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 للطفولة  المتحدة  األمم منظمة

 التنفيذي المجلس

 2023  لعام   األولى   العادية   الدورة 

 2023 شباط/فبراير 7-10

   * المؤقت  األعمال جدول من  10 البند
 المتحدة   األمم   حسابات  مراجعي   مجلس   تقرير   على   اليونيسف  إدارة   رد    

  

 موجز  
 على اإلدارة  رد  التررير  هـذا  يرـد  ،2018/3  لليونيســــــــــــــ   التنفـيذي المجلس  قرار  من 7  ـبالفررة  عمال 
  كانون   31 في  المنتهي  للســـــــــن   الحســـــــــابا   مراجعي  مجلس  تررير في الواردة  الرئيســـــــــي   والتوصـــــــــيا   النتائج

  مذكرة  مع باالقتران  التررير هذا  قراءة  وينبغي  (.A/77/5/Add.3) الوثير   في  والوارد ،2021 األول/ديســــمبر
ــتنتاجا   للنتائج  المرتضـــ   الموجز بشـــ ن المتحدة لألمم العا   األمين ــي  واالسـ   مجلس  ترارير  في  الواردة الرئيسـ
 هذا وي خذ  (.A/77/240) وبرامجها المتحدة األمم  ديقلصـنا 2021  السـنوي  المالي  للفترة  الحسـابا   مراجعي
ــا االعتبار في  التررير ــاري  اللجن  قدمتها التي  التعليرا  أيضـ ــتشـ ــؤون   االسـ   (A/77/574) والميزاني   اإلدارة لشـ
 الحسابا . مراجعي مجلس لتررير منهما كل استعراض في الخامس  واللجن 

 مواءم  اليونيســــــ   واصــــــلت  ،7/2022 لليونيســــــ   التنفيذي  المجلس  قرار  من  3 الفررة  مع  واتســــــاقا 
ــناديق  ترارير  مع  تراريرها  شـــ ل   مراجعي  مجلس  تررير على  اإلدارة  رد بشـــ ن  األخرى  المتحدة األمم وبرامج صـ

 .)أ( االقتضاء حس  التوصيا ،  وتنفيذ الحسابا 

ــيا   العليا  واإلدارة لليونيســـــ   التنفيذي  المديرة وُترد ِّر  ــابا   مراجعي مجلس  توصـــ  أهمي  وتعلق  الحســـ
 وهو  ،2021  عــا   نهــايــ   في  للغــايــ   مرتفع  تنفيــذ  معــدل  إلى  أعاله  المــذكور  االلتزا   وأدى  تنفيــذهــا.  على  كبيرة
 الحسابا . مراجعي مجلس به أشاد ما
 
 

  األمم وصـــندو   اإلنتاجي ،  للمشـــاريع  المتحدة األمم وصـــندو    اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  مع  المنســـق  النموذج نوقش ()أ 
  المرأة. وتم ين الجنسين بين للمساواة  المتحدة األمم وهيئ  المشاريع، لخدما  المتحدة األمم وم ت  للس ان، المتحدة
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 عامة  لمحة  -   أوال  

 بياناتها بشــــ ن المتحدة األمم حســــابا  مراجعي  مجلس من بتحفظ مشــــفو  غير رأيا اليونيســــ  تلرت - 1
 تتلرى التي التوالي على العاشـــرة  الســـن   هي وهذه  2021 األول/ديســـمبر  كانون  31  في  المنتهي   للســـن  المالي 
  ـبالمعـايير   ـبالترـيد  اليونيســــــــــــــ  التزا   على  ـيدل  ألـنه  هـا   إنجـا   وهـذا  بتحفظ.  مشــــــــــــــفو   غير  رأـيا  المنظمـ   فيهـا

 الموارد. إدارة في والمساءل  والشفافي  الجيدة، الداخلي  والضوابط العا ، للرطا  الدولي  المحاسبي 

ــابا   مراجعي  مجلس  تررير ويحدد - 2 ــن   الحســــــــــ   2021 األول/ديســــــــــــمبر  كانون  31  في  المنتهي   للســــــــــ
A/77/5/Add.3  لألمم العام   الجمعي  من إذن  على  بالحصــــــــــول المتصــــــــــل   الجوان  في  للتحســــــــــين مجاال 

