهدًحن.

األول/   14 ال مضيات ــا ون   كــــ
 2020د .مب  

آ ار/مـــــــــارس   31
2021 

صـــــــــندو  الم اتـــــــــات  
 التقاعد  

A/75/215   ًينبةي لضممني  ن  ضــــع وين ذ ب  املاأ لضتحول النقاًي   ضــــي إلى إتــــاع  ثقا
ات، بما ًي  ل   اش .ــلام واألدا  ال فيع واأل ةقيات ًي متت  إدارة اشطــتنمار 

 إج ا  اطتق ا ات ب أن النقاً  ال.ا دة عند اشقتضا . 

ــه    21 الحوكم  ــيـــــ ــولـ ــمـــوز/يـ تـ
2020 

ــارس   3 آ ار/مــــــــــ
2021 
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 آثار مالية التوتيات الت  تترتب عليها  -   خامسا  
موجزاأ لضتوصـــيات التي تت ت  عضحها آثار مالي . وي ـــن  المتت  امثار المالي   6يتضـــمن اللدول   - 21
  عــدة ً ــات، من بحنهــا ًقــدان الموارد وهــدرهــا، واطــــــــــــــت داد المبــالع، وتخفيض الن قــات، وزيــادة اإلي ادات،ًي  

 وتخفيض المحزا ي . 

ــدر  ةل ال ت ة   - 22 ــمي ما صــــ ــت دادا وتــــ ــيات تت ت  عضحها آثار مالي  اطــــ ــمول  بالتق ي  من توصــــ الم ــــ
ــا محتمة لضن قـــات  قـــدران بنحو   دوشرا لايـــا ـــات األمـــا ـــ  ال ـــامـــ ،    2  887  855محتمة لضمبـــالع وتخفيضــــــــــــــ

دوشر من توصـي     312 000دوشر لضم وضـي . وئاإلضـاً  إلى  ل ، تحق  اطـت داد مبالع قدرها   700 000 و
 ؛.6م مول  بتق ي  طاب  )ا    اللدول  صدرت ًي ًت ة

 
 6اللدول    
   2021حزيران/يوني     30إلى    2020تموز/يولي     1التوتيات الت  تترتب عليها آثار مالية، لل ترة من    

 )بدوشرات الوش ات المتحدة؛   

 المبضع المحق   ) ؛المبضع المقدر البيان رقم التق ي   و تاريخ اإلصدار الايان
 األمانة العامة )باستثناء عمليات السالم(     

ًــي  ــدة  الــمــتــحـــــ األمــم  مــتــتـــــــ  
مب   30  ح وئي  – 4 560 ناً.ي    ب مضي  ت ا  غح  تاطت داد مبالع مت ضق 2020ت  ين النا ي/ ًو

 2021تباع/ًب اي   27 متت  تن.ح  ال ؤون اإل .ا ي 
ها ال ـ ي  المن ذ   اطـت داد   قات غح  مقبول  ـصً 

  – 256 000 الم  وععضى 

 2021  ار/مايو  20 
ها ال ـ ي  المن ذ   اطـت داد   قات غح  مقبول  ـصً 

  –  22 672 عضى الم  وع
    )عمليات السالم(األمانة العامة 

إدارة اشطـت اتيليات وال.ـياطـات  
 اإلداري  وم.ا ي اشمتنال

  27و    2021تــــــــــــــبــــــاع/ًب اي     4
 2021  ار/مايو 

اطـت داد مبالع مت ضق  بالةش ًي الم ـت يات، عن 
  – 106 570  دمات لم تقدوم وطضع لم ت.ضوم 

 2021 ي.ان/ ب يي  27 
ل تـــــــوة من  حد قبول  ً اد تاب حن لألمم المتحدة ا

  – 2 000 ال  كا  المن ذين

 2021 ي.ان/ ب يي  27 
قبول  ً اد تاب حن لألمم المتحدة ال تـــــــوة من  حد 

  – 9 500 ال  كا  المن ذين

 2021  ار/مايو  27 

اطت داد مبالع مت ضق  بمدًوعات زا دة ًي تااليف 
اإلـقامـ  ب.ـــــــــــــــب  عـدم تـقد م الموظ  الم ضومـات  

  – 17 213 الةزم  
  – 29 075 اطت داد مبالع مت ضق  بالةش ًي الوقود 2021  ار/مايو  31 
  – 89 011 مت ضق  بالةش ًي الوقوداطت داد مبالع  2021  ار/مايو  31 
  – 1 810 اطت داد مبالع مت ضق  بالةش ًي التأمحن ال بي 2021  ار/مايو  31 

  – 649 445 ع مت ضق  بالةش ًي الوقود د مبالاطت دا 2021  ار/مايو  31 إدارة الدعم ال مضياتي
ب نــ  األمم المتحــدة ًي جنوب  

 039/2020 ال.ودان
اـلمــت ــضقـــــــ   اـلـتخـفــيض   ــات  اـلـنـ قـــــ ًـي  ـــتمـ   اـلم.ــــــــــــ
  – 1 700 000 بالم كبات
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 المبضع المحق   ) ؛المبضع المقدر البيان رقم التق ي   و تاريخ اإلصدار الايان
     كيانات أخرى      

م وضـــي  األمم المتحدة ل ـــؤون  
 052/2020 الةج حن

اطــــــــــــــت داد مبـالع مت ضقـ  بـاطــــــــــــــتحقـاقـات اإلقـامـ   
 – 700 000 اتوالوجب

 097/2018 
اطــــــــــــــت داد مـبالع مت ضـق  بمـدًوعـات زاـ دة بموجـ  

 312 000 ب؛ ) 598 964 1 عقد إ  ا 
 312 000  3 587 855   )ب؛المجموع 
 

 اطتنادا إلى تقدي ات  عدها المتت ، بالت اور مع الايا ات الم ني  عند اشقتضا . ) ؛ 
مضحون دوشر المت ض     1.96 ، وش   ــــــمي المبضع المقدر بنحو  بالتوصــــــيات ال ــــــادرة  ةل ال ت ة الحالي  ــــــمي الملموع التقدي ات المت ضق  ًقط   )ب؛ 

 . 2018ال ادر عام  097/2018بالتق ي  
  

من   -  سادسا   ال ترة  ف   ال ططططططططططططادرة   حزيران/  30إلى    2020تموز/يوليطططط     1التقططططارير 
   2021 يوني  
ــدر متـت   ـدمـات ا2021حزي ان/يو ـيه    30إلى   2020تموز/يولـيه    1ًي ال ت ة من   - 23 ل قـاـب  ،  صــــــــــــ

