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 حمضر موجز للجلسة الرابعة والثالثني
  00 10، السا ة 2019 اير/مايو  7، الثالاث املعقودة ة املقر، ميويورك، يوم 

. بريد ةالسيد  ةالرئيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( إرتاليا) .
    السيد تريزيرئيس اللجنة االإتشارية لشؤون اإلدارة وامليزامية   

 احملتوايس
 

 )اتبف(مل جدول األ مال  حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة  138البند 
ــــد  ــــة املراجعــــة وتقــــارير  لس مراجعي  134البن ــــارس املــــالي ــــة والبي مل جــــدول األ مــــال  التقــــارير املــــالي

 )اتبف( احلساابس
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 .05 10ارتتح  اجللسة السا ة  
من جدد وا امامددااني اسدددددددددددني امددالددة ا دداليددة ل م   138البندد  

 )اتبف(ا تح ة 
ــــاس  السددددددددددديددد ة بي ددد  - 1 )وكيلــــة األمني العــــام لالإـــــــــــــــرتاتيجي

والســــــــــــــياإــــــــــــــاس اإلدارية ومســــــــــــــائل االمتثال(   ررق  بيا ا  بعر  
ابلشـــرائل الرقمية، رقال  إن ال رتة الل تل  تقد عا  رضـــا  ل احلالة 
املالية لألمم املتحدة ة اجللســـــــــة الثامنة للجنة  ـــــــــعدس تقد  األمني 

 آذار/ 1لـــــل احلـــــالـــــة ة العـــــام إاـــــايـــــة إ  اجلمعيـــــة العـــــامـــــة  ل ت
( كي A/73/809، وتقد ه تقريراً ذا صــــــــــلة ابملوضــــــــــو  )2019 مارس

ــــالثــــة  ــــة العــــامــــة الث ــــام مل دورة اجلمعي ــــة ة اجلز  الث ــــه اللجن تنظر ري
والســــــــــــبعني املســــــــــــتمم ة. وذكرس  ن األمني العام  ورد ة ذلل التقرير 

ملعاجلة مشـــــــاكل الســـــــيولة الل تواجععا املنظمة والقيود ا ي لية  تدابري
األوإـــــــــــــــف ماــاقــا املتعلقــة  دارة امليزاميــة. وقــالــ  إ ــا، ا تبــارا لــذلــل، 
إـــــرتكز ة  رضـــــعا احلاة  لا احلالة املالية للميزامية العادية و ملياس 
لة ا ظ الســــــالم واحمل متني الدوليتني ا  اتريا امتعا  ال رتة املشــــــمو 

 .2019ميسان/ بريل  30ابلتقرير ة 
وقــالــ  إن احلــالــة النقــديــة للميزاميــة العــاديــة ا رتضـــــــــــــــتعــا ة  -2

الســــنواس األمرية مشــــاكل اادة ة الســــيولة، اي  صــــارس ااالس 
العجز   مق و إر  ة النشو  منذ وق  مب ر مل العام، كما صارس 

ة ، بد س ااالس العجز 2018تســـــــــــــــتمر ل رتاس  يول. ر ي  ام 
وقــ  مب ر ي يتعــد  ــايــة  ـــــــــــــــعر  اير/مــايو، وبل  العجز النقــدي ة 

مليون دوالر ة  اية  عر تشريل األول/ كتوبر،  488امليزامية العادية 
مليون  353األمر الذي  دى إ  اإــــــتن اد االاتيايياس البال  قدرها 

مليون دوالر مل صـــــــــــــــنـدو  ر س  150دوالر، وهو مبل  يتـمل  مل 
ماليني دوالر مل احلســـا  ا.او. ومف  مذ  203اول، و املال املتد

ــــار، بل  العجز املتبقي  ــــاس ة اال تب ــــايي مليون دوالر،  135االاتي
ومتـــ  تغايتـــه  ل يريق االقرتا  مل اســـــــــــــــــاابس  مليـــاس ا ظ 

 السالم املنتعية.
واتبعــــ  قــــائلــــة إن العجز النقــــدي ة امليزاميــــة العــــاديــــة بل   - 3
مليون دوالر،  323ما قدره  2018رب كامون األول/ديســـــــــــــــم  31 ة

مليون دوالر حبلول  484ل ل الوضـــــــــــــــف النقـــــــدي حتســـــــــــــــل ليبل  
ب ضـل ورود مسـاتاس مل الدول األ ضـا   2019ميسـان/ بريل  30

. وحبلول اتريا امتعا  ال رتة املشـــــــــمولة 2019ة الربف األول مل  ام 
قدره ابلتقرير، صــــدرس رإــــائل إ ــــعار ابألمصــــبة املقررة  ند مســــتوى 

مليون دوالر  ما كام   362بليون دوالر،  ي بزايدة قدرها  2.85
بليون  1.7. ووردس مــدرو ــاس يعــادل إ ــاليعــا 2018 ليــه ة  ــام 
املدرو ة  . وبلغ  املساتاس غري2019ميسان/ بريل  30دوالر ا  

مليون دوالر  مــا كــامــ   146بليون دوالر،  ي بزايدة قــدرهــا  1.7
 . 2018 بريل ميسان/ 30 ليه ة 

دولة مل الدول األ ضـــــــا   152ومضـــــــ  املت لمة قائلة إن  - 4
كامل مســاتا ا ة   2018كامون األول/ديســمرب   31إــددس حبلول 

دول مقــــارمــــة ابلعــــدد املســـــــــــــــجــــل ة  7امليزاميــــة العــــاديــــة،  ي بزايدة 
 مــيســــــــــــــــــــــان/ 30. وحبــلــول 2017كــــــــامــون األول/ديســــــــــــــــمــرب  31
الدول األ ضا  كامل مساتا ا دولة مل  89، إدَّدس 2019  بريل

