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 المتحدة للطفولةمنظمة األمم  
 المجلس التنفيذي

 2022الدورة السنوية لعام  
 2022حزيران/يونيه   14-17

    من جدول األعمال المؤقت*  9البند 
رد اإلدارة على التقرير السننننوي لم تل اليوف سنننا للمراجعة الدالل ة للحسنننا ا     

 إلى المجلس التنفيذي المقدم    2021والتحق قا  لعام  
  

 موجز  
تعرض هذه الوثيقة رد اإلدارة على التقرير الســــنوي لماتي اليونيســــع للمراجعة الداسلية للحســــا ا    

ــا    ــا  لعـ ــا    2021والتحقيقـ ــذت ـ ــذيص ويلقر التقرير مقتلع اإلجراتا  التت اتقـ ــد   لى المجلس التنفيـ المقـ
 مجاال  القطر فت المقر وعلى الصـعيدين اإلقليمت والقطريص مما ققد  اليونيسـع لتنفيذ التويـيا  المتعلقة 

 طالـلة متعمـقة على حـاال  الوس و ــــــــــــــوت الســــــــــــــلوم التت حقل حو قحقل في ـا ماـتي المراجعـة والتحقيـقا   
واإلجراتا  المتقذة   ما فت ذلك اإلجراتا  المتعلقة  ا ـــترداد األموال المفقودة  ســـبي الوسص وتســـل  الوثيقة 

ضوت على الج ود الجماعية التت تبذل ا ُشعي اليونيسع ومااتب ا لتنفيذ التوييا    ما فت ذلك اإلجراتا   ال
 ش راص 18المتعلقة  التوييا  التت ظلت تنتظر التنفيذ ألكثر من  

 صويتضمن الفرع التا ع من هذه الوثيقة عناير مشروع قرار لكت ينظر فيه المجلس التنفيذي 
 
 

  

 

 * EICEF/2022/9ص 
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 المحتويا  
 الصفحة    

ص لمحة عامة  -حوال   ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص صص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص  3  ص

ص الكشع العلنت عن تقارير المراجعة الداسلية للحسا ا   -ثانيا    ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص  4  ص

ص اإلجراتا  التت اتقذت ا اإلدارة والقط  التت وضعت ا ا تجا ة لنتائج المراجعة الداسلية بوجه عا   -ثالثا    ص ص ص ص ص ص  4  ص

ص اإلدارة والقط  التت وضعت ا ا تجا ة للتوييا  الموج ة  لى المااتي القطرية اإلجراتا  التت اتقذت ا  -را عا   ص ص ص  5  ص

اإلجراتا  التت اتقـذت ـا اإلدارة والقط  التت وضــــــــــــــعت ـا ا ــــــــــــــتجـا ـة للتويــــــــــــــيـا  المنبثقـة عن عمليـا  المراجعـة   -سامسا  
ص المواضيعية وعمليا  المراجعة المشترمة ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص صص ص ص ص ص  9  ص

ص الم ا  اال تشاريةتعليقا  اإلدارة على  - اد ا   ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص صص ص ص ص ص ص  10  ص

ص  جراتا  اإلدارة المتعلقة بنتائج التحقيقا  والقسائر المالية وا ترداد األموال - ا عا   ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص  10  ص

ص 2021تعليقا  اإلدارة على التقرير السنوي للجنة اال تشارية لمراجعة حسا ا  اليونيسع لعا   -ثامنا    ص ص ص ص ص ص ص ص  12  ص

ص مشروع قرار  -تا عا   ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص صص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص  15  ص

  المرفل

ــرن اإلجراتا  المتفل علي ا المفتوحة التت مر علي ا حكثر منآسر     ــتجدا   شـ ــ را فت  18 المسـ  مانون األول/ 31شـ
ص 2021دقسمبر  ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص صص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص  16  ص
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 لمحة عامة  -   أوال  
حعد   دارة اليونيســــــــع هذا التقرير ردا على التقرير الســــــــنوي لماتي اليونيســــــــع للمراجعة الداسلية   - 1

المراجعــــة حو   لعــــا   “الماتــــي”للحســــــــــــــــــا ــــا  والتحقيقــــا   ماتــــي  التنفيــــذي   2021(  المجلس  المقــــد   لى 
 E/ICEF/2022/AB/L.5ــاف ــمن التقرير آسر  E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1ته  ( وإضــــــــــ (ص ويتضــــــــــ

المســـــتجدا   شـــــرن اإلجراتا  التت اتقذت ا حو تعتز  اتقاذها  دارة اليونيســـــع لمعالجة المقاطر والتويـــــيا  
ص ممــا يبين الج ود المبــذولــة 2021الماتــي فت عــا     الرئيســــــــــــــيــة المحــددة فت عمليــا  المراجعــة التت حجراهــا

لتحســـــين نزاهة الشـــــراكا  ونيادة  ماانية ا ـــــترداد القســـــائر المتعلقة  حاال  الوس حو الوس المفترض المبل  
 ص2019/6و  2018/3عن ا   ما يتماشى مع قراري المجلس التنفيذي لليونيسع 

 لى حن  طار اليونيســـــع للحوممة وإدارة    2021ا  وقد سلصـــــت المراجعة التت حجراها الماتي فت ع - 2
المقاطر والضــوا   ماو وفعال  شــام عا ص وترحي اإلدارة  الرحي المرضــت الذي ا ــتمر على مدت الســنوا   
ــم   الســـت الماضـــية  وتقر فت الوقت نفســـه  رن الج ود الجارية لتعزيز الســـيا ـــا  واإلجراتا  والنظم  ـــتوايـ

 لمقاطر والرقا ة فت اليونيسعصتعزيز بيئة الحوممة وإدارة ا

  2021تقريرا عن حنشــــــــــــطة اليونيســــــــــــع فت عا   20وتالحظ اإلدارة حنه تم  يــــــــــــدار ما مجموعه  - 3
ــاريةص وقد سلصـــت   3ذلك  فت  ما ــتشـ ــ  100تقارير عن م ا  ا ـ التت  17فت المائة من تقارير المراجعة الـــــــــــــــ

يدل  (  مما“بتحفظ معتدل”حو    “بدون تحفظ”رات  حيدرها ماتي المراجعة  لى ا تنتاجا  مرضية عموما  حي آ
 على التزا  اإلدارة بتحسين العمليا  وت يئة بيئة رقابية قوية فت اليونيسعص

وتقدر اإلدارة الج ود التت يبذل ا ماتي المراجعة لال ــتفادة  شــام حفضــم من قدرا  تحليم البيانا   - 4
   2021طة مراجعته القائمة على مراعاة المقاطر لعا   وا ـتقدا  عمليا  المراجعة عن  عد لتحسـين توطية س

(ص وقد ا ـــــــــــــتفاد  شـــــــــــــع ة اإلدارة  19- كوفيد  2019على الرغم من آثار جائحة مرض فيروس مورونا لعا   
  (+TeamMate)المالية والتنظيم اإلداري من  ماانية ويول ا  لى منصة المراجعة المستضافة على السحا ة  

التـا عـة لماتـي المراجعـة ونفـذ  سطـة ا ــــــــــــــتراتيجيـة للمتـا عـة الـدوريـة ليجراتا  المتفل علي ـا وتقـدقم الـدعم 
رغ اإلدارة حن تبل   رن التويـــــيتين المت قيتين   للمااتي لتيســـــير التنفيذ العاجم لتويـــــيا  ماتي المراجعةص ويســـــُ

 ص2021مانون األول/دقسمبر  31حُغلقتا  عد الواردتين فت تقرير ماتي المراجعة قد قيم ما الماتي الحقا و 

وترحي اإلدارة  ام ج د مؤ ــــــســــــت لتعزيز حعمال المراجعة والتحقيقا   ويســــــرها حن الماتي التا ع  - 5
  بدعم من الموارد اإلضـــــــــــــافية  2021لماتي المراجعة فت بودا ســـــــــــــت حيـــــــــــــ   قعمم  اامم طاقته فت عا  

   ما فت ذلك 2022دعم طرائل تشـــــويم ماتي المراجعة فت عا   المعتمدة من الموظفينص وتتطلع اإلدارة  لى
  ماانية  نشات ماتي  ضافت  مع مراعاة الدروس المستفادة والفرص المستقلصة من السنوا  الماضيةص

ص 2020وتدرم اإلدارة التحدقا  المتمثلة فت نيادة عدد ادعاتا  الوس و ـــــوت الســـــلوم مقارنة  عا   - 6
ة مضـــــــــاعفة الج ود لدعم المااتي  وف م األ ـــــــــ ا  الكامنة ورات هذه الزيادة  ومعالجة  وتوايـــــــــم حفرقة اإلدار 