ــتننا  التقاري  المت ضق  ب مضيات ال.ـــــةم؛، منها   188الدا ضي    تقاري  إلى اللمبي  ال ام  )تق ي    8تق ي ا )باطـــ
من تقاري   25  لضح.ــــابات، و من تقاري  الم اج   الدا ضي  47تقاري  تقحيم؛، و  7م اج   ح.ــــابات واحد، و 

ــاري ، و  الم اج   ا ــت ــــ  15من اإل  ارات المت ضق  ب غة  التحقيقات، و   33من تقاري  التحقح ، و   55شطــــ
ــاري ، و  ــت ــــ ــاًي إلى اللمبي  ال ام    5من تقاري  التحقح  اشطــــ من تقاري  التقحيم، ًضــــــة عن التق ي  اإلضــــ

  2020حزي ان/يو يه   30إلى   2019تموز/يوليه   1 ضي  لض ت ة من المت ض  بأ  ــــ   متت   دمات ال قاب  الدا
 ؛.7)ا    اللدول 

 
 7اللدول    

 السالم(  )باستثناء عمليات   2021حزيران/يوني     30إلى    2020تموز/يولي     1التقارير المقدمة ف  ال ترة من    

 
 التقارير المقدمة إلى الجمعية العامة  -   ألف  

 الموضوع التاريخ ال مز

   A/75/301 (Part 

I)    وA/75/301 

(Part I)/Add.1 
 2019تموز/يوليه   1   ــــــــ   متت   دمات ال قاب  الدا ضي  لض ت ة من  2020آب/ غ. س  10

 2020حزي ان/يو يه   30إلى 

A/75/215 21   م اج ـ  مليـات الحوكمـ  وال مضيـات  ات ال ــــــــــــــضـ  بهـا ًي متتـ  إدارة  2020تموز/يوليه
اشطـــــتنمارات التابع لض ـــــندو  الم ـــــت ل لضم اتـــــات التقاعد   لموظ ي 

 األمم المتحدة

E/AC.51/2021/2 19   تقحيم متتـ  الممنضـ  ال.ـــــــــــــــاميـ  ألقـي البضـدان  مواأ والبضـدان النـاميـ  غح    2021تباع/ًب اي
 ال.احضي  والدول اللزري  ال ةح ة النامي  

https://undocs.org/ar/A/75/301(PartI)
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartI)
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartI)/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/301(PartI)/Add.1
https://undocs.org/ar/A/75/215
https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/2
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 الموضوع التاريخ ال مز

   E/AC.51/2021/4 4  ــ اك  اللديدة من  جي تنمي   ً يقيا الذ   2021آ ار/مارس تقحيم دعم األمم المتحدة لض ـــــــــــ
ن  ةل متت  الم.ــت ــارة الخاصــ  ل ــؤون  ً يقيا،  م  9 قدمه الب  امر  

 والضلن  اشقت اد   ألً يقيا، ومدارة التواصي ال المي 

E/AC.51/2021/5 5 تقحيم إدارة ال ؤون اشقت اد   واشجتماعي  2021ر/مارس آ ا 

E/AC.51/2021/6 16  تقحيم متت  األمم المتحدة الم ني بالمخدرات والل يم  2021آ ار/مارس 

A/76/69 18 ــتنتاجات التقحيم عضى ت ـــــــــــــميم الب امر   2021مارس /آ ار ت زيز دور التقحيم وت بح  اطـــــــــــ
 وتن حذها وعضى التوجحهات المت ضق  بال.ياطات 

E/AC.51/2021/7 19 حن اللن.ــــــــــــحن  ت تيش وظي   التقحيم ًي هح   األمم المتحدة لضم.ــــــــــــاواة ب  2021 آ ار/مارس
 وتمتحن الم  ة )هح   األمم المتحدة لضم  ة؛

A/75/820 22  ــال   2021آ ار/مارس ــال اشطــــــــــــــتةةل واش تهـ ــي منع  عمـ ــ  من  جـ ــذولـ تقحيم اللهود المبـ
تي ي تابهـا موظ و األمـاـ   ال ـامـ  لألمم المتحـدة واألً اد  اللن.ــــــــــــــححن ال

 م تب ون بها والت د  لها ومؤازرة الضحا ا ال
  

التقارير والتقارير السططتشططارية المقدمة من شططعبة المراجعة الداخلية للحسططابات إلى مدير    -  باء 
 البرامج  

 عدد التوصيات    

 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
ــات   الـتــوصـــــــــــــــيـــــ
 التوصيات الهام   البالة  األهمي 

     ةاألمانة العام     
ــت ــــــــاري  ب ــــــــأن إطار إدارة المخاط  الخاص بالتن.ــــــــح  ال المي   2021آ ار/مارس  10 متت  التن.ح  اإل ما ي مهم  اطــــــ

 0 0 (VN2020-910-01)واإلقضيمي لن ام المن.قحن المقيمحن لألمم المتحدة  
األول/  30 إدارة ال ؤون اشقت اد   واشجتماعي  ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ

 2020د .مب  
 ــــــــــــــنيف البيــا ــات و  ــــــــــــــوصــــــــــــــيــ  البيــا ــات ًي اطــــــــــــــت  ا  إدارة ت

لألمم المتحدةا إدارة ال ـــــــــــــؤون اشقت ـــــــــــــاد   واشجتماعي   ال ام  األما  
(AT2019-517-01) 0 0 

ــامـــــــ    الـ ـــــ ــ   الـلـمـبـيـــــ تـــــــــــــــؤون  إدارة 
 والمؤتم ات

األول/  30 ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ
 2020د .مب  

اطـــــــــت  ا  إدارة ت ـــــــــنيف البيا ات و  ـــــــــوصـــــــــي  البيا ات ًي األما   
ــ  ــامـــ ــ  والمؤتم ات  لألمم   ال ـــ ــامـــ ال ـــ ــ   اللمبيـــ تــــــــــــــؤون  إدارة  ــدةا  المتحـــ

(AT2019-517-01) 0 0 
األول/  30 إدارة التواصي ال المي ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ

 2020د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)المتحدةا إدارة التواصي ال المي  لألمم
ــه    16  ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ

2021 
 ؛023/2021ال ندو  اشطت ما ي لععةم اشقت اد  واشجتماعي )

0 7 
إدارة اشطــــــــــت اتيليات وال.ــــــــــياطــــــــــات  

 اإلداري  وم.ا ي اشمتنال
األول/  29 ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ

 2020د .مب  
اطـــــــــت  ا  إدارة ت ـــــــــنيف البيا ات و  ـــــــــوصـــــــــي  البيا ات ًي األما   

اطــــات اإلداري  وم.ــــا ي لألمم المتحدةا إدارة اشطــــت اتيليات وال.ــــي ال ام 
ــاشت  الم ضومــــات واشت ـــــــــــــــ اشمتنــــال، بمــــا ًي  لــــ  متتــــ  تانولوجيــــا 

(AT2019-517-01) 0 0 

https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/4
https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/5
https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/6
https://undocs.org/ar/A/76/69
https://undocs.org/ar/E/AC.51/2021/7
https://undocs.org/ar/A/75/820
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 عدد التوصيات    

 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
ــات   الـتــوصـــــــــــــــيـــــ
 التوصيات الهام   البالة  األهمي 

إدارة اشطــــــــــت اتيليات وال.ــــــــــياطــــــــــات       
ل، إدارة الدعم اإلداري  وم.ـا ي اشمتنا

 ال مضياتي

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     30
2020 

مم المتحدة    م إدارة الوثا   وال مضيات  ات ال ــض  ًي األما   ال ام  لأل
 ؛034/2020)

0 6 
ــه    17  ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ

2021 
ــ ا  ب د  ــاركحن ًي عمضي  ال ــ ــ  عضى الموظ حن الم ــ تن حذ القحود الم  وضــ

 5 0 ؛030/2021ا تها   دمتهم )
األول/    21 إدارة الدعم ال مضياتي ــون  ــا ـــــــ كـــــــ

 2020د .مب  
 ؛059/2020تخ يط ال ض  والتوريد ًي األما   ال ام  لألمم المتحدة )

0 9 
ــتحقاقات اإلعال  ًي مق    2021آ ار/مارس  22  ــ   الم ال ومدارة اطـــــ ــت  ا  اشعت اف ب ـــــ اطـــــ

 0 0 (AH2019-512-01)األمم المتحدة بنحويورل 
ــون    30 إدارة تؤون ال.ةم  واألمن ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)لمتحدةا إدارة تؤون ال.ةم  واألمن لألمم ا
 11 0 ؛001/2021تن حذ املي  التدريبي  لن ام األمم المتحدة إلدارة األمن ) 2021تباع/ًب اي   5 

ت ــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــن   27 الضلن  اشقت اد   ألً يقيا
مب    2020النا ي/ ًو

 ؛042/2020إدارة األصول والمخزون )
0 6 

 6 0 ؛021/2021م  وع تلديد قاع   ً يقيا وم  وع ت ححد م كز الزوار ) 2021  حزي ان/يو يه 9 
األول/    16 المتت  التن حذ  لألمحن ال ام ــون  ــا ـــــــ كـــــــ

 2020د .مب  
اطــــــت  ا  إدارة طــــــ   كبار الم.ــــــؤولحن ًي األما   ال ام  لألمم المتحدة  

(AH2019-520-01) 0 0 
ــون    29  ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام    اطـت  ا  إدارة

 0 0 (AT2019-517-01)لألمم المتحدةا المتت  التن حذ  لألمحن ال ام 
اشقت ــاد   واشجتماعي  مطــيا  الضلن   

 والمحيط الهادئ
ــه    14 ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ

2021 
  م ــ وع الت ديي التقويمي لضمبا ي لل ضها م.ــتوفي  لم ايح  مقاوم  الزشزل

 4 0 ؛022/2021واطتبدال التلهحزات المنتهي  ال ةحي  )
ــون    30 متت  األ ةقيات ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)لألمم المتحدةا متت  األ ةقيات 
ــون    14 وحدة األمن الب     ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
 ؛053/2020صندو  األمم المتحدة اشطت ما ي لألمن الب    )

0 7 
األعمـــال امليـــ  الـــدوليـــ  لت ــــــــــــــ يف  
 المتبقي  لضمحتمتحن اللنا حتحن

ــي  البيا ات ًي  2020تموز/يوليه  8 ــوصـ ــنيف البيا ات و  ـ ــأن إدارة ت ـ ــار  ب ـ ــت ـ تق ي  اطـ
اللنـــــا ح لضمحتمتحن  المتبقيـــــ   األعمـــــال  الـــــدوليـــــ  لت ــــــــــــــ يف  تحن  امليـــــ  

(AA2019-261-01) 0 0 
األول/    21  ــون  ــا ـــــــ كـــــــ

 2020د .مب  
 ؛060/2020التح ي ي  وال  وي  )إدارة  دمات الت جم  

0 4 
األول/  30 متت  إقام  ال دل ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ

 2020د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)لألمم المتحدةا متت  إقام  ال دل 
 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     29 متت  تن.ح  ال ؤون اإل .ا ي 

2020 
ــا يـــ  لألمم المتحـــدة ًي اليمن   م اج ـــ  من.ــــــــــــــقـــ  لةطــــــــــــــتلـــابـــ  اإل .ــــــــــــــ

 0 0 ؛033/2020)
األول/  22  ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ

 2020د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)ل ؤون اإل .ا ي  لألمم المتحدةا متت  تن.ح  ا
األول/  28 متت  تؤون  زع ال.ةو ــون  ــا ـــــــ   كـــــــ

 2020د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)متت  تؤون  زع ال.ةو لألمم المتحدةا 
لحقو    المتحـــــــدة  األمم  م وضــــــــــــــيـــــــ  

 اإل .ان
    يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ  23

2020 
تق ي  عن مـتاب ـ  التوصـــــــــــــــيات المتا رة المت ضـق  ـب دارة المتـاـت  المـحدا ي   

 5 0 ؛027/2020)
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 عدد التوصيات    

 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
ــات   الـتــوصـــــــــــــــيـــــ
 التوصيات الهام   البالة  األهمي 

ــون    30 متت  ال ؤون القا و ي       ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ
 2020األول/د .مب  

اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   
 0 0 (AT2019-517-01)لألمم المتحدةا متت  ال ؤون القا و ي  

اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام    2021  ار/مايو  6 األما   ال ام  لألمم المتحدة
 0 0 (AT2019-517-01)لألمم المتحدة 

 10 0 ؛ 013/2021ب  امر الن ام املي لضبيا ات اللم كي  ) 2021  ار/مايو  5 مؤتم  األمم المتحدة لضتلارة والتنمي 
 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     14 ب  امر األمم المتحدة لضبح  

2020 
 ؛021/2020إدارة ال  اكات )