ــركاء  وإدارة  التمويل، ألداة  المتحدة  وتكنولوجيا الخاص،  ا الرط  من  األموال جمع  عن  والترارير  المنفذين،  الشـــــــــ
 هذا وفي المرتبا . كشـــو   وإدارة  المخزون،  وإدارة  اإلمداد،  وســـلســـل  البرامج،  وإدارة واالتصـــاال ، المعلوما 
 عالي (، أولوي  )ذا  رئيسـي  توصـيا  7 ذلك في بما توصـي ، 23 الحسـابا  مراجعي  مجلس  أصـدر السـيا ،
 التفصيل. من بمزيد اإلدارة  من الرد هذا  يتناولها

ذ   ،2021  عــا   وفي - 3   أصــــــــــــــــل  من  المــائــ (  في  74  :2020)  المــائــ   في  84  بنجــا   المنظمــ   نفــت
 من  يررب  مـا  تنفيـذ  إلى  اليونيســــــــــــــ   وتهـد   المـاليـ .  الســــــــــــــنـ   بـدايـ   في مفتوحـ   كـانـت  معلرـ   توصــــــــــــــيـ  44
 من  بعضـــا يشـــمل بما ،2023 عا   من  األول  الربع نهاي  بحلول حاليا  المفتوح  التوصـــيا   من المائ  في 70

  مراجعي  مجلس  ترييم  إلى  اليونيســــــــــــــ   وتتطلع  .2020  و  2019  عــامي  من  المعلرــ   الخمس  التوصــــــــــــــيــا 
 .2022 لعا  المالي  البيانا  مراجع  أثناء وإغالقها اإلداري  لإلجراءا  الحسابا 

  إدارة في  االئتماني   والمســـــاءل   الشـــــفافي   ضـــــمان  المســـــاءل   وإطار اليونيســـــ  إدارة  آليا  وتواصـــــل - 4
ــل  الموارد. ــي  العمليا   وتنقيح وتحديث  للمخاطر،  إدارتها  تعزيز  اليونيســــ  وتواصــ   وقادرة مرن   وجعلها  الرئيســ
  بشــ ن  الثاني  بيانها اليونيســ  أصــدر  ولرد  بفعالي . البرامج  تنفيذ  دعم  أجل من  المنشــود الغرض تحريق على
  رئيســـي   وثير   البيان هذا ويشـــ ل .2021 األول/ديســـمبر  كانون  31 في المنتهي  المالي  للســـن   الداخلي  الرقاب 
 يرد   وأن  الداخلي  للرقاب  ذاتيا  ترييما  سـنوي،  أسـا  على يجري،  أن م ت   كل  من  تتطل   المسـاءل   مجال في
 عملي  وفعالي   الضـوابط  هذه  وجود تؤكد  الم ت ،  في  الداخلي  الضـوابط  صـح   بشـ ن المالي  المراق  إلى  إفادة

 بها. التدقيق

 (19-)كوفيد 2019 كورونا فيرو  مرض جائح  آثار  إدارة  اليونيســـــ   واصـــــلت ،2021 عا  وفي - 5
 من العـدـيد  واجهتهـا التي  الكبيرة  التحـدـيا  نفس المنظمـ   وواجهـت  وإقليمـا. بـلدا 190  من أكثر في  عملـياتهـا في

  واســـــــــــتمر   اللوجســـــــــــتيا .  حيث  من  األخرى، المتحدة األمم ووكاال   والخاص  العا  الرطاعين  في الوكاال 
  ضــــــوابط خالل من  المختلف  العمل  طرائق لدعم التكنولوجيا  من  واســــــتفيد للموظفين. مرن  عمل  ترتيبا   إتاح 
 ذلك. إلى وما اإللكتروني ، والموافرا  المدمج  النظا 

 المعون  في  الشـــفافي  مؤشـــر  بحســـ   تصـــنيفا األعلى العشـــر المنظما   بين من  اليونيســـ   تزال وال - 6
ل( ما )انشر  لحمل    ،( 1) المعون  لشفافي  مؤشر  ألحدث ووفرا المعون .  لشفافي  الدولي  المبادرة عن  الصادر تمو ِّ

 __________ 

-www.publishwhatyoufund.org/the  الشـــــــب ي:  الموقع على متا   المعون ، شـــــــفافي  مؤشـــــــر  المعون ، لشـــــــفافي   الدولي  المبادرة (1) 

index/2022/. 
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ــرته الذي ــفافي  الدولي  المبادرة نشـــــــ  األمم  وكال   هي اليونيســـــــــ  فإن  ،2022  تمو /يوليه في المعون   في  للشـــــــ
 تصنيفا. األعلى المتحدة