ة امليزامية العادية،  ي بزايدة دولة واادة مقارمة ابلعدد املســــــــــــجل ة 
؛ وإــــــــــــــــددس دولتـان  مراين مل الـدول 2018ميســــــــــــــــان/ بريـل  30

 األ ضا  مساتا ما بعد اتريا امتعا  ال رتة املشمولة ابلتقرير.
لســالم لتل  و ردر  قائلة إن ال رتة املالية لعملياس ا ظ ا - 5

 ل مظري ــــــا املتعلقــــــة ابمليزاميــــــة العــــــاديــــــة مل ايــــــ    ــــــا متتــــــد مل 
ازيران/يوميــه ال  لا مــدار الســـــــــــــــنــة التقو يــة.  30متوز/يوليــه إ   1

و الوة  لا ذلل، تصــــــــدر رإــــــــائل اإل ــــــــعار ابألمصــــــــبة املقرَّرة ل ل 
 ملية  لا ادة، وألن تلل الرإائل ال   ل إصدارها إال بشمن ررتة 

الية الل أيذن هبا  لس األمل ل ل بعثة، رإ ا تصدر بشمن ررتاس الو 
 خمتل ة  لا مدار السنة.

واإـــــــــــــــتاردس قائلة إن  مو  اال ـــــــــــــــرتاكاس غري املدرو ة  - 6
ـــــــاس ا ظ الســـــــــــــــالم بل   كـــــــامون   31بليون دوالر ة  1.5لعملي

، صــــدرس 2019ميســــان/ بريل  30. وحبلول 2018األول/ديســــمرب 
باليني دوالر،  3.3ة ابألمصــــــــــــبة املقررة  بل  رإــــــــــــائل إ ــــــــــــعار جديد

 ميســــــــــــــــــان/ 30بليون دوالر. وة  2.7ووردس مــــدرو ــــاس قــــدرهــــا 
بليون  2.1، بل   مو  اال ـــــــــــــــرتاكـــاس غري املـــدرو ـــة 2019  بريـــل

ماليني دوالر لبعثــة منظمــة األمم املتحــدة  205دوالر،  ــا ة ذلــل 
ية، الل صـــــــــــــــدرس لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة  عورية ال ومغو الد قراي

. وكان 2019ميســــان/ بريل  5بشــــم ا رإــــائل اإل ــــعار ابألمصــــبة ة 
 ميســــــــــان/ 30بليون دوالر ة  2.1املبل  اإل اة غري املســــــــــدد البال  

بليون دوالر مســـــــــــــــتحق  1.7يتمل  مل مبل  قدره حنو  2019  بريل  

 .A/73/443/Add.1ُ م ِّم الاقا بوص ه الوثيقة    

https://undocs.org/ar/A/73/809
https://undocs.org/ar/A/73/809
https://undocs.org/ar/A/73/443/Add.1
https://undocs.org/ar/A/73/443/Add.1
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مليون دوالر مســـــــــــــتحق لبعثاس منتعية. ومل  414لبعثاس  املة، و 
بليون دوالر  1.1ملســـــــــــــــتحق للبعثاس العاملة، هناك مبل  قدره املبل  ا

، ة اني يتعلق مبل  2019يتعلق برإـــائل اإل ـــعار الصـــادرة ة  ام 
 وما قبله. 2018مليون دوالر ابلرإائل الصادرة ة  ام  562قدره 

دَّدس  يف  45وقال  إن  - 7 دولة مل الدول األ ضــــــــــــــا  إــــــــــــــ 
 كــامون األول/  31ل ــامــل ا   مصـــــــــــــــبتعــا املقررة حل ظ الســـــــــــــــالم اب

. وا  2017، وهو ما  ثل حتســـــــــــــنا مقارمة بعام 2018 ديســـــــــــــمرب
دولة مل الدول األ ضــــــــا   45، إــــــــدَّدس 2019ميســــــــان/ بريل  30

دول مقارمة  7 يف  مصبتعا املقررة حل ظ السالم ابل امل،  ي بزايدة 
. ومنذ اتريا امتعا  2018ميســــــــــــــان/ بريل  30ابلعدد املســــــــــــــجل ة 

ال رتة املشــــمولة ابلتقرير، إــــددس دولتان  مراين مل الدول األ ضــــا  
 ظ السالم ابل امل. ومل بني الدول األ ضا   يف األمصبة املقررة حل

الل كان ُيســـــــــتحق  ليعا اجلز  األكرب مل اال ـــــــــرتاكاس غري املدرو ة 
، إــــددس دولة واادة مدرو اس بعد 2019ميســــان/ بريل  30ا  

 اتريا امتعا  ال رتة املشمولة ابلتقرير.
و ضــــــــــــــــار  املت لمة قائلة إن  مو  النقدية املتااة حل ظ  - 8

، وهو مبل  2018بليون دوالر ة  ـــايـــة  ـــام  1.45م بل  الســـــــــــــــال
بليون دوالر ة اســــــــــــــــاابس البعثــاس العــاملـة،  1.28يتــمل  مل حنو 

مليون  141مليون دوالر ة اســــــــــــــــاابس البعثـاس املنتعيـة، و  23 و
م  دوالر ة الصـــــــــندو  االاتيايي حل ظ الســـــــــالم، غري  ن املبل  ُقســـــــــ ِّ

ضــــي ب تل اســــا  من صــــل ل ل بعثة. لقرار اجلمعية العامة القا ورقا
و  ــــــــــــــــارس إ   ن اجلمعيــة العــامــة قررس  مــه ينبغي  ال مُتوَّل  ي بعثــة 
حل ظ الســـــــــــــــالم  ل يريق االقرتا  مل بعثــاس  ــاملــة  مرى حل ظ 
الســالم. و وضــح   ن اإــتعمال الصــندو  االاتيايي حل ظ الســالم 