0 13 
 5 0 ؛015/2020النزاه  لت زيز ال  اك  مع الق اع الخاص )مبادرة   2020تموز/يوليه  14 متت  اشت ا  ال المي
ــون    29 مو ي األمم المتحدة ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
 ؛062/2020تااليف دعم الب امر )

0 3 
ــون    28 متت  متاًح  اإلرهاب ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   

 0 0 (AT2019-517-01)لألمم المتحدةا متت  متاًح  اإلرهاب 
الـــمـــ ـــنـــي   ــدة  الـــمـــتـــحـــــ األمـــم  مـــتـــتـــــــ  

 بالمخدرات والل يم 
التو  2020 يضول/طبتمب   4 المحـــــدا يـــــ   متـــــاب ـــــ   المتـــــاتـــــ   المت ضقـــــ  بـــــ دارة  المتا رة  صــــــــــــــيـــــات 

 6 0 ؛019/2020)
 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     16 

2020 
 ؛024/2020متت  ال  كا  المن ذين ًي كولومبيا )

0 5 
ت ـــــ ين األول/ كتوئ     6 متت  األمم المتحدة ًي جنيف

2020 
 ؛037/2020إدارة الم اً  )

0 6 
كا ون األول/د .ــمب     1 

2020 
 ؛045/2020تأمحن ال بي )م البات ال

0 9 
 4 0 ؛008/2021مهام رطمي  )ال.   ًي  2021آ ار/مارس  31 

ــات   ــدمـــــ و ـــــ ــاـلم  الـمـ ـــــ مـتـتـــــــ   مـحـن 
 الوطاط  ًي األمم المتحدة

ــون    30 ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ
 2020األول/د .مب  

اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   
و دمات الوطـــــــاط  ًي األمم المتحدة    لألمم المتحدةا متت   محن الم الم

(AT2019-517-01) 0 0 
ًي  ح وئي،  المتحـــــــدة  األمم  متتـــــــ  

 إدارة التواصي ال المي
 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     23

2020 
 ؛026/2020م كز األمم المتحدة لععةم )

0 8 
ًي  ح وئي،  المتحـــــــدة  األمم  متتـــــــ  
ب  ـــامر األمم المتحـــدة لضبح ـــ ، مو ـــي 

 األمم المتحدة

ــ ـــــــس  آب/ غ  28 .ــــــــــــــــــ
2020 

 ؛018/2020إدارة المنق )

0 9 
ــ  لألمحن ال ام   متت  الممنض  الخاصـــــــ

 الم ني  بال ن  ضد األط ال
ــون    28 ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
اطـت  ا  إدارة ت ـنيف البيا ات و  ـوصـي  البيا ات ًي األما   ال ام   
ــد  ــ  لألمحن ال ام الم ني  بال ن  ضـ لألمم المتحدةا متت  الممنض  الخاصـ

 0 0 (AT2019-517-01)ط ال األ
     كيانات أخرى 

  Global Pulseمبادرة األمم المتحدة  
 )جس النبض ال المي؛

ــون    22 ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ
 2020األول/د .مب  

اطـــــــــت  ا  إدارة ت ـــــــــنيف البيا ات و  ـــــــــوصـــــــــي  البيا ات ًي األما   
ــ  ــامـــــ ــدة   اـل ـــــ اـلمــتحـــــ األمـم  ــادرة  مـبـــــ ــدةا  اـلمــتحـــــ  Global Pulseـلألمـم 

(AT2019-517-01) 0 0 
ــه    22 للن  األمم المتحدة لضت ويضات ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ

2021 
 ؛027/2021)م اج   ح.ابات للن  األمم المتحدة لضت ويضات 

0 1 
ــأن  ات اقي  األمم المتحدة اإلطاري  ب ــــــ

 تةحُّ  المناخ
ــه    30 ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ

2021 
 ؛029/2021تن يم المؤتم  الخامس وال   ين )

0 6 
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 عدد التوصيات    

 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
ــات   الـتــوصـــــــــــــــيـــــ
 التوصيات الهام   البالة  األهمي 

م وضــــــــــــــيــ  األمم المتحــدة ل ــــــــــــــؤون      
 ةج حنال

 ؛017/2020ال مضيات ًي الحو ان ) 2020آب/ غ. س  6
0 5 

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     14 
2020 

 ؛022/2020ال وارئ ًي كوطتاريتا )عمضيات 
0 4 

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     21 
2020 

 ؛025/2020اإلدارة اشطت اتيلي  والحوكم  ًي ملال األمن )
0 5 

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     23 
2020 

 ؛028/2020الد مق اطي  ) ال مضيات ًي جمهوري  الاو ةو
0 7 

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     23 
2020 

 ؛029/2020)ال مضيات ًي باك.تان 
0 6 

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     23 
2020 

 ؛030/2020ال مضيات ًي موزامبح  )
0 6 

 يــضــول/طـــــــــــــــبــتــمــبــ     28 
2020 

 ؛032/2020ال مضيات ًي النيل  )
0 5 

ت ـــــ ين األول/ كتوئ     1 
2020 

ــخاص ــ   إعادة   منع الةش الذ  ي تابه  تـ ــيا     ـ ــع اهتمام ًي طـ موضـ
 3 0 ؛035/2020)التوطحن وك  ه والت د  له 

ت ـــــ ين األول/ كتوئ     1 
2020 

 ؛036/2020ال مضيات ًي إثحوئيا )
2 5 

ت ـــــ ين األول/ كتوئ     7 
2020 

 ؛038/2020ممارطات إعادة التوطحن )
0 7 

ت ــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــن   19 
مب    2020النا ي/ ًو

 ؛041/2020ال مضيات ًي موريتا يا )
0 6 

ت ــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــن   27 
مب    2020النا ي/ ًو

 ؛043/2020إطبا يا )ال مضيات ًي 
0 3 

كا ون األول/د .ــمب     1 
2020 

 ؛047/2020اطتم اري  تانولوجيا الم ضومات )
0 4 

كا ون األول/د .ــمب     1 
2020 

 ؛048/2020ال مضيات ًي زمبابو  )
0 7 

ــون    14  ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ
 2020األول/د .مب  

 ؛052/2020 ومال )ال مضيات ًي ال
2 5 

األول/    17  ــون  ــا ـــــــ كـــــــ
 2020د .مب  

 ؛057/2020إدارة الم.اعدات النقد   ًي ال مضيات اللاري  ًي  ً يقيا )
0 5 

األول/    17  ــون  ــا ـــــــ كـــــــ
 2020د .مب  

مهم  اطـت ـاري  ب ـأن األً اد التاب حن لض ـ كا  ًي م وضـي  األمم المتحدة  
 0 0 (VR2020-161-01)ل ؤون الةج حن 