ــ  أبرمت ،2021 عا  وفي - 7 ــتراتيجي   الخط  اليونيســــــ لت  2021-2018 للفترة  االســــــ ــجت  تبرعا   وســــــ
  وفي  الجائح . لمواجه  الدعم  بزيادة  مدفوع  دوالر(،  باليين 7,30  :2020) دوالر  باليين 8,29  بلغت قياسي 
ــا   األخرى   الموارد   اد   حين ــادة  للتبرعــ ــ   الموارد  جزء  انخفض  كبيرة،   يــ ــاديــ ــ   في  17  إلى  العــ ــائــ   في  المــ
ــل .2021 عا  ــين  أجل من  االبتكار وموظفوها  اليونيســــــــــ   إدارة وتواصــــــــ  على  المنظم   وقدرة عمليا   تحســــــــ

 األطفال. لصالج أفضل نتائج وتحريق المنظم  بوالي  للوفاء الطوارئ  مواجه 

  
 مقدمة  -  ثانيا  

 سـليما  يزال ال لليونيسـ  العا   المالي  الوضـع  أن إلى  المتحدة األمم  حسـابا  مراجعي  مجلس  خلص - 8
  دعمت ،2021 عا  وفي .2021 لعا  المالي   للبيانا   اســــــتعراضــــــهم من مهم  قضــــــايا أي تحديد  يتم لم وأنه

 تبســـــــيط لىإ  تهد   والتي التكنولوجي ، التحســـــــينا  بشـــــــ ن  الجاري   التنظيمي   المبادرا   من العديد اليونيســـــــ 
  العمليـا   تنقيح  عمليـ   أيضــــــــــــــا  العليـا اإلدارة  وقـاد  الـداخليـ .  والضــــــــــــــوابط  المخـاطر  وإدارة  العمليـا   وتعزيز

  أسـا   بخطوط الم ات  لدعم توجيهي   مبادئ وضـع  وواصـلت الرقاب ، مسـؤوليا   لتعزيز الرئيسـي   والسـياسـا 
 والجودة. المراييس لتوحيد

ــ  اليونيســــــــــــ  بالتزا  واعترافا - 9 ــل   الراســــــــــ د  عملياتها، على اإلداري  الرقاب   تعزيز بمواصــــــــــ   مجلس حدت
 لعا   الصــادرة 23  ــــــــــــــــ ال التوصــيا   في  الموجزة  المجاال   في التحســينا  من  لمزيد  فرصــا  الحســابا   مراجعي
  أخرى  توصـيا    أنها   على   توصـي    16  و  عالي (   أولوي    )ذا    رئيسـي    أنها  على  توصـيا    7  تصـني   مع   ، 2021
 الرئيسي .  للتوصيا   األولوي   وإعطاء   التوصيا   جميع   بتنفيذ  ملتزم    واليونيس   متوسط (.   أولوي    )ذا  

متها التي التعليرا   االعتبار في  التررير هذا في الواردة الردود  أخذ  وقد - 10   االســـــــــــــتشـــــــــــــاري   اللجن   قدت
ــابا ،  مراجعي  مجلس  لتررير  اســـــــتعراضـــــــها في  (A/77/574) والميزاني   اإلدارة لشـــــــؤون    مذكرة  وكذلك  الحســـــ
ــ ن المتحدة لألمم العا   األمين ــ   الموجز بشـ ــتنتاجا   للنتائج المرتضـ ــي  واالسـ   مجلس  ترارير  في  الواردة  الرئيسـ
 (.A/77/240) 2021 السنوي  المالي  للفترة الحسابا  مراجعي

 نهاي  بحلول  تردير أبعد على التوصــيا   جميع بشــ ن  تصــحيحي   إجراءا   بتنفيذ اليونيســ  وتعهد  - 11
  مجلس  ترييم  إلى  اإلدارة  تتطلع  المــــالي،  المراقــــ   م تــــ   قيــــادة  خالل  ومن  .2023  عــــا   من  األخير  الربع

 .2022 لعا  لليونيس  المالي  البيانا  مراجع  أثناء إلغالقها المنفذة للتوصيا  الحسابا  مراجعي