 لقائمة.يقتصر  لا العملياس اجلديدة و لا توإيف ماا  العملياس ا
مليون دوالر كــان مســـــــــــــــتحق   339واتبعــ  قــائلــة إن مبل   - 9

لدول   ضــــــــا   ل مســــــــاتتعا  2019ميســــــــان/ بريل  30الدرف ا  
بقواس وبواداس  ـــــــــــــرية مشـــــــــــــ َّلة. وابلنســـــــــــــبة للماالباس املتعلقة 

مليون دوالر مســــــــــتحقا  584ابملعداس اململوكة للواداس، كان مبل  
مليون دوالر مســـتحقا ريما  86ن مبل  ريما يتعلق ببعثاس  املة، وكا

يتعلق ببعثاس منتعية. و وضــــــح   مه ة اتريا امتعا  ال رتة املشــــــمولة 
ابلتقرير، كام  املبال  املردودة ريما يتعلق بت الي  القواس وواداس 

ابلنســـــــبة  2019الشـــــــرية املشـــــــ َّلة مســـــــدَّدًة ا  كامون الثام/يناير 

ظمة األمم املتحدة لتحقيق االإـتقرار جلميف البعثاس، ابإـتثنا  بعثة من
ة  عوريـــــة ال ومغو الـــــد قراييـــــة، وبعثـــــة األمم املتحـــــدة ة جنو  
الســـــــــــــــودان، وبعثة األمم املتحدة لد م مظام العدالة ة هايل، وبعثة 
األمم املتحدة املت املة املتعددة األبعاد لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة ماة، 

 الصحرا  الغربية. وكام  املدرو اس وبعثة األمم املتحدة لالإت تا  ة
 ل املاالباس املتعلقة ابملعداس اململوكة للواداس مسدَّدة ا  كامون 

ابلنســـبة جلميف البعثاس، ابإـــتثنا  بعثة منظمة  2018األول/ديســـمرب 
األمم املتحــدة لتحقيق االإـــــــــــــــتقرار ة  عوريــة ال ومغو الــد قراييــة، 

ودان، وبعثة األمم املتحدة لد م وبعثة األمم املتحدة ة جنو  الســـــــــــــــ
مظـــــام العـــــدالـــــة ة هـــــايل، وم تـــــب األمم املتحـــــدة لتقـــــد  الـــــد م 

 الصومال، وبعثة األمم املتحدة لالإت تا  ة الصحرا  الغربية.  ة
وقال  إن األمني العام ملتزم ابلورا  اباللتزاماس جتاه الدول  - 10

لل االة النقدية. األ ضـــــــــــا  املســـــــــــاتة بقواس ومعداس ااملا تتيل ذ
و  ــارس إ   ن األمامة العامة ترصــد االة التدرقاس النقدية لعملياس 
ا ظ الســـــــــــــــالم  ل كثــب هبــد  إــــــــــــــــداد  قصـــــــــــــــا قــدر   ل مل 
املدرو اس، ل نعا تعو ِّل ة ذلل  لا ورا  الدول األ ضــا  ابلتزاما ا 

دان املالية و لا اإلإرا  بوضف الصي  النعائية ملذكراس الت اهم مف البل
 املساتة ابملعداس اململوكة للواداس.

و ردرـ  قـائلـة إن اال ـــــــــــــــرتاكـاس غري املـدرو ـة للمح متني  - 11
مليون  90مــا قــدره  2019ميســــــــــــــــان/ بريــل  30الــدوليتني بلغــ  ة 

دوالر،  ا ة ذلل املدرو اس املســـــــتحقة ريما يتعلق ابحمل مة اجلنائية 
عار بشـــــــــــــــم ا ة الدولية لروامدا، الل صـــــــــــــــدرس آمر رإـــــــــــــــائل إ ـــــــــــــــ

؛ وريما يتعلق ابحمل مة الدولية ليوغوإــالريا الســابقة، الل 2016  ام
؛ وريما يتعلق 2018صـــــــدرس آمر رإـــــــائل إ ـــــــعار بشـــــــم ا ة  ام 

ابآللية الدولية لتصــــــــــري  األ مال املتبقية للمح متني اجلنائيتني، الل 
. وذكرس  مه ا  2019صــدرس آمر رإــائل إ ــعار بشــم ا ة  ام 

دولة مل الدول  173ريا امتعا  ال رتة املشــــــمولة ابلتقرير، إــــــددس ات
األ ضــــــــــــــا  كامل  مصــــــــــــــبتعا املقررة للمح مة اجلنائية الدولية لروامدا، 

دولة  ضـــــوا كامل  مصـــــبتعا املقررة للمح مة الدولية  130وإـــــددس 
دولة  ضـوا كامل  مصـبتعا املقررة  67ليوغوإـالريا السـابقة، وإـددس 

لتصـــــــــــــــري  األ مـــال املتبقيـــة للمح متني اجلنـــائيتني. لآلليـــة الـــدوليـــة 
 وُتشجَّف الدول األ ضا  األمرى  لا  ن حتذو اذو هذه الدول. 
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، 2019ميســـــــــــــان/ بريل  30واإـــــــــــــرتإـــــــــــــل  قائلة إمه ا   - 12
دولة مل الدول األ ضــا  كامل ا ــرتاكا ا للمح متني؛  65إــدَّدس 

ما منذ ذلل وإــــــــددس دولتان  مراين مل الدول   ضــــــــا  ا ــــــــرتاكا 
التــــــاريا. ومل بني الــــــدول األ ضــــــــــــــــــــا  الل يســـــــــــــــتحق  ليعــــــا ة 

اجلز  األكرب مل اال ــرتاكاس غري املدرو ة،  2019ميســان/ بريل  30
إـــــــــــــــــددس دولـــة وااـــدة درعـــة بعـــد ذلـــل التـــاريا. وة اني توجـــد 
احمل متــان اــاليــا ة وضـــــــــــــــف مقــدي إةــا ، رــإن احلصـــــــــــــــيلــة النعــائيــة 

رار الدول األ ضـــــــــــــا  ة الورا  إـــــــــــــتتوق   لا اإـــــــــــــتم 2019 لعام
 ابلتزاما ا املالية.