تق ي  اطــت ــار  ب ــأن الت تحبات المت ضق  بالبيا ات الم جبي  لضموردين ًي  2021  ار/مايو  17 
 0 0 (VR2020-160-02)م وضي  األمم المتحدة ل ؤون الةج حن 

ــد التد ةت الب  املي  وتد ةت الحما     2021  ار/مايو  17  ــأن رصـــــ ــاري  ب ـــــ ــت ـــــ مهم  اطـــــ
ب ــــد  ةل حــــا عن لــــ  ال وارئ النــــاجمــــ  عن ط ي   دوات ال مــــي عن 

حـــد جـــا حـــ  ًي م وضــــــــــــــيـــ  األمم المتحـــدة ل ــــــــــــــؤون الةج حن   19-كًو
(VR2020-168-01) 0 0 
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 عدد التوصيات    

 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
ــات   الـتــوصـــــــــــــــيـــــ
 التوصيات الهام   البالة  األهمي 

مهم  اطـــــت ـــــاري  ب ـــــأن ت تحبات إتـــــ ال  صـــــحاب الم ـــــضح  فيما يت ض    2021  ار/مايو  52      
بتانولوجيا الم ضومات واشت ــــــاشت ًي م وضــــــي  األمم المتحدة ل ــــــؤون 

 0 0 (VR2020-166-01)الةج حن 
مهم  اطــــــــــــت ــــــــــــاري  ب ــــــــــــأن اطــــــــــــت  ا    ام إدارة قدرة المن م  عضى  2021حزي ان/يو يه   2 

األمم مواجهــــــ  م وضــــــــــــــيــــــ   ًي  الةج حن   ال وارئ  ل ــــــــــــــؤون  المتحــــــدة 
(VR2019-160-01) 0 0 

ــه    21  ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ
2021 

الم ــــــــــــــت يــات ًي ال مضيــات المحــدا يــ   ةل حــالــ  ال وارئ النــاجمــ  عن  
حد  5 0 ؛026/2021) 19-جا ح  كًو

م هــــد األمم المتحــــدة لبحوة التنميـــ   
 اشجتماعي 

ــد األمم   2021تباع/ًب اي     23 ــات م هـ ــ  ح.ــــــــــــــــابـ ــاعيـــ   م اج ـ ــ  اشجتمـ ــدة لبحوة التنميـ المتحـ
 8 0 ؛002/2021)

     تندوق المعاشات التقاعدية
ن يمهــا واإلبةه عنهــا ًي إدارة الم ــاتـــــــــــــــات التقــاعــد ــ  إدارة البيــا ــات وت 2020 يضول/طبتمب   8  ما   صندو  الم اتات التقاعد   

 8 0 ؛020/2020)
ــون    10  ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
 ؛050/2020اطتحقاقات ال لز ًي إدارة الم اتات التقاعد   )

0 7 
األول/    21  ــون  ــا ـــــــ كـــــــ

 2020د .مب  
 ؛058/2020إدارة الموارد الب  ي  ًي إدارة الم اتات التقاعد   )

0 7 
متت    -م اتات التقاعد    صندو  ال

 إدارة اشطتنمارات
ــون    17 ــا ـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ

 2020األول/د .مب  
الم ضومات واشت ــــــاشت وتن حذ  مو ج الت ــــــةحي الم.ــــــتهدف  اطــــــت اتيلي  

 11 0 ؛056/2020)
  

 التقارير المقدمة من شعبة الت تيش والتقييم -  جيم 
 عدد التوصيات    

 التق ي ؛ملال التقحيم )م جع  تاريخ اإلصدار الايان
ــات   الـتــوصـــــــــــــــيـــــ
 التوصيات الهام   البالة  األهمي 

     األمانة العامة     
النــــــا ي/  30 متت  التن.ح  اإل ما ي  ت ــــــــــــــ ين 

مب    2020 ًو
 0 0 (IED-20-007)تقحيم  ولي إلصةو   ام المن.قحن المقيمحن 

 0 0 (IED-21-001)خ يط اشطت اتيلي موجز تلمي ي لتقحيمات الت 2021تباع/ًب اي   8 عضى   ا  األمــم المتحـدة
 0 0 (IED-21-005)موجز تلمي ي لتقحيم التن.ح   2021تباع/ًب اي     15 عضى   ا  األمــم المتحـدة
تقحيم اللهود المبذول  من  جي منع  عمال اشطـتةةل واش تهال اللن.ـححن  2021آ ار/مارس  19 عضى   ا  األمــم المتحـدة

األمـا ـ  ال ـامـ  لألمم المتحـدة واألً اد الم تب ون بهـا  التي ي تابهـا موظ و
 (IED-21-010)والت د  لها ومؤازرة الضحا ا 

0 17 

ــه    21 عضى   ا  األمــم المتحـدة ــيـــــ ــو ـــ ــ ان/يـــ ــزيـــ حـــ
2021 

ــات ًي   التقحيمـ ــدول تتبع  ــدة لض ت ة  جـ -IED)  2019-2018األمم المتحـ

21-011) 
0 0 
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ة واإلخطارات المتعلقة بإغالق التحقيق ال طططادرة عن شطططعبة  التقارير والتقارير السطططتشطططاري -  دال 
 التحقيقات

 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
   األمانة العامة   

إدارة تــــؤون اللمبي  ال ام   
 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن تضارب محتمي ًي الم الق 2021  ار/مايو  19 والمؤتم ات

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ادعا  بارتااب موظ  تح تا 2020 كتوئ   /ت  ين األول 7 إدارة التواصي ال المي
 تق ي  عن التحقح  ًي تتوت ب أن التح ش اللن.ي ًي المق  2020 كتوئ   ت  ين األول/ 19 
مب   النا ي/ت  ين  30   تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ا خ اع موظ  ًي        ارجي  2020 ًو
مب   30   ي  عن التحقح  ًي ا خ اع موظ  بالمق  ًي        ارجي تق   2020ت  ين النا ي/ ًو
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  تح تا جن.يا  2021 ي.ان/ ب يي  27 
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا مح ورا وا تهاكه القوا حن المحضي   2021 ي.ان/ ب يي  27 

ــيـــــــات   اشطـــــــــــــــــتـــ اتـــيـــلـ إدارة 
ا ي وال.ـياطـات اإلداري  وم.ـ