 تررير على لإلدارة الرد هذا ش ل  مواءم  تمت الوثير ، هذه من  الموجز  فر  في  إليه مشار هو وكما - 12
 وبرامجها  المتحدة  األمم  صـــــــناديق مع عليه المتفق النحو على التوصـــــــيا   وتنفيذ  الحســـــــابا   مراجعي  مجلس
ــيا   المنســـق  اإلبالغ نموذج  ويعرض  األخرى. ــن   حســـ  المنظم   توصـ ــيعي  والمجال المالي   السـ  الذي المواضـ

  العمل  وخط   اإلدارة  برد  متبوع   توصـــــــــــــي  كل  وُتعرض ترريره. في  الحســـــــــــــابا   مراجعي  مجلس  يســـــــــــــتخدمه
 التنفيذ. وحال 
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 األول/  كاانو    في  المنتهياة  للساااااااااناة  الحساااااااااااباات  مراجعي  توصاااااااااياات  حاالاة - ثالثا 
 2021 ديسمبر

 للفترة  الحسابا   مراجعي  مجلس  عن  الصادرة  23 ـــــــ ال التوصيا  على  اإلدارة رد  التالي الفر   يص  - 13
 التوصــــــيا   تنفيذ  حال   أدناه 2  و 1 الجدوالن ويلخص .2021 األول/ديســــــمبر  كانون  31  في  المنتهي  المالي 
 الحسابا . مراجعي مجلس لتررير وفرا المواضيعي، المجال حس  2021 لعا  التوصيا  وجميع  الرئيسي 

 
 1 الجدول

 المواضيعي   المجال   حسب   ، 2021  لعام   الرئيسية   التوصيات   حالة   

 المجمو  المتحدة األمم حسابا  مراجعي مجلس لتررير وفرا المواضيعي المجال

  التي التوصــيا 
 إغالقها ُطلِّ 

 قيــــــــد التوصــــــــيا 
 التنفيذ

 - 2 2 )أ(التمويل أداة     

 2 1 3 المنفذين الشركاء إدارة

 1 - 1 الخاص الرطا  من األموال جمع عن الترارير

 1 - 1 واالتصاال  المعلوما  تكنولوجيا

 4 3 7 المجموع 

 ئةالما في 57 المائة في 43 المائة  في  100 المئوية النسبة 
 

  األموال  جمع في  المسـتدا   االسـتثمار لتيسـير  الدولي والبنك اليونيسـ  بين  المشـترك   األداة   بشـ ن  العام   الجمعي  من إذن )أ( 
 .الخاص الرطا  من

  
 2 الجدول

 المواضيعي   المجال   حسب   ، 2021  لعام   التوصيات   جميع   حالة   

 المجمو  المتحدة: األمم حسابا  مراجعي مجلس لتررير وفرا المواضيعي المجال

  التي التوصــيا 
 إغالقها ُطلِّ 

  قيـد   التوصــــــــــــــيـا 
 التنفيذ

 - 2 2 )أ(أداة التمويل    

 2 1 3 المنفذين الشركاء إدارة

 3 - 3 الترارير عن جمع األموال من الرطا  الخاص

 2 - 2 تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال 

 4 1 5 البرامج إدارة

 - 4 4 )أ(سلسل  اإلمداد

 2 - 2 )ب(المخزون إدارة 

 1 1 2 إدارة كشو  المرتبا 

 14 9 23 المجموع 

 في المائة 61 في المائة 39 في المائة  100 النسبة المئوية 
 

 .لإلمدادا  ينالنهائي ينالمستعمل  رصد )أ( 
 ون.المخز  تكلف  )ب( 
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ــيا   جميع  حال  التالي   الفررا   وتتناول - 14 ــادرة التوصـ ــابا   مراجعي  مجلس  عن  الصـ   2021  لعا   الحسـ
 بها. المتعلر  اإلدارة عمل وخطط

 
 ( 2) التمويل  أداة -  ألف 

 العالية(   األولوية   )ذات   الرئيسية   التوصيات   

  محدد  إذ   على  اليونيساف  تحصال  بأ  تقريره من  33  الفقرة في  الحساابات مراجعي  مجلس أوصاى - 15
 .المنظمة خارج من مصدر أي من األموال اقتراض حالة في العامة الجمعية من
 