و  ربـ  املت لمـة ة ا.تـام  ل تقـديرهـا للـدول األ ضــــــــــــــــا   - 13
  اير/ 7الل إــــــددس  يف  مصــــــبتعا املقررة ابل امل ا   40 الــــــــــــــــــــــ
، ألن الســــــــالمة املالية للمنظمة مرهومة  دى ورا  الدول 2019 مايو

ل كامل وة املوا يد املقررة. و  ــــارس األ ضــــا  ابلتزاما ا املالية بشــــ 
إ   مه ال غىن  ل التدرق النقدي الســـــــــليم ل ي يتســـــــــىن للمنظمة  ن 
تضــــــــــالف بوالاي ا. وامتتم  اديثعا ابلقول إن األمامة العامة ملتزمة 
ابإـــــــت دام املوارد الل ُ عد هبا إليعا باريقة تتســـــــم ابل  ا ة وال عالية 

 الش ارية. ماس أبقصا قدر   ل ململ اي  الت ل ة، وبتقد  معلو 
 

من جدددد وا امامددددااني التادددداالر ا دددداليددددة والبيددددا    134البندددد  
  )اتبف( ا راَجعدددددةا وراددددداالر  لحل مراجع  امسدددددددددددددددا   ا ددددداليدددددة

(A/73/5 (Vol. II)  وA/73/750  وA/73/857 ) 
)رئيس اللجنــــة املعنيــــة بعمليــــاس مراجعــــة  السددددددددددديددد   وا  - 14

ر  التقرير املاة والبيارس املالية املراجعة ل رتة االث  احلســــــــــاابس(   
 ازيران/ 30إ   2017متوز/يوليـــه  1 شـــــــــــــــر  ـــــــــــــــعرا املمتـــدة مل 

وتقرير  لس مراجعي احلســــــــــــــــاابس  ل  ملياس األمم  2018 يوميه
(، رقال إن اجمللس  صـــــدر Vol. II) A/73/5املتحدة حل ظ الســـــالم ))

ر اي غري مشـــ و  بتح ظ بشـــمن البيارس املالية. و  ـــار إ   ن اإلدارة 
بنقــل  يف البيــارس مل مظــام غــاليليو إلدارة  2017قــامــ  ة  ــام 

األصــــــــــــــول وامل زون إ  مظام  وموجا املركزي لت ايت املوارد، وكام  
م ا البيارس املالية السنة األو  الل   دس بش 2018-2017ال رتة 

دون اإـــــــــــــــتقا  بيارس مل مظام غاليليو. وا  وإن كان اجمللس يؤيد 
إدماج البيارس املتعلقة ابألصـــــــــــــــول ة مظام  وموجا، رقد ادد  ددا 
مل  وجه الضع . ومل ذلل،  لا وجه التحديد،  ن  ملية التحقق 

عداس واجلرد املاديني لألصول ي ت ل م تملة، ومل الصعب حتديد امل

غري املزودة أبرقام متســـــلســـــلة ة مظام  وموجا. ومتيجة لذلل، ومالرا 
للســـــــــــــياإـــــــــــــاس احملاإـــــــــــــبية احلالية، ُرمسل  املعداس غري املزودة أبرقام 

مليون دوالر بــدال مل تقييــدهــا  54.0متســـــــــــــــلســـــــــــــــلــة واملقــدرة بقيمــة 
كمصــــــــــــروراس. ولذلل، كان مل الضــــــــــــروري تعديل قيمة امل زورس 

 لا البيارس املالية.  وإ ادة التصديق  
و ضـــــا  قائال إن  لس األمل  ـــــدد  لا احلاجة إ  تعزيز  - 15

رعـاليـة وك ـا ة  مليـاس األمم املتحـدة حل ظ الســـــــــــــــالم  مومـاً، ود ا 
وضـــــــــــــــف إيار مت امل لقياس األدا  اإـــــــــــــــتناداً إ   ف البيارس  إ 

 وحتليلعا. وذكر  ن اللجنة ا.اصـــــــــــــــة املعنية بعملياس ا ظ الســـــــــــــــالم
يلب  إ  األمامة العامة  ن تقوم بقياس ورصــــــــــــد  دا   ملياس ا ظ 
السالم و ف بيارس األدا   لا الصعيد املركزي للت ايت والتقييم ة 
بعثاس ا ظ الســـــالم. و ـــــر   اإلدارة ة تن يذ مظام لرصـــــد األدا ، 
وقبل  توصــــــــــــــية اجمللس مل  جل حتســــــــــــــني  ملية  ف البيارس ل ي 

 ا  بني البعثاس.يتسىن مقارمة األد
وقال إن البلـدان املســــــــــــــــاتة بقواس يتم امتيـارها بشـــــــــــــــ ل  - 16
رمسي، وإن املعايري املعمول هبا ة امتيار العر  األرضل ي توثَّق.  غري

و الوة  لا ذلـــــــل، ال ةري تعميم املعلومـــــــاس البـــــــالغـــــــة األتيـــــــة 
 اإلدارة. دامل
ه  ن ا ومضـــــــــــــــا يقول إن  دا  الواداس  تل   ندما تواج - 17