 طضوكا مح وراتق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ   2020طبتمب    يضول/ 18 اشمتنال
 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن طو  طضول محتمي من جا   موظ حن 2020ت  ين األول/ كتوئ   19 إدارة الدعم ال مضياتي

 يداع ًي مض  قضي  ادعا  بوقوع غش ًي منق  حد ال قودتق ي  ح ظ تحقح ا مذك ة لع 2020 يضول/طبتمب   30 الضلن  اشقت اد   ألً يقيا
 تق ي  عن التحقح  ًي ادعا  بارتااب موظ  طو  طضول  2021تباع/ًب اي   27 

الضلن  اشقت ـــــــــاد   ألم يتا  
اـلـبحـ    ــ   ومــن ـقـــــ ــ   اـلةـتـحـنيـــــ

 تدا  عا ضي تورع فيه  حد الموظ حنمذك ة لعيداع ًي مض  قضي  ب أن اإلبةه عن احتمال وقوع اع 2021تباع/ًب اي   12 الااريبي

 2021  ار/مايو  28 
لعيداع ًي مض  قضــــــي  ب ــــــأن اإلبةه عن احتمال وقوع اطــــــتةةل وا تهال جن.ــــــححن تورع ًحهما  حد مذك ة 
 الموظ حن

ــدة   الــــمــــتــــحـــــ األمــــم  ــ   لــــلــــنـــــ
اشقت ـــــــــــــــاد ـ  واشجتمـاعيـ  

 2021كا ون النا ي/يناي   14 لة ئي آطيا
ع ًحهـا  حـد قضـــــــــــــــي  ب ــــــــــــــأن اإلبةه عن احتمـال وقوع مخـالـ   مت ضـق  ـبالتوظيف تور مـذك ة لعـيداع ًي مض   

 الموظ حن 
متتـ  تن.ــــــــــــــح  ال ــــــــــــــؤون 

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن اإلبةه عن طو  طضول محتمي من جا    حد الموظ حن  2020آب/ غ. س  20 اإل .ا ي 

 2020 يضول/طبتمب   15 
ااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  تق ي  اطــــــــت ــــــــار  عن التحقح  ًي ادعا  بارت

 ل ندو  الم.اعدة اإل .ا ي  لض  ا 
 تق ي  اطت ار  ب أن م اقب  المدًوعات من ال نادي  الق  ي  الم ت ك  2020 يضول/طبتمب   15 
 ي  الم ت ك تق ي  اطت ار  ب أن رصد وضمان ال  كا  المن ذين لض نادي  الق    2020 يضول/طبتمب   15 

 2020 يضول/طبتمب   18 
التحقح  ًي ارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــندو  مذك ة ب ــــــــأن إ ها   

 الم.اعدة اإل .ا ي  لض ومال

 2020 يضول/طبتمب   23 
  ل ــــــــندو  مذك ة ب ــــــــأن إ ها  التحقح  ًي ارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح

 الم.اعدات اإل .ا ي  ال اب ة لضحدود ال.وري  

 2020ت  ين األول/ كتوئ   12 
تق ي  عن التحقح  ًي ادعا  بارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــــــندو  

 اعدة اإل .ا ي  لضيمنالم.

 2021كا ون النا ي/يناي   25 
ــت ـــــــار  عن التحقح  ًي احت مال ارتااب احتيال وا تةس  موال م ـــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  تق ي  اطـــــ
 ل ندو  الم.اعدة اإل .ا ي  لض  ا 
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 موضوع التق ي  تاريخ اإلصدار الايان
   
 2021كا ون النا ي/يناي   25 

ل م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــندو  مذك ة ب ــــــــأن إ ها  التحقح  ًي ارتااب احتيال وا تةس  موا
 الم.اعدة اإل .ا ي  لض  ا 

 2021تباع/ًب اي   27 
تق ي  عن التحقح  ًي ادعا  بارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــــــندو  

 الم.اعدة اإل .ا ي  لض ومال

 2021 ي.ان/ ب يي  23 
ــأن إ هـا  التحقح  ًي  ادعـا ات ـبارتاـاب موظ  بم كز اـلدعم ًي ملـال ال ــــــــــــــحـ  اـلدولـي ،  حـد مـذك ة ب ــــــــــــ
 .اعدة اإل .ا ي  للمهوري   ً يقيا الوط ى، اطتةةش وا تهاكا جن.ححنال  كا  المن ذين ل ندو  الم

 2021 ي.ان/ ب يي  23 
المحزا يات غح  تق ي  اطــــت ــــار  ب ــــأن مواعحد إج ا  عمضيات ال حل ال  ــــوا ي لضم امةت المالي  واطــــت داد 

 الم.تخدم  من ال  كا  المن ذين

 2021 ي.ان/ ب يي  23 
حقح  ًي ارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــندو  مذك ة ب ــــــــأن إ ها  الت

 الم.اعدة اإل .ا ي  لض  ا 
 ال  وا ي لضم امةت المالي  لض  كا  المن ذينتق ي  اطت ار  ب أن مواعحد إج ا  عمضيات ال حل  2021 ي.ان/ ب يي  26 

 2021 ي.ان/ ب يي  26 
ارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــندو   مذك ة ب ــــــــأن إ ها  التحقح  ًي

 الم.اعدات اإل .ا ي  ال اب ة لضحدود ال.وري 
  حد الموظ حن طو  طضول تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ادعا  بارتااب  2021 ي.ان/ ب يي  27 

 2021 ي.ان/ ب يي  27 
س  موال م ــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــندو  مذك ة ب ــــــــأن إ ها  التحقح  ًي ارتااب احتيال وا تة

 الم.اعدة اإل .ا ي  لضيمن
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا مح ورا 2021  ار/مايو  19 
 ح ظ تحقح  ب أن ادعا  بارتااب مخال ات مت ضق  بالتوظيفتق ي   2021  ار/مايو  19 

 2021  ار/مايو  20 
بارتااب احتيال وا تةس  موال م ــــــــــــاريع مقدم  من جهات ما ح  ل ــــــــــــندو   تق ي  عن التحقح  ًي ادعا 