ــلةص ورينما تالحظ اإلدارة حن عدد  حي ــائر المالية ذا  الصـ ــترداد القسـ ــروع فت ا ـ ــعع بنيوية  والشـ مواطن ضـ
اتي المراجعة    فإن ا تدعو م2020فت المائة مقارنة  عا    22ناد بنس ة    2021الحاال  التت حغلقت فت عا   

 لى موايـــلة تعزيز القدرة على تحســـين حوقا   نجان التحقيقا   لتماين اإلدارة من اال ـــتفادة من المزاقا التت 
يوفرها الحم الم ار من حيث بدت عمليا  ا ــــــترداد األموال من المتورطينص وفت هذا الصــــــدد  ترحي اإلدارة  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1
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وتتطلع  لى العمــم مع ماتــي المراجعــة    2021عــا      ــإجرات تقييم ســارجت لجودة وظيفــة التحقيل فت حواسر
  شرن فرص التحسينا  التت جرت تحديدهاص

  حيــــدر  اليونيســــع بيان ا األول  شــــرن الرقا ة الداسلية للســــنة  2021وتالحظ اإلدارة حنه فت عا   - 7
ال المســـــاتلة  ص ويشـــــام هذا البيان وثيقة رئيســـــية فت مج2020مانون األول/دقســـــمبر  31المالية المنت ية فت  

تتطلي من مم ماتي حن قجري  على ح ـاس  ـنوي  تقييما ذاتيا للرقا ة الداسلية وحن ققد  شـ ادة  لى المراقي  
المالت  شـرن يـحة الضـوا   الداسلية فت الماتي  تؤمد وجود هذه الضـوا   وفعاليت ا التشـويليةص وهذه عملية 

 ية والمساتلة عن  دارة مقاطر الوسصهامة  تساعد على تحسين فعالية بيئة الرقا ة الداسل
  

 الكشا العلني عن تقارير المراجعة الدالل ة للحسا ا   -  ثاف ا  
ــا ا     - 8 ــتمرار ماتي المراجعة فت الكشــــع العلنت عن تقارير المراجعة الداسلية للحســ تثمغِّن اإلدارة ا ــ

الواردة من المـدير التنفـيذي واـلدول   ـ االقتران مع النظر فت الطلـ ا  2012/13عمال  قرار المجلس التنفـيذي  
ــم اإلدارة دعم الج ود المبذولة  ــات من حجم تنقي  التقارير حو حجب ا  وفل شـــــــــــرو  معينةص وتوايـــــــــ األعضـــــــــ

عملية الكشـــــــع هذه من سالل الموافقة فت الوقت المنا ـــــــي على التقارير لنشـــــــرها  مما ييســـــــر ا ـــــــتمرار   فت
 صلحةصالمساتلة والشفافية حما  الج ا  ياح ة الم

تقريرا من تقارير المراجعة   17  تم نشـــــــــر 2021مانون األول/دقســـــــــمبر  31وتؤمد اإلدارة حنه حتى  - 9
 تقريرا للمااتي القطرية وتقرير واحد لمراجعة مواضيعيةص 16: 2021الصادرة فت عا  

  
ة  اإلجراءا  التي اتخذتها اإلدارة والخطط التي وضنننعتها اانننتجا ة لنتارا المراجع -  ثالثا  

 الدالل ة بوجه عام 
 شــــــــــــــرن  عطـات األولوـية لتنفـيذ اإلجراتا  التت تقر  2017/10ـلدت تنفـيذ قرار المجلس التنفـيذي   - 10

مجــاال  المقــاطر المتكررة  تثمن اإلدارة الرلت الثــاق ــة الواردة من ماتــي المراجعــة وتشــــــــــــــير  لى المجــاال   
فت المائة من جميع اإلجراتا  المتفل علي ا   88 المشـــــــــــمولة  التقرير التت تشـــــــــــام 2021األررعة لفترة عا  

الناشئة عن عمليا  مراجعة المااتي القطرية  على النحو التالت:  ح(  دارة البرامج؛   ( الحوممة والمساتلة؛  
  ج( اإلمدادا  واللوجستيا ؛  د( اإلدارة الماليةص

ــادرة فت فت المــائــة من اإلجراتا  المتفل علي ــا    15وتقر اإلدارة  ــرن   - 11 فت تقــارير المراجعــة الصـــــــــــــ
قد تم تصـــــــــــنيف ا على حن ا ذا  حولوية عاليةص ويقع هذا ضـــــــــــمن نفس النطا  مما فت الســـــــــــنتين   2021 عا 

(  مع  درام حن هذه التويـــــــــيا   2019فت المائة فت عا   16و   2020فت المائة فت عا   13الســـــــــا قتين  
ض لمقـاطر حعلى  مع عـد  التـرثير  ــــــــــــــل ـا على  طـار  تـدعو  لى اتقـاذ  جراتا  ذا  حولويـة للحـد من التعر 
 المنظمة للحوممة وإدارة المقاطر والضوا   عموماص

وترحي اإلدارة  رن عملية التقييم التت حجراها ماتي المراجعة قد وقفت على وجود مجاال  للتحسين  - 12
ــتعراض تقارير ــم اإلدارة ترميز ا ــ ــواتص ومع ذلك  توايــ ــا  جيدة على حد  ــ المراجعة الداسلية على   وممار ــ

شـــــير  ليه من مجاال  التحســـــين والمواضـــــيع المتكررة من حجم التقطي  لتعزيز العمليا  وتو ـــــيع نطا   حُ  ما
 الممار ا  الجيدةص
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تقريرًا لمراجعــة الماــاتــي القطريــة وتقريرًا واحــدًا   16  حيـــــــــــــــدر ماتــي المراجعــة  2021وسالل عــا    - 13
تويــــــيةص ويســــــر اإلدارة حن تالحظ حن نســــــ ة   152لتقارير ما مجموعه  لمراجعة مواضــــــيعية  وتتضــــــمن هذه ا

تحفظ معتدل“(ص ”حو بـ   “فت المائة من تلك التقارير ح فر  عن ا تنتاجا  ُمرضية عموما  ”بدون تحفظ 100
ــنا مقارنة  عا    ــ ة 2020ويمثم ذلك تحســ نغفت نســ ــُ ــية عموما   94  حيث يــ فت المائة من التقارير  رن ا مرضــ

 فت المائة  رن ا ”مشفوعة بتحفظا  شديدة“ص 6ونس ة 

ويالحظ ماتي المراجعة فت تقريره الســـــــــنوي حن تصـــــــــنيفبت ”بدون تحفظ“ و ”بتحفظ معتدل“ قعتبران  - 14
ُمرضـــــــــيين  وحن هذين التصـــــــــنيفين يؤمدان ليدارة حنه توجد بوجه عا  ضـــــــــوا   وعمليا  ذا  يـــــــــلة قائمة  

ى من ا  ومن ثم فليســـــت هنام حاجة  ـــــوت  لى اتقاذ  جراتا  تصـــــحيحية  وظائف ا على النحو المتوس تؤدي
 طفيفة نسبياص

تعزيز ج ود اإلدارة لتســــــــريع اإلجراتا  الرامية  لى  غال  حي تويــــــــيا    2021وقد جرت فت عا   - 15
ــم  اإلجراتا  المتفل علي  ــتراتيجية تتصـــــــــ ــع ة اإلدارة المالية والتنظيم اإلداري سطة ا ـــــــــ  ا مت قيةص ونفذ  شـــــــــ

ــيا ص وحدت ذلك  لى تقلر اإلجراتا  المتفل علي ا التت طال   ــير التنفيذ العاجم للتويـ ودعمت المااتي لتيسـ
 جرات فت   15 مقارنة بــــــــــــــــــــــــــــ  2021مانون األول/دقســــــــــــــمبر   31حمد  قائ ا دون تنفيذ  لى  جراتين فق  فت 

تنفيـذ فترًة طويلـة وقـا  ماتـي   (ص وقـد نفـذ  اإلدارة  عـد ذلـك هـاتين التويــــــــــــــيتين اللتين ظلتـا دون 2020 عـا 
 المراجعة الحقا بتقييم ما وإغالق ما  وإن مان ذلك  عد ن اقة العا ص

  
اإلجراءا  التي اتخذتها اإلدارة والخطط التي وضنننننننعتها اانننننننتجا ة للتو ننننننن ا    -  را عا  

 الموجهة إلى الم اتل القطرية 
  2021األدات التت حجراها ماتي المراجعة فت عا  تالحظ اإلدارة حن نطا  حنشـــــــطة التركد من حســـــــن   - 16

ــمم   ــ ة    16شــــــــ ــة للمااتي القطرية   29مات ا قطريا بلوت نفقات ا نســــــــ ــصــــــــ فت المائة من جملة النفقا  المقصــــــــ
 جرات من اإلجراتا  المتفل علي اص وتؤمد   140ص وح ـــــفر  عمليا  المراجعة هذه عن 2021واإلقليمية فت عا  