ضــــــد املدميني. ومف ذلل، يُدرف جلميف البلدان املســــــاتة بقواس م س 
املبل   ل كل جندي تســــــــــــاهم به، ألن الت الي  تُرد  ابالإــــــــــــتناد إ  
األرقــــام وليس إ  األدا . و الوة  لا ذلــــل، ت ر  بعن البلــــدان 
املساتة بقواس حماذير م ية ال يتم الت او   ليعا صرااًة مف اإلدارة 

تنحو إ  الظعور إال  ندما يررن رئيس الوادة  مرا صـــــــــــادرا  ل  وال
قائد قوة البعثة. ومف ذلل، ال ي ون  ذه احملاذير  ي  ثر  لا  ملية 
رد الت الي  للبلدان املســـاتة بقواس  و  ملية امتيارها ة املســـتقبل، 
وردرا ما يتم اإلبالغ  ل هذه احملاذير، ألن البعثاس ترى  ن ذلل قد 

ســـــــــــــبب ة توتراس مف بلد الوادة املعنية، وهي مقبولة ضـــــــــــــمنا مل يت
جامب اإلدارة، مظرا إ  العدد احملدود مل البلدان الل ترغب ة إي اد 

 قواس إ  البعثاس األ د ماورة. 
و رد  قائال إن الصــــــــــــلة بني األدا  وتشــــــــــــ يل القواس يلزم  - 18

وينبغي  ن ي ون بلور ا بشــ ل كامل وترإــي عا ة الســياإــة العامة؛ 
األدا  الســــــــــــــابق للواداس  امال اامسا ة امتيار البلدان املســــــــــــــاتة 
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بقواس ة املستقبل. و  ار إ   ن اإلدارة قبل  توصية  لس مراجعي 
احلســــاابس بربت معدالس رد الت الي  ابألدا . وقبل   يضــــا توصــــية 

لزم اجمللس ب  ــالــة  ن يتم تقــد  الــد م، مل جــامــب بلــدان اثلثــة إذا 
 األمر، إ  البلدان املساتة بقواس الل ت تقر إ  التدريب  و املعداس.

ة بقواس مســــؤولة  ل تورري  - 19 وا ترب املت لم  ن البلدان املســــاتِّ
ذمائر يتجاوز  مرها املتوقَّف مدة النشـــــــر املتوقَّعة. واإـــــــتدرك قائال إن 

مـدة املبـاد  التوجيعيـة احلـاليـة بشــــــــــــــــمن الـذمـائر، إـــــــــــــــوا  مل ايـ  
الصـــــــــــــــالايــة املالوبــة  و ال ميــاس الالزمــة، غري كــاريــة، األمر الــذي 
ي ســـل اجملال المتال  البعثاس والبلدان املســـاتة بقواس ة ت ســـريها 
للحد األقصـــــا لعمر الذمائر. ولذلل وارق  اإلدارة  لا اإـــــت مال 
اإــــــــتعرا  املباد  التوجيعية بشــــــــمن الذمائر ووضــــــــف احلد األقصــــــــا 

 ذمائر. املناإب لعمر ال
واإـــــــرتإـــــــل قائال إن إـــــــتا مل الواداس املنتشـــــــرة االيا مل  - 20

مخســـة بلدان مســـاتة بقواس  ت  بذمائر تنتعي مدة صـــالايتعا قبل 
مشـــــر هذه الواداس. ولذلل، وارق  اإلدارة  لا إمشـــــا  مظام ملراقبة 
االمتثال للتمكد مل  ن  ملياس معاينة الذمائر واملت جراس تتم  لا 

 د وصو ا. حنو إليم  ن
وقال إن رد ت الي  القواس وواداس الشـــــــــــــرية املشـــــــــــــ لة  - 21

ومدماس االكت ا  الذايت يســـــتند إ  القوام ال علي للقواس الذي تبل  
 نه البعثاس امليدامية. و ا  ن التقارير املتعلقة بقوام القواس ليســـــــــــــــ  
دائما دقيقة، رقد وارق  اإلدارة  لا وضــف توجيعاس للبعثاس بشــمن 

 ية إ داد تلل التقارير. وامتتم كالمه ابلقول إن ما قدمه اجمللس كي
مل توصــــــــــــياس بشــــــــــــمن العملياس اجلوية ة تقريره  ل  ملياس األمم 

( A/72/5 (Vol. II)) 2016/2017املتحدة حل ظ الســــــــــــــالم لل رتة 
 يتم تن يذه. ي

ي   وا و - 22 )م تــب لايت الربامو واملــاليــة وامليزاميـة(   السددددددددددد
 ر  تقرير األمني العـــــــام  ل تن يـــــــذ توصـــــــــــــــيـــــــاس  لس مراجعي 
احلســــــاابس بشــــــمن  ملياس األمم املتحدة حل ظ الســــــالم لل رتة املالية 

(، رقــال إن التقرير A/73/750) 2018ازيران/يوميــه  30املنتعيــة ة 
اب  أبن  72/8أيمــذ ة اال تبـــار يلبـــاس اجلمعيـــة العـــامــة ة قرارهــا 

ي  ل األمني العام التن يذ التام لتوصــــــياس  لس مراجعي احلســــــاابس 
وتوصـــياس اللجنة االإـــتشـــارية لشـــؤون اإلدارة وامليزامية ة هذا الشـــمن 

الوق  املناإــــــــــــــب؛ و ن ادد إيارا زمنيا متوقعا لتن يذ توصــــــــــــــياس  ة

اجمللس و ولوايس تن يذها،  ا ة ذلل حتديد  مسا  املوظ ني املسؤولني 
 ل تن يذها والتدابري املت ذة ة ذلل الصــــدد؛ و ن يقدم  ــــراا واريا 
ذ بعــد  حلــاالس التــممر ة تن يــذ  يف توصـــــــــــــــيــاس اجمللس الل ي تُن ــَّ