 الم.اعدات اإل .ا ي  ال اب ة لضحدود ال.وري 
 ضق  بال  ا  تورع ًحها  حد البا  حنتق ي  عن التحقح  ًي مخال ات مت  2021  ار/مايو  27 
 تورع ًحها  حد البا  حنتق ي  عن التحقح  ًي مخال ات مت ضق  بال  ا   2021  ار/مايو  27 
 تق ي  عن التحقح  ًي مخال ات مت ضق  بال  ا  تورع ًحها  حد البا  حن 2021  ار/مايو  27 
 مخال ات مت ضق  بال  ا  تورع ًحها  حد البا  حنتق ي  عن التحقح  ًي  2021  ار/مايو  27 
   تورع ًحها با  انتق ي  عن التحقح  ًي مخال ات مت ضق  بال  ا 2021  ار/مايو  27 

األمم المتحــــدة   م وضــــــــــــــيــــ  
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا غح  م    2021 ي.ان/ ب يي  27 لحقو  اإل .ان

ــت ـــــــار الخاص   متت  الم.ـــــ
 تق ي  عن التحقح  ًي طو  طضول محتمي من جا    حد الموظ حن 2020ت  ين األول/ كتوئ   26 ل ؤون  ً يقيا

 تق ي  عن التحقح  ًي طو  طضول محتمي من جا    حد الموظ حن 2020 كتوئ  /ت  ين األول 28 
 تق ي  عن التحقح  ًي طو  طضول محتمي من جا    حد الموظ حن 2020  ين األول/ كتوئ  ت 28 
 تق ي  عن التحقح  ًي طو  طضول محتمي من جا    حد الموظ حن 2020ت  ين األول/ كتوئ   28 
مب  /ت  ين النا ي 26   تق ي  عن التحقح  ًي طض  موظ حن الحما   من اش تقام 2020 ًو
 تق ي  اطت ار  صادر ًي  عقاب التحقح  ًي طض  موظ حن الحما   من اش تقام 2021كا ون النا ي/يناي   14 

مؤتم  األمم المتحدة لضتلارة  
 ظ  طضوكا غح  م  تق ي  ح ظ تحقح  ب أن احتمال ارتااب مو  2021  ار/مايو  27 والتنمي 

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ارتااب موظ  مخال ات مت ضق  بالتوظيف  2021تباع/ًب اي   27 متت  التن.ح  اإل ما ي
المتحــــدة   األمم  صــــــــــــــنـــــدو  

مب   30 لضد مق اطي   ما ح مذك ة ب أن إ ها  التحقح  ًي ارتااب احتيال وا تةس  موال م اريع مقدم  من جهات  2020ت  ين النا ي/ ًو
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 عن التحقح  ًي ا خ اع موظ  ًي   اع  ارجي  تق ي  2021تباع/ًب اي   27 ب  امر األمم المتحدة لضبح     
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طاب  احتياش يت ض  بالتأمحن ال حي  2021تباع/ًب اي   27 

مب   30 مو ي األمم المتحدة   أن ادعا  بارتااب  حد الموظ حن طو  طضولتق ي  ح ظ تحقح  ب 2020ت  ين النا ي/ ًو

مب  ت  ين  30   2020النا ي/ ًو
تق ي  عن التحقح  ًي ادعا  بقيام  حد الموظ حن باشحتيال ًي اشطـــــــــتحقاقات واش خ اع ًي   ـــــــــاع  ارجي 

 غح  مأ ون به
  وراتق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا مح 2021  ار/مايو  27 متت  متاًح  اإلرهاب

متت  األمم المتحدة الم ني  
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  ا تهاكا جن.يا 2020ت  ين األول/ كتوئ   19 بالمخدرات والل يم 

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ارتااب موظ  تح تا جن.يا  2021تباع/ًب اي   27 

 2021تباع/ًب اي   27 
ه ومطـا ة اطـتخدام موارد تانولوجيا الم ضومات واشت ـاشت تق ي  عن التحقح  ًي   ـاع  ارجي غح  مأ ون ب

 من جا    حد الموظ حن 
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  احتياش  2021تباع/ًب اي   27 
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  تح تا جن.يا  2021تباع/ًب اي   27 
 رتااب موظ  طضوكا غح  م   تق ي  عن التحقح  ًي احتمال ا 2021تباع/ًب اي   27 
 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ارتااب موظ  تح تا جن.يا  2021آ ار/مارس  15 

ًي  المتحــــــدة  األمم  متتــــــ  
 تق ي  عن التحقح  ًي ا خ اع موظ  ًي   اع  ارجي 2021 ي.ان/ ب يي  27 جنيف

ًي  المتحــــــدة  األمم  متتــــــ  
 إطا ة اطتخدام موظ  لعع ا  من ال طوم اللم كي   تق ي  عن التحقح  ًي 2020 يضول/طبتمب   18  وئي ح

 2020 يضول/طبتمب   30 
ع  تق ي  اطـــــــت ـــــــار  ب ـــــــأن الضـــــــوابط المالي  لضمقتنيات المنخ ضـــــــ  القيم  وطـــــــداد مدًوعات البا  حن عند ًر

 إج ا ات تلمحد المدًوعات
 ت ض  بالتأمحن ال حيتق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  احتياش ي 2020األول/ كتوئ  ت  ين  7 
 تق ي  عن التحقح  ًي ادعا  بارتااب موظ  غ ا ًي الم ت يات 2020ت  ين األول/ كتوئ   7 
مب   30   حنتق ي  عن التحقح  ًي مخال ات مت ضق  بال  ا  تورع ًحها  حد البا   2020ت  ين النا ي/ ًو
مب   30   إل لار والبدل األمني ًي إحدت الدول األعضا تق ي  اطت ار  ب أن إعا   ا 2020ت  ين النا ي/ ًو
مب   30   تق ي  اطت ار  ب أن إعا   اإل لار والبدل األمني ًي إحدت الدول األعضا  2020ت  ين النا ي/ ًو
 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن إطا ة اطتخدام موظ حن لعع ا  من ال طوم اللم كي   2021تباع/ًب اي   27 

 2021 ي.ان/ ب يي  27 
ــت يات ًي  ــلحي املي لمورد  األمم المتحدة ًي بواب  األمم المتحدة ال المي  لضم ـ ــأن الت.ـ ــار  ب ـ ــت ـ تق ي  اطـ

 الم.توت األطاطي
ًي  المتحــــــدة  األمم  متتــــــ  

المتحـــدة  ًححنـــا/متتـــ  األمم  
مب   26 الم ني بالمخدرات والل يم   من اش تقامتق ي  عن التحقح  ًي طض  موظ حن الحما    2020ت  ين النا ي/ ًو