 ص2021الصادرة فت عا   16  تم نشر تقارير المراجعة الـ  2021األول/دقسمبر    مانون  31اإلدارة حنه حتى  

وـقد تجـلت ج ود اإلدارة إلعطـات األولوـية لتنفـيذ اإلجراتا  المتفل علي ـا فيمـا ُحبل  عـنه من معـدال    - 17
ــا قين   ذ تم تنفيــذ   متفل علي ــا  فت المــائــة من اإلجراتا  ال  95تنفيــذ اإلجراتا  المتفل علي ــا للعــامين الســـــــــــــ

ــ ة  2021ص ورالمثم  ورحلول ن اقة عا  2019فت المائة من تلك المتعلقة  عا   99و   2020 لعا    مانت نســـ
 فت المائة من مجموع ا الكلتص 90ش را تبل   12البنود المفتوحة المت قية دون تنفيذ لمدة تقم عن 

قرير من تقــارير مراجعــة الماــاتــي وتالحظ حن حول ت   19-وتقر اإلدارة مــذلــك بتــرثير جــائحــة موفيــد - 18
ــر فت حقار/مايو  ــدار  2021القطرية قد نشـ ــمن  2021تقريرا فت الررع األسير من عا     11وحنه تم  يـ ص وتتضـ

ــ ة  ــ ة   63هذه التقارير نســـــــــــ فت المائة  72فت المائة من اإلجراتا  المتفل علي ا ذا  األولوية العالية ونســـــــــــ
ــعت  2021 جرات لعا    140المااتي القطرية ال ال  عددها  اإلجراتا  المتفل علي ا المتعلقة    من ص وقد وضــــــــــ

ـ الفعـم سط  لتنفـيذ هـذه التويـــــــــــــــيا   ويجري تنفـيذ اإلجراتا  المتفل علي ـا  على الرغم من توقـيت التقـارير  
 والسيا  التشويلت العالمت الصعيص ويرد فيما يلت موجز ليجراتا  الجاري اتقاذهاص
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 إدارة البراما -  ألا 
 140 فت المائة من اإلجراتا  الــــــــــــــــ  46تالحظ اإلدارة حن اإلجراتا  المتصـلة  إدارة البرامج مثلت  - 19

تقــديرهــا  ص وتعر  اإلدارة عن2021التت وافقــت علي ــا الماــاتــي القطريــة التت سضــــــــــــــعــت للمراجعــة فت عــا   
التركد من حســـــــن حدات ال ـــــــتمرار االهتما   افاقة وفعالية التقطي   وتطوير الشـــــــراكا   والريـــــــد  وحنشـــــــطة  

التت  16 البرامج  وتقدقم التقارير  لى المانحين  والتقييم  على النحو الوارد فت جميع عمليا  المراجعة الـــــــــــــــــــ 
 ص2021حجريت للمااتي القطرية فت عا  

إلجرات تحســــــــينا    2020  وايــــــــلت اليونيســــــــع الرحلة التت بدح  فت حوائم عا   2021وفت عا   - 20
ــية من سالل ع ــســــ ــاورا  مع حكثر من  مؤ ــــ ــور نماذج األعمالص وحجريت مشــــ موظع   5  000ملية  عادة تصــــ

ــيا    ــنوا  المقبلةص ويجري حاليا تنفيذ تويـــ ــم ل طفال وإعداد اليونيســـــع للســـ لتحديد ميفية تحقيل نتائج حفضـــ
ــاتلة  وا ــــــــتعراض  هياكم  المرحلة األولى التت وافقت علي ا المديرة التنفيذقة   ما فت ذلك تحديث  طار المســــــ

اإلدارة الداسلية وعمليا  يـنع القرار  وعمليا  التقصـير الداسلت للموارد المالية  وت سـي  تقطي  البرامج  
ــات حفرقة تقنية عالمية وحفرقة متعددة الم ا ص مما حنجز  المرحلة الثانية من المشـــــــــــروع  عد مشـــــــــــاورا    وإنشـــــــــ

ــة توييرا  هامة  ــفر  عن تحديد سمســ ــعة مع الموظفينص وح ــ ــع فت األجم  مو ــ ــع قوي لليونيســ ــمان وضــ لضــ
ــ   هت:   ــع؛  1المتو ـــــــــــ ــراكا  من حجم الموارد؛ 2( التقطي  لتحقيل نتائج على نطا  وا ـــــــــــ (  قامة الشـــــــــــ

( تمتع الموظفين  ــاإلماــانيــا  4الوجود القطري المتســــــــــــــم  قفــة الحرمــة والمزود  ــاإلماــانيــا  الالنمــة؛   (3 
 العمليةص( المعرفة والتعلم والبيانا   5المطلورة؛  

و ـــــــــتنفذ اإلجراتا  المقترحة ضـــــــــمن م ادرا  التحســـــــــين القائمة حو  جانب ا  و ـــــــــتوايـــــــــم األفرقة   - 21
 المؤ سية التت حنشئت اإلشراوب على تنفيذِّ األنشطة وتنسيلِّ ج ود التحسين وتقدقمب المشورة  شرن ماص

 
 التخط ط  -   1 

الماــاتــي التت شــــــــــــــملت ــا المراجعــة لتعزيز تقطي  البرامج تالحظ اإلدارة الفرص المتــاحــة فت ححــد   - 22
طريل تحديد البيانا  المرجعية والفئا  الســاانية المســت دفة قبم  نشــات وحشــد الشــراكا  للقيا   األنشــطة   عن

ــادر البيانا  الموثوقة ووضــــع المؤشــــرا  المرجعية والمؤشــــرا    الالنمةص واإلدارة ملتزمة  التحديد الم ار لمصــ
 األسرت  فضال عن  دسال تحسينا  على عملية تقطي  العممص  الرئيسية

وفت المااتي القطرية التت قدمت  شــــــرن ا تويــــــيا  تتعلل  التقطي    ــــــتعمم اإلدارة على يــــــقم   - 23
وت ســي  عمليا  تقطي  العمم واال ــتعراض الســنوي لكفالة ضــمان الجودة ووضــول الورض والمحتوت وترييد  

 ومشارمة الج ا  الشرياةص

وراإلضــــافة  لى ذلك  ناد  اليونيســــع من ت ســــي  اإلبالت عن المؤشــــرا  لتشــــمم ا ن تقارير البرامج  - 24
ــام   ــي  على االندواجية  ويعبر  شــ ــتراتيجيةص ويقضــــت هذا الت ســ ــافة  لى اإلبالت عن القطة اال ــ القطرية  اإلضــ

 صييسر جمع البيانا  واإلبالت عن ا حفضم عن المساهما  المقدمة على الصعيد القطري فت النتائج العالمية  و 
 

 الشراكا   -   2 

تثمن اإلدارة تويــــــــــــــيــا  ماتــي المراجعــة الراميــة  لى تعزيز ا ــــــــــــــتــدامـة التــدسال  وتقويـة التعــاون   - 25
المنظما  غير الحاومية   ما فت ذلك  دارة مقاطر الشـــــراكا  ونيادة االستيار المفتول للج ا  الشـــــرياة  مع
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ايــــــم  دارة اليونيســــــع تعزيز الشــــــراكا   استيار الج ا  الشــــــرياة التت لدي ا القدرة  المجتمع المدنتص وتو  من
 على تحقيل النتائج المتفل علي ا ورا تقدا  عمليا  تنافسية موثقة توثيقا  ليمًاص

  بذلت ج ود مستمرة لتعزيز قدرا  ج ا  شرياة منفغِّذة مقتارة  بو ائم من ا التدريي  2021وفت عا    - 26
ص وتع ــد  19- ومع ذلــك  يـــــــــــــودفــت تحــدقــا   ــالنظر  لى األولويــة المعطــاة لمواج ــة جــائحــة موفيــد عن  عــدص  

المااتي التت ُحبرن  في ا فرٌص للتحســـــــــين  ا ـــــــــتعراض حنواع الشـــــــــراكا  وتحديد القطوا  التت يتعين اتقاذها 
 الطا ع اال ـــــتراتيجت لتعزيز ا ـــــتراتيجيت ا المتعلقة  الشـــــراكا    طر  من ا الدسول فت شـــــراكا  حكثر اتصـــــافا  

منظما  المجتمع المدنت التت تتمتع  قدرا  حكبرص وتع د   دارة اليونيســـــــــــــع حقضـــــــــــــا بدعم المااتي لكفالة   مع 
 صاال تقدا  المتسل ل دوا  اإللكترونية  اامم  ماانات ا فت  دارة الشراكا  وتت ع البيانا  والمصروفا  