 ا  اجلذرية لت رُّر حب  املسائل والتدابري الل يتعني الاذها.واألإب
الل قدمعا  75و ضــــا  قائال إن مل بني التوصــــياس الــــــــــــــــــــ  - 23

توصية، وكام   39، مت تن يذ 2016/2017اجمللس ة السنة املالية 
توصـــــــــــــــيــة قيــد  التن يــذ، وتوصـــــــــــــــيــة وااــدة غري من ــذة ا   35هنــاك 
 ن اجمللس قـد م، مالل الســـــــــــــــنواس  . وذكر2018ازيران/يوميـه  30

(، 2015/2016إ   2012/2013املـــــاليـــــة األربف الســـــــــــــــــــابقـــــة )
ية، منعا  198 مو ه  ما ية جتاوز ا األادا ،  15توصـــــــــــــــ توصـــــــــــــــ
توصية قيد التن يذ، وتوصية واادة  14توصية مت تن يذها، و  168 و

. و وضـــــــــــــــل  ن اجمللس  قر ة 2018ازيران/يوميــه  30ي تن ــذ ا  
ه أبن توصياته غالباً ما تستد ي الاذ إجرا اس لضمان االمتثال، تقرير 

وقـد تتالـب ة بعن احلـاالس وقتـا يويال لتن يـذهـا. ولـذلـل،   ر  
ة املائة مل توصياته الصادرة ة  50اجمللس  ل تقديره ألن  كثر مل 

قـــد مت تن يـــذهـــا. وامتتم كالمـــه قـــائال إن مل  2016/2017ال رتة 
الل ةري تن يذها  و الل ي تن ذ، يلب  اإلدارة  51التوصياس الــــــــــــــــ 

املتبقية  35توصية؛ وةري العمل  لا تن يذ التوصياس الـ  16إغال  
 . 2019ا تبارا مل كامون الثام/يناير 

)رئيس اللجنة االإـــــــتشـــــــارية لشـــــــؤون اإلدارة  السددددددي  ر    - 24
(، A/73/857وامليزامية(   ر  تقرير اللجنة االإــــــتشــــــارية ذا الصــــــلة )

رقال إن اللجنة االإتشارية تشيد ابجمللس ملا اتسم به تقريره مل جودة 
((A/73/5 (Vol. II وذكر  ن اللجنة االإتشارية قدم ، ة تقريرها .)

( A/73/755 ل املســـــائل الشـــــاملة املتصـــــلة بعملياس ا ظ الســـــالم )
وة تقــاريرهــا  ل ررادى بعثــاس ا ظ الســـــــــــــــالم، تعليقــاس بشــــــــــــــــمن 

 اإتنتاجاس اجمللس.
)املراقبة  ل دولة رلساني(  ت لم  ابإم  السي ة طربوش - 25

والصني، رقال  إن اجملمو ة تعر   ل تقديرها للعمل  77 مو ة الـ 
القيم الذي يضــــــــالف به  لس مراجعي احلســــــــاابس، والذي ي تســــــــي 
 تية ابلغة للمراجعة ا.ارجية للحســـــــــــــــاابس والرقابة ة األمم املتحدة 

ة رصـــــــــد م قاس ا ظ الســـــــــالم وتن يذ ويســـــــــا د الدول األ ضـــــــــا  
الوالايس. وذكرس  ن اجملمو ة تعلق  تية كبرية  لا الرقابة املالية الل 
ل الرقــابــة الل يقــدمعــا م تــب مــدمــاس  يقــدمعــا اجمللس، والل ت مــ 
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الرقابة الداملية ووادة الت تيش املشرتكة. ور س  ن التعاون الوثيق بني 
دواجية اجلعود وهدر املوارد. و  ــارس هذه ا يئاس  مر ضــروري ملنف از 

إ   ن الرتكيز املتزايد  لا النتائو ة تقرير اجمللس إـيم  ل اللجنة مل 
 التصدي بش ل  رضل للتحدايس املرتباة ببعثاس ا ظ السالم.

، كام  2019كامون الثام/يناير   31و ضار  قائلة إمه ة  - 26
ــــــــــــــــ  50 اجمللس ال تزال قيد الل  صــدرها  52توصــية مل التوصــياس الـ

ــــــــــ  ، الل تعترب ذاس 17التن يذ، وي ت ل  ي مل التوصياس الرئيسية الـ
 ولوية قصــوى، قد مُ ذس تن يذا كامال. وذكرس  ن اجملمو ة يســاورها 
القلق بوجه ماو إزا  اخن ا  معدل تن يذ التوصياس الرئيسية،  لا 

هــذه املســــــــــــــــملــة.  الرغم مل اجلعود الل تبــذ ــا األمــامــة العــامــة ملعــاجلــة
ويســـاور اجملمو ة القلق  يضـــا مل  ن تن يذ بعن التوصـــياس قد  رج  
 و مت الت لي  نه بســـــــبب النتائو املتصـــــــورة  و املتوقعة ل صـــــــالااس 
اإلداريـــة الل يضـــــــــــــــالف هبـــا األمني العـــام. ور س  مـــه ينبغي النظر إ  

عم توصــــياس اجمللس واإلصــــالااس اإلدارية لألمني العام  لا   ا تســــ
باريقة ت املية ة حتقيق ا د  املشــرتك املتمثل ة تن يذ الوالية  لا 
حنو  كثر ك ــا ة ورعــاليــة. لــذلــل ةــب  لا األمــامــة العــامــة  ن تن ــذ 
 توصياس اجمللس تن يذا كامال،  لا النحو الذي  قرته اجلمعية العامة.