   كيانات أخرى 
ــدـ ي   الـمـــــ الـ ـحـ ان  ــ   مـنـ ـمـــــ

 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طو  طضول  2020 يضول/طبتمب   15 الدولي
 ح  ًي طو  ت  ف ًي الوقود من جا    حد موظ ي متت  غ ب ووطط  ً يقيا ًي داكارتق ي  عن التحق 2021 ي.ان/ ب يي  27 
 ن التحقح  ًي طو  إدارة من جا    حد الموظ حنتق ي  ع 2021  ار/مايو  19 
 تق ي  عن التحقح  ًي تضارب م الق  حد الموظ حن 2021  ار/مايو  19 
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 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا مح ورا  2021النا ي/يناي  كا ون  25 م كز التلارة الدولي    
 رتااب  بح  اطت ار  اطتةةش وا تهاكا جن.ححن تق ي  عن التحقح  ًي ادعا ات با 2021تباع/ًب اي   27 

الـــمـــتـــحـــــــدة   األمـــم  ــامـــر  بـــ  ـــــ
ــت ل الم ني ب ح وس   الم ـــــــــــ
الــــــــــمــــــــــنــــــــــاعــــــــــ     ــــــــــقــــــــــل 

 تق ي  عن التحقح  ًي اعتدا  جن.ي وتح ش جن.ي  2020آب/ غ. س  14 الب  ي /اإليدز
ــدة   الــمــتــحـــــ األمــم  ــ   ــاقــيـــــ اتــ ـــــ

 إطا ة اطت مال ال.ض   من جا    حد الموظ حن تق ي  عن التحقح  ًي  2020 يضول/طبتمب   14 لمتاًح  الت ح 
األمم المتحــــدة   م وضــــــــــــــيــــ  

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ا تهال ال. ي   2020آب/ غ. س  20 ل ؤون الةج حن
الــمــتــحـــــــدة   األمــم  ــ   مــنــ ــمـــــ

 تق ي  عن التحقح  ًي احتمال ارتااب موظ  طضوكا مح ورا 2020آب/ غ. س  13 لض  ول 
 عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طاب  اطتةةش جن.يا تق ي  2021  ار/مايو  19 

ــدة   الـــمـــتـــحـــــ األمـــم  ــد  مـــ ـــهـــــ
الل يمــ   األقـــاليمي ألبحـــاة  

 2020ت  ين األول/ كتوئ   30 وال دال 
تق ي  عن التحقح  ًي   ـاع  ارجي غح  مأ ون به ومطـا ة اطـتخدام موارد تانولوجيا الم ضومات واشت ـاشت 

 من جا    حد الموظ حن
التحق لألمم  ً ي   ــابع  التـــ ح  

المتحـدة لت زيز الم.ـــــــــــــــا ـل   
مـن  ــ   اـلمـ ـتاـبـــــ اـللـ اـ م  عـن 
   جــا ــ  داعش/تن يم الــدولــ
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا مح ورا ومصداره تهديدات  2021كا ون النا ي/يناي   25 اإلطةمي  ًي ال  ا  وال ام
م هد األمم المتحدة لضتدري   

 اق ي  اطت ار  ب أن م اج   ح.ابات الم هد األً يقي،  حد ال  كا  المن ذين ًي جنوب  ً يقيت 2021  ار/مايو  27 والبحث
 تق ي  اطت ار  ب أن م اج   ح.ابات الم هد األً يقي،  حد ال  كا  المن ذين ًي جنوب  ً يقيا 2021  ار/مايو  27 

ــدة  ــتـــحـــــ ــمـ الـ األمـــم  ــتـــــــ   ــتـ مـ
مب   30 لخدمات الم اريع  تق ي  عن التحقح  ًي طض  موظ  الحما   من اش تقام 2020ت  ين النا ي/ ًو

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ادعا ات بارتااب موظ  طاب  غ ا وتزوي ا  2020 يضول/طبتمب   18 هح   األمم المتحدة لضم  ة 
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا مح ورا 2020ت  ين األول/ كتوئ   19 

 2020ت  ين األول/ كتوئ   30 
م كز ملتم ي تابع لهح   تق ي  اطــــت ــــار  ب ــــأن ضــــمان عمضي  عادل  وتــــ اً  عند ا تيار الم.ــــت حدين ًي 

 األمم المتحدة لضم  ة ًي إحدت الدول األعضا 

 2020ت  ين األول/ كتوئ   30 
ــي ًي م كز ملتم ي تابع لهح   األمم المتحدة لضم   ــأن ادعا ات بالتح ش اللن.ـــــ  ة ًي تق ي  ح ظ تحقح  ب ـــــ

 إحدت الدول األعضا 
مب   30   ي ادعا ات بارتااب موظ  طو  طضولتق ي  عن التحقح  ً 2020ت  ين النا ي/ ًو
مب   30   تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ادعا ات بارتااب موظ  غ ا 2020ت  ين النا ي/ ًو
 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن ادعا ات بارتااب موظ  غ ا  2021كا ون النا ي/يناي   25 
 تق ي  عن التحقح  ًي ادعا ات بارتااب  بح  اطت ار  غ ا وتزوي ا  2021تباع/ًب اي   27 
 تق ي  اطت ار  عن التحقح  ًي ادعا ات بارتااب  بح  اطت ار  غ ا وتزوي ا  2021تباع/ًب اي   27 

 2021 ي.ان/ ب يي  27 
لمحمـي  ًي طنـي  لضمـناط  ال ةحـي  اتق ي  عن التحقح  ًي طــــــــــــــو  ت ــــــــــــــ ف ـباألموال من جـاـ   ال اب ـ  الو 

 كولومبيا،  حد ال  كا  المن ذين لهح   األمم المتحدة لضم  ة 
 تق ي  عن التحقح  ًي ارتااب موظ  طضوكا غح  م   2021 ي.ان/ ب يي  27 
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 ل محتمي من جا   موظ حن مذك ة ب أن إ ها  التحقح  ًي اإلبةه عن طو  طضو  2021كا ون النا ي/يناي   25 ب  امر األغذ   ال المي   

تطططططططططنطططدوق المعطططاشطططططططططططات  
   التقاعدية

ــاتــــــــــــــــــات   الم ــ ــدو   صــــــــــــــنــ
 تق ي  عن التحقح  ًي طض  موظ  الحما   من اش تقام  2020آب/ غ. س  13 التقاعد  

 تق ي  ح ظ تحقح  ب أن طضول مح ور 2020ت  ين األول/ كتوئ   19 
 تخدام موارد تانولوجيا الم ضومات واشت اشت من جا    حد الموظ حن تق ي  عن التحقح  ًي إطا ة اط 2021 ي.ان/ ب يي  26 

 