 
 الر د  -   3 

 التويــــــية الداعية  لى وضــــــع سطة ريــــــد ميدانية تكفم التوطية الكافية لزيارا  ريــــــد تقر اإلدارة  - 27
البرامج فت البلــدان وتســــــــــــــتعرض نوعيــة العمــم الــذي ققو   ــه المراقبون القــارجيون  وإلى القيــا  بزيــارا   لى 

 الج ا  الشرياة المعرضة لمقاطر عالية للتركد  شام معقول من ُحسن تنفيذ البرامجص

ــات 2021عا   وفت - 28 ــاريين وإنشـ ــتشـ ــامم لال ـ ــا  جيدة مثم التدريي الشـ   حدد ماتي المراجعة ممار ـ
قوالي موحدة للريـــدص والحظ الماتي حقضـــا حن هنام فريـــة لزيادة تحســـين تقطي  وتنســـيل حنشـــطة الريـــد 

تقطيطه    ماـتي واحـد   ةـية تعظيم الفواـئد المـترتـية من هـذه الزـيارا ص وـقد تع ـد الماـتي المعنت بتحســــــــــــــين فت
 لريد البرامجص

وتوايـــــم اإلدارة دعم المااتي لتعزيز الرقا ة على حنشـــــطة الريـــــد المعتزمة   ما فت ذلك ا ـــــتقدا    - 29
 الريد من ج ة سارجية  حيثما ينطبل ذلكص

 
 النها المنسق للتحويال  النقدية  -   4 

ــيا  المتعلقة بتعزيز التحويال  النقدقة الم اشــــــــــ  - 30 ــين عمليا  تقر اإلدارة  التويــــــــ رة من سالل تحســــــــ
ــيا    الريـــــد وضـــــمان الجودة ورنات قدرا  الج ا  الشـــــرياة المنفذةص وتع د  المااتي  افالة حن تعالج تويـــ
الزيارا  البرنامجية مواطن الضـــــعع وحن تحســـــن ريـــــد النفقا  غير المســـــتوفية للشـــــرو  والمتا عة المنتظمة  

ــرن حكفر الطر  وحكثرها فعالية التت للنقا  محم اإلجراتا ص ويعمم مقر اليونيســــــع على و  ضــــــع توجي ا   شــــ
قمان حن تســتقدم ا المااتي القطرية لتت ع النفقا  غير المســتوفية للشــرو  التت تنتظر تبريرا مافيا حو تنتظر 

ها من الج ا  الشرياة المنفذةص  ا تردادب

حســـــــن األدات عندما يتعذر القيا  م اإلدارة حقضـــــــا  الحاجة  لى  قجاد حشـــــــاال بديلة للتركد من وتســـــــلغ  - 31
ــرياة  ــفر؛ وإلى القيا  بزيارا  برنامجية لجميع الج ا  الشــ ــة على الســ ــبي القيود المفروضــ بزيارا  ميدانية  ســ
ــتوت مقبول من تحمم   ــمن مســـــــ ــن األدات ضـــــــ ذا  المقاطر العالية لجعم المقاطر المرت طة  التركد من حســـــــ

اليونيسـع مذمرة توجي ية  شـرن تنفيذ  دارة الشـراكا  لتزويد   حيـدر   19-المقاطرص وفت  ـيا  جائحة موفيد
ــد والتركد عن ُ عد واعتماد ن ج قائم على مراعاة المقاطر لتحديد  ــمال  الريـــــــــ المااتي  المرونة الالنمة للســـــــــ
حولويا  األنشـطةص وتع د  اإلدارة  موايـلة دعم المااتي لتحسـين نوعية الزيارا  البرنامجية ومتا عة ما ينتج  

 ن ا من توييا صع
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 تقديم التقارير إلى الجها  المافحة  -   5 

ــين  عداد التقارير المقدمة  لى الج ا  المانحة  - 32 ــية الداعية  لى تحســــــــــ ححاطت اإلدارة علما  التويــــــــــ
  تع د  2021والتقارير الســـــــــنوية لضـــــــــمان دعم جميع النتائج الرئيســـــــــية المبل  عن ا  ردلة مافيةص وفت عا   

ــين اإلبالت عن النتائجص وقد حثبتت بوا ة تقدقم التقارير  مااتي اليونيســـــ  ع بتعزيز تدريي الموظفين لزيادة تحســـ
  حن ا حداة مفيدة جدا فت تيســــير اإل ــــراع  إنجان 2020 لى الج ا  المانحة  التت بدح تشــــويل ا فت ن اقة عا   

 التقارير المقدمة  لى الج ا  المانحةص
 

 التقي م  -   6 

ــية الداعية  لى تعزيز التقييما  عن طريل تقصـــــــــــــير الموارد المالية   تحي  اإلدارة - 33 علما  التويـــــــــــ
والقـدرا  الكـافـيةص وقـد تع ـد   دارة اليونيســــــــــــــع بتعزيز حوجـه الـتينر بين الماـاـتي القطرـية والماـاـتي اإلقليمـية  

 ان التقييما  المقررةصوالمقر لترمين موارد مافية إلجرات التقييما  األ ا ية فت الوقت المنا ي والتعجيم  إنج

وجر  الموافقـة على يــــــــــــــنـدو  التمويـم الجمـاعت القـاص  ـالتقييم للمســـــــــــــــاعـدة فت بلوت نســــــــــــــ ـة  - 34
ــة للتقييم من اإلنفا  البرنامجت التت حددها المجلس التنفيذي  وذلك  اعت اره   فت 1 الـــــــــــــــــــــ  ــصــــ المائة المقصــــ

ص و ــتوايــم اإلدارة بذل الج ود لضــمان  2025-2022اعتمادا م اشــرا فت الميزانية المتكاملة لليونيســع للفترة 
 توفير الموارد الكافية لوظيفة التقييمص

 
 الحوكمة والمساءلة -   اء 

ــاتلة مثلت  - 35 ــلة  الحوممة والمســــــــــ فت المائة من اإلجراتا    22تالحظ اإلدارة حن اإلجراتا  المتصــــــــــ
ص مما تالحظ اإلدارة وتقدر 2021ت عا  التت وافقت علي ا المااتي القطرية التت سضعت للمراجعة ف  140 الـ

التويــية الداعية  لى  دماج التحليم الســياقت والظرفت فت تقييما  المقاطر وتقييما  مقاطر الوس وتالحظ  
الحاجة  لى بنات قدرا  الج ا  الشـــــرياة من المنظما  غير الحاومية لمنع اال ـــــتوالل واالنت ام الجنســـــيين 

 ج المسائم الرئيسية فت القوالي الموحدة للزيارا  البرنامجيةصمن سالل  جراتا  من قبيم  دما

وتع ـد  الماـاـتي المعنـية ـ إعطـات األولوـية لتحـدـيث تقييمـات ـا الســــــــــــــنوـية للمقـاطر  وإدراج المقـاطر   - 36
الناشـــــــئة  وإعداد سط  عمم للتقفيا من مواطن الضـــــــعع الماتشـــــــفة واإلبالت عن ا فت المنصـــــــة المرمزية 

ــا  التعجيم بتنفيذ سط  العمم المتعلقة  منع  eGRCر واالمتثال  للحوممة والمقاط (ص وتع د  المااتي حقضـــ
ــلة حثنات الزيارا  البرنامجية  وذلك لزيادة الوعت  ــائم ذا  الصــ ــيين ورتوطية المســ ــتوالل واالنت ام الجنســ اال ــ

 المجتمعت  يليا  اإلبالتص

إلطالع   2009تحديث نظا  المســـــــــــاتلة لعا  وراإلضـــــــــــافة  لى ذلك  تقو   دارة اليونيســـــــــــع حاليا ب  - 37
ــبتمبر   ــتجدا  فت حيلول/ ــ ــر 2022المجلس التنفيذي على آسر المســ ــتقلر اإلطار المحد   عنايــ ــيســ ص و ــ

التويير المؤ ـــــــســـــــت التت تطور  لتعزيز الرقا ة داسم اليونيســـــــع و ـــــــيعاس التعليقا  التت تم جمع ا طوال  
المشــــــاورا  التت جر  سالل عملية  عادة تصــــــور نماذج عملية التحســــــين المؤ ــــــســــــت  وال  ــــــيما من سالل  

  2020األعمال  فضــــــــال عن المالحظا  الواردة فت التقرير عن الم مة اال ــــــــتشــــــــارية لماتي المراجعة لعا  
 الذي جرت فيه ا تعراض  طار المساتلة فت اليونيسعص
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 إدارة اإلمدادا  واللوجست ا  -  ج م 
فت المــائــة   11لمتصــــــــــــــلــة  ــإدارة اإلمــدادا  واللوجســــــــــــــتيــا  مثلــت  تالحظ اإلدارة حن اإلجراتا  ا - 38
ص وترحي  2021التت وافقت علي ا المااتي القطرية التت سضعت للمراجعة فت عا   140اإلجراتا  الــــــــــ   من