 اإلداري  والتنظيم المالي  اإلدارة شعب  المسؤول   العمل وحدة

 إغالقها  ُطلِّ  توصي  الحال  

 عالي  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

 
 أي في المتحدة لألمم العام   الجمعي  من محدد إذن على  للحصـــول بالســـعي اليونيســـ  إدارة  وتلتز  - 16
  وفي  التنفيذي. المجلس  موافر  على  بناء خارجي،  مصـــــــــدر من أموال  اقتراض إلى  المنظم  فيه تســـــــــعى  وقت

 إلى  طلــ   ترــديم  فــإن  الراهن،  الوقــت  في  آخر  إجراء  أي  اتخــاذ  إلى الحــاجــ   لعــد   ونظرا  االلتزا ،  هــذا  ضــــــــــــــوء
 إلى  التوصـــــــــي  تشـــــــــير حيث  اتباعها، ينبغي التي المناســـــــــب  الخطوة هو لإلقفال  الحســـــــــابا   مراجعي  مجلس
 يحدث. ال أو يحدث قد بنشاط يتعلق  فيما المستربل، في االمتثال

 ينتظر الدولي  البنك  مع  التجريبي المشـــــرو  ب ن  الحســـــابا   مراجعي مجلس اليونيســـــ   إدارة وأبلغت - 17
  المضـي  ينبغي  كان إذا ما بشـ ن  قرار اتخاذ  في  التنفيذي  المجلس به  يسـترشـد لكي أولي  اسـتعراض  نتائج حاليا
 المستربل. في  المشاريع من النو  هذا في قدما

 لألنظمة  صااارمة بطريقة  اليونيسااف  تمتثل  بأ  34  الفقرة في  الحسااابات مراجعي  مجلس وأوصااى - 18
 .مالي التزام عنها ينشأ قد األموال لجمع تمويل أدوات استخدمت كلما الحالية،

 
 اإلداري  والتنظيم المالي  اإلدارة شعب  المسؤول   العمل وحدة

 إغالقها  ُطلِّ  توصي  الحال  

 عالي  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

 
 لجمع تمويل  أدوا    اســــــــتخدمت   كلما  الحالي ،   لألنظم   صــــــــارم   بطرير    وســــــــتمتثل   اليونيســــــــ    تمتثل  -   19

  على   الحصــول  إلى  اليونيســ    ســتســعى   أعاله،   16 الفررة   في   موضــح  هو  وكما  مالي.  التزا    عنها  ينشــ    قد  األموال 
  فيــه   تســـــــــــــعى   وقــت   أي   في   التنفيــذي،   المجلس   موافرــ    على   بنــاء   المتحــدة،   لألمم   العــامــ    الجمعيــ    من   محــدد   إذن 

 __________ 

 لإلمدادا . النهائيين المستعملين  رصد (2) 
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  المستربل،  في   االمتثال   إلى  تشير  التوصي   هذه   أن   إلى   وبالنظر   خارجي.   مصدر  من   أموال   اقتراض  إلى   المنظم  
 إغالقها.   الحسابا   مراجعي   مجلس  من  اليونيس    تطل   يحدث،   ال   أو  يحدث   قد   بنشاط   يتعلق  فيما 

 
 المنفذين  الشركاء  إدارة -  باء 

 العالية(   األولوية   )ذات   الرئيسية   التوصيات   

عبة  تضااع  بأ  47  الفقرة في  الحسااابات مراجعي  مجلس  أوصااى - 20   والتخطيط  والتحليالت  البيانات شااب
  أنجزت قد  المتخذة  اإلجراءات  تكو   أ   كفالة بغية  للمتابعة،  الالزمة  العمل  نقاط بشاااااأ   توجيهات  والرصاااااد
 .eTools نظام في سليم نحو على

 
 والرصد والتخطيط والتحليال  البيانا  شعب  المسؤول  العمل وحدة

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال 

 عالي  األولوي 

 ينطبق ال المستهد   التاري 

 
 بين التنفيذ بشــــــراكا  المتعلر  اليونيســــــ  إجراء”  وأدوا  توجيها   اســــــتعراض أن اليونيســــــ   وتؤكد - 21

 بشــــ ن  اليونيســــ   إجراء” وضــــع  عن وأســــفر اكتمل  قد “المدني  المجتمع  ومنظما  واإلقليمي  الرطري  الم ات 
د الذي  ،“المخاطر وإدارة  والشــــــــــراكا   العمل  تخطيط  البرامج:  تنفيذ   اإلجراءا  واحد  مرجعي مصــــــــــدر  في يوح ِّ
 لليونيسـ   التنظيمي  اإلطار م تب  في رسـميا  الوثير  ونشـر  الشـ لي .  الناحي   من  منفصـل  كانت  التي العديدة
  اإلجراء  ويتضــــــــــــــمن  عـالمـي .  رســــــــــــــاـل  طريق  عن الموظفين  جميع على  للبرامج  التنفـيذـي  المـديرة ـناـئ   وو عهـا
 العمل. نراط متابع  بش ن مفصل  إرشادا  الموظفين  لجميع يوفر  كتيبا الجديد