وقــــالــــ  إن اجملمو ــــة الاظــــ   ن اجمللس اــــدد ة تقريره  - 27
احلاة توصــــــياس ت رر  و تشــــــابه توصــــــياس وردس ة تقارير إــــــابقة، 
ابإلضارة إ  تسليت الضو   لا التحدايس اجلديدة املتعلقة بعملياس 
ا ظ الســـــالم، مل قبيل ضـــــرورة االإـــــت ادة ال املة مل قدراس مظام 
 وموجا ة إدارة  موال ا ظ السالم. و وضح   مه يلزم  يضا مواصلة 

ة  االس امليزمة والتقارير املتعلقة ابمليزامية وإدارة إجرا  التحســـــــــــــيناس 
العملياس اجلوية. و  ـــــارس إ   ن اجملمو ة تتالف إ  النظر، ة إيار 
مشــــاوراس غري رمسية، ة الســــبل الل   ل هبا لألمامة العامة  ن تعا  

 هذه املسائل.
ومضــــــــــــــ  تقول إن اجملمو ة يســــــــــــــاورها القلق إزا   دد مل  - 28

ااي الل  اثرها اجمللس، وإ ا إـــتلتمس توضـــيحاس بشـــمن ما يلي القضـــ
 ثنا  املشــــــــاوراس غري الرمسية للجنة   وجه القصــــــــور ة التحقق املادي 
مل األصـــــــــــــــنــــا ، وهو مــــا قو   موثوقيــــة البيــــارس؛ و ــــدم توايــــد 
العملياس واملنعجياس، وهو ما درف البعثاس إ  وضف مباد  توجيعية 

قو  االتســــا  ة  مل املنظمة؛ و دم وجود من صــــلة، األمر الذي ي
إـــــياإـــــاس  ـــــاملة وموادة لالإـــــتعراضـــــاس االإـــــرتاتيجية ريما يتعلق 

بعملياس ا ظ الســـــالم، األمر الذي  نف اجلعاس صـــــاابة املصـــــلحة 
مل تقييم االة تن يذ الوالايس تقييما موضــــو يا؛ وموايل الضــــع  ة 

الذي يعدد  مل ا ظة  مراقبة االمتثال ة  ال إدارة الذمائر، األمر
الســــــــــالم و ملعم، وكذلل  موال املنظمة؛ واملســــــــــائل املتصــــــــــلة ابلدقة 
واملوثوقيـــة ة اإلبالغ  ل املعـــداس اململوكــة للواــداس وقوام القواس؛ 
واإـــــتمرار االرتقار إ   ملية لالباس التوريد ة مظام  وموجا؛ ووجود 

  يو  ة إدارة إلسلة اإلمداد والشرا . 
دس املت لمة أبن اجملمو ة إــــــــــتلتمس  يضــــــــــا توضــــــــــيحا و را - 29

بشـــــمن مســـــب هي ل ر س املال لبعثاس ا ظ الســـــالم، وال إـــــيما ما 
ينجم  ل ذلل مل مشــــــــــاكل ة الســــــــــيولة. وابلنظر إ  احلالة ال ريدة 
لألمم املتحدة، رإن الســـــيولة، املعرب  نعا بوصـــــ عا النســـــبة بني النقدية 

جعة، وا.صوم املتداولة، مل جعة واالإتثماراس القصرية األجل، مل 
  مرى، هي  اد  رضل مقاييس السالمة املالية للمنظمة.

واإــــــــتاردس قائلة إن تقرير اجمللس يتضــــــــمل معلوماس ذاس  - 30
صــــلة بســــياإــــاس ا ظ الســــالم الل تناقشــــعا  موما اللجنة ا.اصــــة 
املعنية بعملياس ا ظ الســـــــــــــــالم. وامتتم  كالمعا قائلة إن اللجنة 

درإــ  بعن توصــياس اجمللس ة املاضــي، ول نعا ي تتوصــل  ا.اصــة
 إ  توارق ة اآلرا  وال الذس قراراس بشمن تلل التوصياس.

)املراقب  ل االحتاد األورو (  ت لم  يضا  السي  د  برلرت - 31
ابإـــــم البلدان املر ـــــحة لالمضـــــمام إ  االحتاد األورو   لباميا، وتركيا، 

ا، ومقدوميا الشــــــــــــمالية؛ وبلد  ملية حتقيق واجلبل األإــــــــــــود، وصــــــــــــربي
االإـــــــــتقرار واالمتســـــــــا  البوإـــــــــنة وا رإـــــــــل؛ ابإلضـــــــــارة إ   وكراميا 
و عوريــة مولــدورــا وجورجيــا، رقــال إن االحتــاد األورو  يقــدر العمــل 
املعم الذي يضالف به اجمللس، وهو ما ا ز األمم املتحدة  لا العمل 

ي  الت ل ة، األمر الذي   نعا  زيد مل الشـــــــــــــــ ارية وال عالية مل ا
 مل االضاال  بوالاي ا  زيد مل ال  ا ة.