ــا  جيدة ات عت ا المااتي القطرية فت عا   ــرات  2021اإلدارة  اعتراو الماتي  عدة ممار ــــــــ   مثم سط  الشــــــــ
قدما   والريـــــد المنتظم لمســـــتويا  المقزون  وإعداد سط  تونيع ح ـــــبوعية  وا ـــــتقدا  المحدثة للســـــلع وال

 نيارا  الريد البرنامجت لتقييم تونيع وا تقدا  اإلمدادا  المقدمة  لى الج ا  الشرياة المنفذةص

ــجيم الدقيل وفت الوقت المنا ــــــي للمعلوما   - 39 ــمان التســــ ــا الفرص المتاحة لضــــ وتالحظ اإلدارة حقضــــ
متعلقة  اإلمدادا  وات اع ن ج متكامم فت تقطي  التونيع لضــــــــــــــمان تســــــــــــــليم ا فت الوقت المنا ــــــــــــــي  لى ال

ــد البرنامجت دقة   ــتعملين الن ائيينص وتالحظ اإلدارة مذلك الفرص المتاحة لكفالة حن تقيغِّم نيارا  الريـــــــــ المســـــــــ
  جال  اإلمدادا  البرنامجية وجودة اإلمدادا  وفائدت اص

ووافقت حفرقة اإلدارة القطرية فت المااتي المعنية على تحديد مســـــؤوليا  واضـــــحة عن نظم اإلمداد  - 40
ــلة اإلمدادص ورالمثم  تعمم المااتي على تعزيز   ــلســـ ــمن  ـــ ــمان وعت الموظفين  ردوارهم ضـــ ــة ب ا لضـــ القايـــ

ــداد ــة  ــــــــــــــجال  اإلمـ ــة دقـ ــامجيـ ــارا  البرنـ ــة حن تقيغم الزيـ ــالـ ــدادا  عن طريل مفـ ــا ليمـ ا   وحن تؤدي  دارت ـ
 تحسين قدرة الج ا  الشرياة على  دارة اإلمدادا  البرنامجية وتحسين اإلبالت عن ا وتوثيق اص  لى

 
 اإلدارة المال ة -  دال 

التت  140فت المائة من اإلجراتا  الــــــ  9تقر اإلدارة  رن اإلجراتا  المتصلة  اإلدارة المالية مثلت  - 41
ص وتحي  اإلدارة علمـا ـ رن اإلجراتا   2021القطرـية التت سضــــــــــــــعـت للمراجعـة فت عـا   وافـقت علي ـا الماـاـتي 

ــائج  وتعزيز  دارة التحويال   ــة والنتـ ــة مع األنشــــــــــــــطـ ــا  البرامج القطريـ ــة ميزانيـ ــا تتعلل  مواتمـ المتفل علي ـ
 الم اشرةص النقدقة

تحويال  النقدقة وقد التزمت مااتي اليونيســـــــــع  قط  عمم تعزن الضـــــــــوا   المتعلقة  صـــــــــرو ال - 42
 حيث تتم الموافقة علي ا ودعم ا ويــــــرف ا على النحو المنا ــــــي وفت الوقت المنا ــــــيص وتعمم اإلدارة حاليا 

  الذي  ـــــــي ســـــــ  العمليا    ما فت ذلك ا ـــــــتقدا  نموذج اإلذن اإللكترونت  ezHACTعلى تحديث تطبيل 
قـةص وحسـذ  الماـاتـي المعنيـة على عـاتق ـا   ـالتمويـم وشــــــــــــــ ـادة اإلنفـا  وتقليـم سطوا  تج يز التحويال  النقـد

ــا تحـدـيد ومعـالجـة األ ـــــــــــــــ ا  الجـذرـية وغير الجـذرـية للـترسير فت تج يز الطلـ ا  ومفـاـلة قـيا  الج ـا    حقضــــــــــــ
 الشرياة المنفذة بتقدقم وثائل داعمة مافية عن األنشطة المبل  عن اص

  
انننننننتجا ة للتو ننننننن ا   اإلجراءا  التي اتخذتها اإلدارة والخطط التي وضنننننننعتها ا  -   لامسا  

 المنبثقة عن عمل ا  المراجعة المواض ع ة وعمل ا  المراجعة المشتركة 
ــراكا    - 43 ــيا  التت حبل  عن ا ماتي المراجعة فيما يتعلل  مراجعة  دارة شــــ تقدر اإلدارة النتائج والتويــــ

ديد عدة مجاال   ص وترحي اإلدارة بتح2021التنفيذ غير الحاومية  والتت يــــــدر  فت مانون األول/دقســــــمبر  
حســــــــنة األدات من حيث المقاطر التت تم تقييم اص ومان من بين الج ود التت حشــــــــاد ب ا ماتي المراجعة بدت 

إلدارة وتحليم البيانا  المتعلقة  شرمات اليونيسع المنفذين وا تقدا  بوا ة شرمات   eToolsا تعمال برمجيا  
  حكـد  المراجعـة وجود مؤشــــــــــــــرا  محـددة وقـابـلة للقـياس  األمم المتحـدة الستـيار الج ـا  الشــــــــــــــرياـةص وـرالمـثم
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والتحقيل وموج ـة نحو تحقيل النـتائج فت االتـفاقا  الموقعـة بين الماـاتي القطرية والج ـا  الشــــــــــــــرياـة المنـفذة 
 واعترفت ب ذه المؤشرا  بويف ا عناير حا مة فت تقييم نتائج الشراكا ص

دد مجاال  قمان في ا تعزيز  دارة المقاطر الرئيســــــية   وتالحظ اإلدارة حقضــــــا حن ماتي المراجعة ح - 44
مثم: التحقل من حن وثائل البرامج تتمشــــــى مع البرامج القطرية ومن حن ا تعمم مراعاة االعت ارا  الجنســــــانية؛ 
ونيادة االستيار التنافسـت للج ا  الشـرياة وتو ـيع نطا  ا ـتقدا  بوا ة شـرمات األمم المتحدة؛ وتحسـين نوعية  

 ا  البرنامجية ومتا عة التوييا ؛ وتوفير توجي ا   شرن تت ع النفقا  غير المستوفية للشرو صالزيار 

و ــــــتعمم  دارة اليونيســــــع  من سالل شــــــع ة البيانا  والتحليال  والتقطي  والريــــــد  مع المااتي  - 45
م تحـديـدهـا حثنـات القطريـة واإلقليميـة لكفـالـة اتقـاذ اإلجراتا  المنـا ــــــــــــــ ـة التت تعـالج مواطن الضــــــــــــــعع التت ت 

  eToolsالمراجعةص ويشـمم ذلك ا ـتكشـاو  ـبم تحسـين دعم المااتي من حجم اال ـتقدا  المتسـل لبرمجيا  
 وتحسين تت ع المصروفا  التت تتطلي تبريرا مافيا حو يلز  ا تردادها من الج ا  الشرياة المنفذةص

  
 تعل قا  اإلدارة على المهام االاتشارية  -  ااداا  

اإلدارة  الم ا  اال ــــــــتشــــــــارية الثال  التت اضــــــــطلع ب ا ماتي المراجعة لتعزيز التحســــــــينا  ترحي   - 46
 عمليا  الحوممة وإدارة المقاطر والرقا ة فت اليونيسعص فت

وقد طلي الماتي اإلقليمت لور  وو ـــــ  حفريقيا  لى ماتي المراجعة حن قســـــتعرض دوره فت الرقا ة  - 47
ــاعد حاليا على المااتي القطرية لدعم ا فت  ــوا   فت  طار هيام  دارة المقاطرص وتســـــــ  دارة المقاطر والضـــــــ

النتائج المســــــــتقلصــــــــة من الم مة اال ــــــــتشــــــــارية التعاونية فت تحســــــــين الوظيفة المتعلقة  المقاطر واالمتثال 
 المااتي اإلقليمية والقطرية   ما قشمم ش اة من الممار ينص فت

ــا  التعاقد وطلي الماتي القطري لجنو  حفريقيا م - 48 ــتعراض التنوع فت ممار ـــــ ن ماتي المراجعة ا ـــــ
ــات  ــتقصــ ــرات القدما  التت حظ رها ا ــ ــورا  التمييز العنصــــري والج وي فت شــ ــواغم المتعلقة بتصــ ــبي الشــ  ســ

ص وقد  ـــــاعد  النتائج المســـــتقلصـــــة من الم مة اال ـــــتشـــــارية الماتي على تقييم مدت  2020الموظفين لعا  
 ادفة  لى معالجة الشــــواغم المحددة   ما فت ذلك وضــــع مؤشــــرا   شــــرن تنوع مالتمة وفعالية سط  عمله ال

ن من تقد ص  سدما  الشرات لريد ما قحرب

ــتعراض   - 49 ــومال تتعلل  ا ــ ــارية للماتي القطري للصــ ــتشــ ــا  قدما  ا ــ ــطلع ماتي المراجعة حقضــ واضــ
تنفيذ تدابير تصـــــحيحية  ا ـــــتحقاقا  العمم اإلضـــــافت وردال  المقاطرص وحتاحت نتائج اال ـــــتعراض للماتي 

فت ذلك  جرات تســــــــــــــويا  منتظمة وريــــــــــــــد االتجاها   وتحديد األسطات حو المقالفا   واتقاذ  جراتا     ما
 تصحيحية  ريعة حسي االقتضاتص

  
 إجراءا  اإلدارة المتعلقة بنتارا التحق قا  والخسارر المال ة وااترداد األموال  -  اا عا  

ي ات عه ماتي المراجعة مؤسرا والمتمثم فت التنســــــيل  مع حج زة تحقيل حسرت  ترحي اإلدارة  الن ج الذ  - 50
فت األمم المتحدة فت  عض الحاال   للمســــاعدة فت التحقيقا  التت قجري ا على الصــــعيدين القطري واإلقليمت   

 صفضال عن دعم حج زة التحقيل األسرت التا عة ل مم المتحدة فيما تضطلع  ه من حنشطة ساية ب ا 
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وتؤيد اإلدارة بدت تطبيل بروتومول جديد فت اإلبالت لضــــــــــمان  بالت ماتي المراجعة  جميع ادعاتا   - 51
اال ــتوالل واالنت ام الجنســيين   ما قشــمم مســؤولية الماتي عن  بالت الماتي التنفيذي ل مين العا   ما يتصــم  

يًا وضــحية قمان التعرو علي ماص وهذا  اليونيســع من ادعاتا  اال ــتوالل واالنت ام الجنســيين التت تقر جان 
 صقعزن الشفافية وُيظ ر مذلك ج ود اإلدارة والتزام ا  ضمان عد  التسام  مع هذه األفعال فت اليونيسع 

ــين اإلطار الزمنت الذي  - 52 ــلة تعزيز قدراته على تحســـ ــا ماتي المراجعة  لى موايـــ وتدعو اإلدارة حقضـــ
شــرن ذلك حن قســم  ليدارة  اال ــتفادة من المزاقا التت يوفرها الحم الم ار  ققتتم فيه جميع التحقيقا ص ومن  

ــترداد األموال من األفراد والكيانا  المتورطة   ــروع فت عمليا  ا ــــ من حيث اتقاذ  جراتا  عالجية مثم الشــــ
لوظيفة  حو غير ذلك من الجزاتا  المنا ــــــــــ ةص وفت هذا الصــــــــــدد  ترحي اإلدارة بنتائج تقييم الجودة القارجت  

 وتتطلع  لى العمم معًا لتحسين المجاال  التت تتطلي تحسينا ص 2021التحقيل الذي حجري فت حواسر عا  

ــ   - 53 التت حثبت ـا الماتـي  ـاألدلـة مـا قـدره    23ورل  مجموع القســــــــــــــائر المـاليـة فت حـاال  الوس الــــــــــــــــــــــــــ
اإلدارة حـنه فت واحـدة من تلـك الحـاال    دوالرا من ـاص وتالحظ    87 111دوالرا   تم ا ــــــــــــــترداد    1 298 405
دوالرا( من  جمالت القســــــائر المالية  وقعت ج ة شــــــرياة منفذة رئيســــــية  533  174,56فت المائة   41تمثم 

ضــــحية للوسص وقد قبلت هذه الج ة المنفذة المســــؤولية عن القســــائر ووافقت على حن تســــدد لليونيســــع مامم 
دوالرا( من القســــــــــــــائر المالية المت قية  حاال  انت ى من ا   628  594 فت المائة   82التكالياص ويتعلل نحو  

ص وفت حين حن تدابير عالجية قد نفذ   الفعم فت تلك الحاال    2021الماتي فت النصــــــــع الثانت من عا  
 ما فت ذلك منع الج ا  الشــــــــرياة المتورطة من ا ــــــــتقدا  بوا ة شــــــــرمات األمم المتحدة  فإن الج ود ال تزال  

 ال تعادة األموال المفقودةص جارية

ــتقلة متعاقدة  شـــــــــــرن الحاال    - 54 وعالوة على ذلك  ومن سالل التحقيقا  التت حجرت ا شـــــــــــرما  مســـــــــ
القايـة  المشـاريع  فقد بلوت القسـائر المثبتة  األدلة الناجمة عن معامال  احتيالية  فت مشـروع التحويال  

فت المائة( من اص وتوايــم   98دوالرا    76 084ر  تم ا ــترداد دوال  77 901النقدقة الطارئة لليمن  ما قعادل 
ــت اه  ــتفيدة من هذا المشـــروع على اإلبالت عن حي اشـ ــتفيدين والمجتمعا  المحلية المسـ ــجيع المسـ اليونيســـع تشـ
فت وجود حفعال احتيالية  مع التشــديد فت الر ــائم الموج ة  لى المســتفيدين على عد  تســام  المشــروع مطلقا  

 مع الوسص

ولزيادة تعزيز الضـــــوا   الداسلية والمســـــاتلة فت المااتي  حيـــــدر  اليونيســـــع بيان ا األول  شـــــرن  - 55
  وهو وثيقة رئيسـية من وثائل المسـاتلةص وفت  2020الضـوا   الداسلية فت  طار البيانا  المالية السـنوية لعا  

اسلية وتقدقم شــــــ ادة  لى المراقي  كم عا   قطلي من رل ــــــات المااتي  جرات تقييم ذاتت  ــــــنوي للضــــــوا   الد
المالت  شــــــرن  ــــــالمة الضــــــوا   الداسلية فت مااتب مص وتزيد هذه العملية من المســــــاتلة فت مقتلع المااتي 
وتساعد على دعم نظا  للرقا ة الداسلية يتوات  مع نم  المقاطر فت مم ماتي  مما يوفر تركيدا معقوال  شرن 

 تحقيل األهداوص

نيســـــــــــــع تعزيز التدابير المتعلقة  األسالقيا  والنزاهة وماافحة الوس فت جميع و ـــــــــــــتوايـــــــــــــم اليو  - 56
عمليات ا من سالل التدريي واالجتماعا  وغير ذلك من الو ــــــــــــــائ ص وتتعاون اليونيســــــــــــــع  ملما حمان ذلك  

ص  وماال  األمم المتحدة األسرت إلجرات تدريي مشـــــــترم للج ا  الشـــــــرياة المنفذة لتعزيز نزاهة الشـــــــراكا   مع
  ا ـتضـاو ماتي اليونيسـع فت نامبيا   الشـراكة مع يـندو  األمم المتحدة للسـاان وررنامج 2021وفت عا  

ج ـة    300األغـذقـة العـالمت وررنـامج األمم المتحـدة اإلنمـائت  دورا  تـدريبيـة وتثقيفيـة مشــــــــــــــترمـة ألكثر من  
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ية المؤمغِّدة لحسن األدات  والحماقة  منظمة مقتلفة  شرن الوس  والفساد  واألنشطة الرئيس  46شرياة منفذة من  
من اال ـــــــتوالل واالنت ام الجنســـــــيينص ونظمت دورا  مماثلة فت مااتي حسرت لموايـــــــلة وتعزيز الزسم الذي 

 تشام  الفعم  شرن م ادرا  التوعية  الوس وضمان  نفاذ الجميع لسيا ة عد  التسام  مطلقاص
 

 ي اتخذتها اليوف ساالتدابير التأديب ة وغيرها من اإلجراءا  الت  
ــؤولية عن  جرات التحقيقا    - 57 ــنوي   المســـــ ــار  ليه فت تقريره الســـــ ــطلع الماتي  على النحو المشـــــ قضـــــ

الالنمة  فت حين حن شــــــــع ة الموارد ال شــــــــرية حو وحدة القانون اإلداري حو الوحدا  األسرت المعنية مســــــــؤولة 
  لي ا الماتيص اتقاذ حي  جرات منا ي بناًت على النتائج التت ققلر عن

مســـــــــــــــرلــة ححيلــت  مــا  لى وحــدة القــانون اإلداري حو ماتــي المــديرة التنفيــذقــة    36وتالحظ اإلدارة حن   - 58
ص واتقـذ  2021شــــــــــــــعـ ة الموارد ال شــــــــــــــرـية للنظر فت اتقـاذ  جراتا  ـترديبـية حو  جراتا  حسرت فت عـا    حو