وقال إن مل دوا ي إـرور االحتاد األورو   ن اجمللس  صـدر  - 32
ر اي غري مشـــــــــــــــ و  بتح ظ بشــــــــــــــــمن البيــارس املــاليــة لعمليــاس ا ظ 
السالم. و  ر   يضا  ل ترايب االحتاد األورو   ا يوليه اجمللس مل 

لألدا  وللمســـــــــــــــائل ذاس الصـــــــــــــــلة، مل قبيل املعداس اململوكة اهتمام 
للواداس، وإدارة القواس واألصول، والشرا ، و ملياس اإلدارة. ور ى 
 مه ينبغي تس ري الزمم الذي ولدته إصالااس األمم املتحدة ومبادرة 
األمني العام للعمل مل  جل ا ظ الســـــالم بغية ك الة تن يذ الوالايس 
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ة وال عالية والشـــ ارية واملســـا لة. ول   إ   ن االحتاد  زيد مل ال  ا 
األورو  يتالف إ  حب  توصــــــياس اجمللس ابلت صــــــيل،  ا ة ذلل ة 

 املناقشاس املتعلقة ابملسائل الشاملة املتصلة حب ظ السالم.
و  ر  املت لم  ل أتييــــــد االحتــــــاد األورو  ملنــــــاداة اجمللس  - 33

س يستند إ   ارإاس  را  مستدامة بوضف إيار مست مل للمشرتاي
وإجرا اس مبســــاة وإــــريعة. و  ر   يضــــا  ل تقدير االحتاد األورو  
لت رار اجمللس أتكيد توصـــــــــــــــياته املتعلقة ابلعملياس اجلوية ة   قا  

. وامتتم 2017املراجعة الشـــــــــــــــاملة للحســـــــــــــــاابس الل   زها ة  ام 
املناقشـــــــــــــــاس املتعلقة كالمه ابلقول إن االحتاد األورو  إـــــــــــــــيعلق ة 

 يزامياس ررادى البعثاس واالإـــــــــــــــتعرا  العام لتمويل  ملياس األمم 
املتحدة حل ظ السالم  لا ت اصيل اإتنتاجاس اجمللس وما يتصل هبا 

 مل مالاظاس اللجنة االإتشارية.
)الوالايس املتحدة األمري ية(  قال  إن  السددددي ة يددددرتلني  - 34

 لا  مل اجمللس ألن تقارير اجمللس تورر ورد بلدها يعلق  تية كبرية 
معلوماس قي مة  ل مســــــائل  إــــــاإــــــية ابلنســــــبة ل  ا ة  دا   ملياس 
ا ظ السالم وإلصالاعا. وقال  إ ا تتالف إ  مناقشة التقدم احملرز 
ة تن يذ توصـــــــــــياس اجمللس الســـــــــــابقة،  ا ريعا تلل املتعلقة ابمل زون 

ملؤإسية، وحتسني  إاليب العمل. وإدارة املمتل اس، وإدارة امل اير ا
وذكرس  ن مل دوا ي إرور ورد بلدها  يضا  ن  يف  ملياس ا ظ 
الســــــــــــالم ال تزال مســــــــــــتقرة ماليا، ولديعا موارد مقدية كارية ملواصــــــــــــلة 

 العملياس األإاإية.
وا تربس املت لمة  مه ينبغي وضف  و مواد و  ا  لتقييم  - 35

ســالم، وال إــيما مل مالل حتســني وتعزيز األدا  ة  ملياس ا ظ ال
مو ية وتوقي   ملياس اإلبالغ املتعلقة ابألدا . ور س  مه ةب تن يذ 
توصــــــياس اجمللس تن يذا كامال وة الوق  املناإــــــب مل  جل حتســــــني 
تن يذ الوالايس واإت دام املوارد. وامتتم  اديثعا ابلقول إن العديد 

ابألدا ، يعزز بعضـــعا  مل توصـــياس اجمللس، وال إـــيما ما يتصـــل منعا
بعضــــــــا، ولذلل ينبغي  ن تن ذ باريقة منســــــــقة ل  الة حتقيق  قصــــــــا 

 قدر مل األثر. 
)الياابن(  قال إن ورد بلده يعلق  تية  السددددددي  يما و دددددد  - 36

كبرية  لا الدور الرقا  الذي يضـــــــــــــــالف به اجمللس، ذلل  ن تقارير 
ألمم املتحــدة. و  ر  اجمللس تورر معلومــاس قي مــة  ل احلــالــة املــاليــة ل

 ل ارتياح الياابن ألن املركز املاة لعملياس ا ظ الســـالم كان إـــليماً 

، مف وجود موارد كارية ملواصــــــــلة 2017/2018مالل الســــــــنة املالية 
العملياس األإـــاإـــية؛ وقال إن بلده إـــيواصـــل الورا  ابلتزاماته بوصــ ه 

   ل أتييـد مل كبــار مقــدمي املســــــــــــــــاتــاس املــاليــة إ  املنظمــة. و  ر 
اليــاابن ملالاظــاس اجمللس ريمــا يتعلق  دارة األصـــــــــــــــول، واإـــــــــــــــرتداد 
الت الي ، والنظام الشامل لتقييم األدا ، واإتعرا  املباد  التوجيعية 
املتعلقة ابلذمائر، واإــــــــــــــت دام ميزامياس العملياس اجلوية، ابلنظر إ  
ار  تيـــة  ن تـــُدار  مليـــاس ا ظ الســـــــــــــــالم ب عـــاليـــة وك ـــا ة وة إيـــ

املســــــــــــــــا لــة. ومف  ن بعن مالاظــاس اجمللس ي ي ل املقصـــــــــــــــود  ن 
تنــاقشـــــــــــــــعــا اللجنــة، رعي معمــة للنظر ة اجلوامــب اإلداريــة واملتعلقــة 
ابمليزامية حل ظ الســـــــــــالم. والاظ املت لم  ن مل بني التوصـــــــــــياس الل 

ة املائة  52، مـُ  ِّذ ما مســـــــبته 2016/2017قدمعا اجمللس ة ال رتة 
. 2015/2016وهو مـا  ثـل حتســـــــــــــــنـا مقـارمـة ابل رتة  تن يـذا كـامال،

وامتتم كالمه ابلقول إن األمني العام ةب  ن يواصـــــــــــــــل ك الة تن يذ 
 توصياس اجمللس تن يذا كامال وة الوق  املناإب. 
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