ســــــــع الداسلت الســــــــنوي عن التدابير الترديبية   جراتا  حيال هذه المســــــــائم وتم اإلبالت عن ا فت تقرير اليوني 
اإلجراتا  المتقـذة ردا على  ــــــــــــــوت الســــــــــــــلومص ويرد فيمـا يلت موجز ليجراتا  المحـددة المتقـذة    وغيرها من

 :2021عا   فت

 موظفين حو ُحن يت سدمت م؛ 10ُفصم   ح( 

 ُسفضت رت ة موظع واحد؛   ( 

 موظفين من درجا  فت رتي الوظائع؛ 9ُحر    ج( 

 وجه اللو   لى موظفين اثنين؛  د( 

موظفين قــد انت ــت ســدمت م فت اليونيســــــــــــــع حثنــات التحقيل حو العمليــة التــرديبيــة    5كــان    ه( 
 قبل ما  واتقذ  اإلجراتا  المنا  ة لتسجيم تلك الحاال  ألغراض المساتلة؛ حو

 حاال ص 9تبين عد  وجود حدلة تثبت  وت السلوم فت   و( 
  

اإلدارة على التقرير السنننننننوي للجنة االاننننننتشننننننارية لمراجعة  سننننننا ا    تعل قا   -  ثامنا  
 2021اليوف سا لعام 

تعر  اليونيســع عن تقديرها ألعمال اللجنة اال ــتشــارية لمراجعة الحســا ا   التت تســ م فت الرقا ة  - 59
ة لمراجعة الحســا ا   اال ــتشــارية الفعالة والمســتقلة للمنظمةص وترحي اإلدارة  التقرير الســنوي للجنة اال ــتشــاري 

ــورة المقدمة  لى المديرة التنفيذقةص وعلى نحو ما جرت تركيده   2021لعا   المقد    لى المجلس التنفيذي ورالمشــــــ
فت اجتمـاعـا  اللجـنة مع المـديرة التنفـيذـقة  مـا فتـئت اإلدارة تعطت األولوـية ال ــــــــــــــتجـاـ ة اليونيســــــــــــــع لجـائحـة  

شــــــرعت اليونيســــــع حقضــــــا فت تصــــــميم سطت ا اال ــــــتراتيجية    ص وفت سضــــــم األولويا  المتنافســــــة 19-كوفيد
الررـاعيـة الســــــــــــــنوا  وعـدة م ـادرا  إلدارة التوييرص ومـا فتم موظفو اليونيســــــــــــــع المتفـانون قعملون بال هوادة 

 لضمان عد  ترم حي طفم سلع الرميص

  الذي حولته اليونيسع   االهتما   2021وتعر  اإلدارة عن تقديرها لتنويه اللجنة فت تقريرها السنوي لعا    - 60
ردا على مشـــــــــورة اللجنةص وفت اجتماعا  عقد  مع المديرة التنفيذقة  حجريت مناقشـــــــــة  شـــــــــرن تفضـــــــــيم المديرة 
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ــم  االبتكار والتفكير   ــتراتيجية موج ة بدقة وتتسـ ــورة ا ـ ــيع العامة التت تقد   في ا مشـ التنفيذقة عددا حقم من المواضـ
 صالمتكررة حو تكرار المشورة ا تنادا  لى سط  مشترمة بين ُشعي مقتلفة  اال تشرافت  ولتجني   دات المشورة 

ــا  الذي يدعم عمم  - 61 ــع وعمل ا الشــــ ــع حن تعلم حن اللجنة تقدر تفانت حمانة اليونيســــ ــر اليونيســــ ويســــ
سالل  اللجنةص ومما هو معترو  ه فت التقرير  فإن اليونيســــع رائدة فت تقدقم الدعم والقدما   لى اللجنة من 

حمـانـة اللجنـةص ورنفس الطريقـة  ين وت حن تطمئن اللجنـة  لى تقصــــــــــــــير موارد مـافيـة لـدعم عمل ـا المجـانتص 
ــيا  الجديد الذي تعمم فيه   ــلو  عمم مقتل   والتكيا مع السـ ــتقدا  ح ـ ــا حن تنظر فت ا ـ وين وت للجنة حقضـ

  صمت ا العالمية فت مجال السفرص اليونيسع  ودعم حهداو اليونيسع المتعلقة  اال تدامة من سالل الحد من

وترحي اإلدارة  مشـــــورة اللجنةص وتســـــل  الفقرا  التالية الضـــــوت على اإلجراتا  التت اتقذت ا اإلدارة   - 62
مة من اللجنة:  ا تجا ة لمجموعة مقتارة من المشورا  الرئيسية المقد 

در اليونيســـــــع اعتراو اللجنة  : تقعلى الصنننننعيد العالمي  19-مرفق كوفاكس إلتا ة لقا ا  كوفيد - 63
 الدور الحا ـــــم الذي تؤدقه اليونيســـــع فت مرفل موفاكسص واليونيســـــع  بويـــــف ا منســـــقة المشـــــتريا  وواحدة  

ومـالتت الشــــــــــــــرات التــا عتين للم ــادرة   لى جـانـي منظمــة الصــــــــــــــحــة للبلــدان األمريايــة(  فقورة  مــا حققتـه   من
بليون لقال   1,2ت ج د غير مســــبو   قد  مرفل موفاكس شــــرمائ ا ومع الج ا  المانحة ومع البلدانص وف مع

مما تقو  اليونيسـع بتسـليم المحاقن ويـناديل األمان ومعدا   ـلسـلة    ص( 1  شـ را 12بلدا فت غضـون  144 لى 
ــا 19-التبريد وإمدادا  األكســـــــــجين وغيرها من األدوا  التت ال تســـــــــاعد فق  فت مواج ة موفيد   ولكن حقضـــــــ

 على المدت الطويمص تعزيز النظم الصحية فت

ــه   - 64 وتريــــد اليونيســــع عن مثي نتائج ومقاطر مشــــارمت ا فت مرفل موفاكس  وتقو  فت الوقت نفســ
ص وتقدر اإلدارة تذمير اللجنة  رنه 19-حقضــــا بتســــجيم وتعزيز الدروس المشــــترمة المســــتفادة من مواج ة موفيد

وحن تحافظ عليه فت هذا الســـــيا ص وترحي    “يدةمبدح المراجعة الوح”ين وت لليونيســـــع حن تدعو  ا ـــــتمرار  لى 
ــدي   ــم التصـ ــرن ا حن توايـ ــتمرار اإلدارة القوية للمقاطر التت من شـ ــورة الداعية  لى ا ـ ــا  المشـ ــع حقضـ اليونيسـ

 للمقاطر المتعلقة  السمعة والمقاطر التشويلية المتصلة  مرفل موفاكسص

ــيا   2025-2022الخطة االاننننننننترات ج ة للفترة   - 65 ــتراتيجية للفترة: فت  ــــــــــ  سطة اليونيســــــــــــع اال ــــــــــ
  وضــعت اليونيســع حهدافا طموحة ولكن ا واقعية لتحقيل حهداو التنمية المســتدامةص وتتماشــى 2022-2025

هذه التدابير مع التحســــينا  المؤ ــــســــية التت من شــــرن ا حن تعزن الكفاتة والفعالية وتســــم  لليونيســــع  الوفات 
 ال  الرائدة المشارمة فت التحسينا  واإليالحا  على نطا  المنظومةصبواليت اص واليونيسع هت  حدت الوما

: تحتم المســاتلة والشــفافية موقع الصــدارة فت جميع التدسال  البرنامجية لليونيســع إطار المسناءلة - 66
ــاتلة فت اليونيســـــع لعا   و ـــــيعاس   2009وشـــــراكات ا وعمليات اص ومما ذمر حعاله  قجري تحديث  طار المســـ

ا  التت تم جمع ــا سالل عمليــة  عــادة تصــــــــــــــور نمــاذج األعمــال  فضــــــــــــــال عن المالحظــا  الواردة التعليقــ 
 شــرن  طار المســاتلة فت اليونيســعص وتتطلع اليونيســع   2020التقرير اال ــتشــاري لماتي المراجعة لعا   فت

سـا  منظومة  حقضـا  لى تقرير اال ـتعراض الذي تجريه وحدة التفتيس المشـترمة  شـرن حطر المسـاتلة فت مؤ ـ 
 األمم المتحدةص

 __________ 

  1) UNICEF, One year on: COVAX gains momentum to drive vaccine equity, 24 February 2022, www.unicef.org/ 

supply/stories/one-year-covax-gains-momentum-drive-vaccine-equityص 

http://www.unicef.org/supply/stories/one-year-covax-gains-momentum-drive-vaccine-equity
http://www.unicef.org/supply/stories/one-year-covax-gains-momentum-drive-vaccine-equity
http://www.unicef.org/supply/stories/one-year-covax-gains-momentum-drive-vaccine-equity
http://www.unicef.org/supply/stories/one-year-covax-gains-momentum-drive-vaccine-equity
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  2018مليون فت عا    55: ناد  اليونيسع قاعدة داعمي ا الرقميين من البراما واالبتكارا  والدعوة - 67
مليون  132  ويــــلت المنصــــا  الشــــ اية  لى 2021ص ورحلول ن اقة عا  2021مليون فت عا    160,2 لى 

جلت    ود التوايـــــم والتفاعم التت تبذل ا اليونيســـــع  مليون مشـــــاهدة فريدةص ومن سالل ج 213مســـــتقد  و ـــــُ
عـامـا   24فت المـائـة من م    96  تبل  حعمـار  2021مليون متطوع فت عـا     12,6ناد  قـاعـدة المتطوعين  لى  

حو تقم عن ذلكص وقد اكتســــــي هؤالت المتطوعون م ارا  قابلة للتحويم حثنات مســــــاهمت م فت مجموعة متنوعة 
بـلدا   114حـة  لى ال وات النقت ومنع نواج األطـفالص وشــــــــــــــارم األطـفال فت من المســــــــــــــاـئم  من مواج ـة الجـائ 

ــ ا ”و    U-Reportسالل منصـــــا    من ص وُيظ ر الدور القيادي لصـــــو   “جيم ال حدود له” و  “يـــــو  الشـــ
 اليونيسع فيما يتعلل  قضاقا األطفال فعاليةب المنظمة فت اتصاالت ا وتدسالت ا البرنامجيةص

ــمان تنفيذ  الموظفين من لالل التغيير في اليوف سننننا دعم   - 68 نفذ   دارة اليونيســـــع عدة تدابير لضـــ
التوييرا  المؤ ـسـية الجارية على نحو يتماشـى مع القيم األ ـا ـية لليونيسـع ويولت االعت ار الواجي للظروو  

ليم مرجعت لمساعدة الم نية والشقصية للموظفينص وقد يممت اإلدارة ا تراتيجية لدعم الموظفين فت شام د
 المديرين والموظفين على التنقم بين القيارا  المتاحة والتقليم  لى حدنى حد من حثر التوييرا ص

: لدت  دارة اليونيسع نظا  قوي لتت ع وريد ا تقدا  األموال وعائدا  اال تثمارا   التمويل المبتكر - 69
ــادرة عن البـنك اـلدولتص   ويجري ـ الفعـم تت ع األدات وإبالت البـنك اـلدولت فيمـا يتعلل  ســـــــــــــــندا  التموـيم الصــــــــــــ

م تطبيل شــر    ه تنفيذا لشــرو  اتفا  التدفقا  المالية المســتقبليةص ومان حدات اال ــتثمار هو األ ــاس الذي فع 
  عادة السدادص

ــادر عن البـنك اـلدولت  - 70 وتالحظ اإلدارة مـذـلك حن المجلس التنفـيذي وافل على  ـــــــــــــــند التموـيم الصــــــــــــ
ه مشـــروعا تجريبياص وقد حعطيت الموافقة مع التســـليم  رنه ال يوجد حام محدد فت النظا  المالت والقواعد   اعت ار 

المالية لليونيســـــع قســـــم   ردوا  مالية من هذا القبيم   ال  ذا اقترنت ب ا  ارامترا  محددة للمقاطر  وتدابير  
األداةص وتتقذ اليونيســـــــــع حاليا القطوا   للتقفيا  وحماقة قانونية مافية لمصـــــــــلحة اليونيســـــــــع فيما يتعلل   

ــ ة من هيئا  اإلدارة    ــول على األذون المنا ـــــ ــراو من المجلس التنفيذي  لكفالة الحصـــــ الالنمة  بتوجيه وإشـــــ
في ا الجمعية العامة  وضــــــــــــــمان تحديث النظا  المالت والقواعد المالية  حيث قمان متا عة حدوا  التمويم   ما

  عًة مستمرةصالتت تترتي علي ا ديون متا

: تقدر  دارة اليونيســـــــــع مشـــــــــورة اللجنة  شـــــــــرن تكنولوجيا تكنولوج ا المعلوما  واألمن السننننننيبرافي - 71
المعلوما  واألمن الســـــــيبرانت  ال  ـــــــيما من حيث يـــــــلت ا  عملية  دارة التويير حثنات انتقال شـــــــع ة تكنولوجيا 

كن العمم مع مرفل األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلوما  واالتصـــــــــاال   لى فالنســـــــــيا    ـــــــــ انيا  لتتقا ـــــــــم حما
ــير   ــاال ص وقد عملت اليونيســــــــع عن مثي مع  دارة الدعم العملياتت  األمم المتحدة لتيســــــ المعلوما  واالتصــــــ
االنتقال السـلس وتثمن الدعم المقد ص ويسـر اإلدارة حن تالحظ حنه نظرا للتقطي  المو ـع للعمم وانت اج مسـار 

 يسع حي تعطم حثنات عملية التحول فت شع ة تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال صشامم  لم تواجه اليون 

بويــــف ا المزود    Microsoft Azureوعالوة على ذلك  قامت اإلدارة  الفعم بتوحيد وتعميم سدمة   - 72
الرئيســـــت للقدما  الســـــحابية  حيث جرت و/حو قجري تنفيذ سدما  عديدة لمااتي اليونيســـــع على الصـــــعيد 

ــتودع البيانا  الحالت تم يدا العالم ــا لمســــ ــتعراضــــ ــاال  ا ــــ ــع ة تكنولوجيا المعلوما  واالتصــــ تص وقد بدح  شــــ
لالنتقال  لى ا ــــــــــتراتيجية مرمزية قوية للبيانا  والتحليال   قطبل في ا ترتيي هجين حولت  ــــــــــينقم فت ن اقة 

 المقبلةص 24 لى الـ  18المطاو  لى السحا ة سالل األش ر الـ 
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اإلدارة حن برنامج األمن السـيبرانت لليونيسـع يتضـمن قدرا  ترفع األمن السـيبرانت في ا  لى وتالحظ  - 73
المســــــتوت الذي قعتبر األدنى  النســــــ ة لمنظمة فت مســــــتواهاص ويجري حاليا ا ــــــتعراض الســــــيا ــــــا  والمعايير  

ــائم ــتقبم القريي نســـقة منقحة توطت جميع المسـ ــتنشـــر فت المسـ ــلة  رمن   المتعلقة  رمن المعلوما   و ـ المتصـ
 المعلوما  واألمن السيبرانتص

وسصـصـت اإلدارة موارد لال ـتثمارا  الرقمية وتلقت حقضـا عروضـا لحلول رقمية مجانية من شـرمات  - 74
ــارا  رقميـــة   ــة على الطلـــي غير الممول لتوظيا ا ــــــــــــــتثمـ ــا يتعلل بتعليل اللجنـ ــاع القـــاصص وفيمـ من القطـ

يد حن اليونيســــــــــــع اعتمد  ن جا مرحليا قســــــــــــتند  لى األولويا  مقرو  الشــــــــــــراكا   تؤمد اإلدارة من جد فت
واال ــــــــــــــتثمارا  المتواننة فت ال يام الحالت لجمع األموالص وقد جر   الفعم تلبية احتياجا  التمويم العاجلة 

 من سالل التوطية المرحلية سالل فترة األررع  نوا ص
  

 مشروع قرار  -  تااعا  
 إن المجلس التنفيذي 
  2021 التقرير الســنوي لماتي اليونيســع للمراجعة الداسلية للحســا ا  والتحقيقا  لعا     يح ط علما 

(  E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1( وإضـافته  E/ICEF/2022/AB/L.5المقد   لى المجلس التنفيذي  
(  ومذلك  التقرير الســنوي للجنة اال ــتشــارية لمراجعة  E/ICEF/2022/AB/L.6وررد  دارة اليونيســع عليه  

المقد   لى المجلس التنفيذي  ويرحي  الرحي العا   شــــــــرن مفاقة وفعالية    2021لعا    الحســــــــا ا   اليونيســــــــع
  طار المنظمة للحوممة وإدارة المقاطر والرقا ةص

 
  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.5/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2022/AB/L.6
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 المرفق
التي مر عليهنننا أكثر     المفتو نننة  المتفق عليهنننا  آلر المسنننننننننتجننندا   شنننننننننننأن اإلجراءا  

 2021كافون األول/ديسمبر   31شهرا في   18 من
  

شـــــــــــــ را  حتى  18يـــــــــــــيتان من تويـــــــــــــيا  المراجعة ظلتا تنتظران البت في ما ألكثر من هنام تو  
ص بيد حن التويـــــــــــــيتين نفذتا  عد ن اقة العا  وقا  ماتي المراجعة الداسلية  2021كانون األول/دقســـــــــــــمبر  31

 للحسا ا  والتحقيقا  الحقا بتقييم ما وإغالق ماص
 