عبة تقوم  بأ  48  الفقرة في  الحساااابات  مراجعي مجلس  وأوصاااى - 22   والتخطيط  والتحليالت  البيانات شاااب
  عمل نقطة  في  عنها  والمبلغ  للشاروط  المساتويية  غير  النفقات قيمة  خفض ينبغي  كا   إذا ما  بتقييم  والرصاد
ق  للنهج  االتصااال  جهة طريق عن  وذلك ما،   السااياسااة مع يتماشااى  بما  النقدية،  للتحويالت  اإلقليمي  المنساا 

 .لليونيسف العامة
 

 والرصد والتخطيط والتحليال  البيانا  شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 عالي  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 
  اإلدارة  شـعب   مع حاليا تعمل والرصـد  والتخطيط والتحليال   البيانا   شـعب  أن اليونيسـ   إدارة  وتؤكد - 23

  قيم   اضـــــــــــــمحالل  وحاال   eTools  منصـــــــــــــ  في المالي   النتائج  بين  الروابط  لتحليل اإلداري   والتنظيم المالي 
  مراجع  في مباشـــر  بشـــ ل  المشـــرو   هذا  نتائج تســـاهم أن  المتوقع ومن  المســـجل .  المباشـــرة النردي  التحويال 
 .2022 عا  نهاي  بحلول ونشرها إصدارها سيتم  التي التنفيذ، شراكا  بش ن التوجيهي  الوثائق
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  يتخذها  التي  اإلجراءات  أ   من  بالتأكد  اليونيسف  49  الفقرة  في  الحسابات  مراجعي  مجلس  وأوصى - 24
  أنشطة  من  المنبثقة  والتوصيات  النتائج  مناسب  نحو  على  تراعي  واليمن  السودا   لجنوب  القطريا   المكتبا 
 المغلقة. الضما 

 
 واليمن السودان لجنوب  الُرْطريان  الم تبان المسؤول  العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال 

 عالي  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد   التاري 

 
 العمل نراط  لمراجع   إجراءا   يتخذان  واليمن الســــــــــــودان  لجنوب  الرطريين  الم تبين أن  اإلدارة  وتؤكد - 25
 الم ت   قا   ،2022 الثاني/نوفمبر  تشرين  وفي  .2021 عا   في  المحددة الضمان  أنشط  من  حلها يتم  لم التي

  الحســـــابا ،  مراجعي  نتائج موضـــــو  كانت التي العمل نراط من المائ  في  80 بحل الســـــودان  لجنوب الرطري 
ــ  كما .2023 عا  من األول  الربع  بحلول حلها  توقع مع  المتابع ، قيد المتبقي   العمل نراط تزال ال  بينما  أنشــــــــ

 العمليا ، ممثل نائ   برئاســـــــــــــ  النردي ، للتحويال  المنســـــــــــــق  بالنهج  معني  عمل  فرق   لليمن الرطري  الم ت 
ــمان ــا   قبل من  المتابع  لضـ ــب   والمعالج  المعني  األقسـ ــيا  المناسـ ــادرة للتوصـ ــط أن   عن  الصـ ــمان  شـ   قبل الضـ
 .eTools منص  في اإلغال 

 
 الخاص  القطاع  من األموال جمع  عن  التقارير -  جيم 

 العالية(   األولوية   )ذات   الرئيسية   التوصيات   

عبة  تطلب  بأ  60  الفقرة في  الحسااااااابات مراجعي  مجلس أوصااااااى - 26   القطاع من  التبرعات جمع شااااااب
 في  المقدمة  التقارير  عدد  تحسااااااااين  القطرية  والمكاتب الوطنية  اللجا   إلى معه  الشااااااااراكات وإقامة  الخاص
 التقارير. لتقديم الزمنية للجداول وفقا موعدها،

 
 معه الشراكا  وإقام  الخاص الرطا  من التبرعا  جمع شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 عالي  األولوي 

 2023  عا  من  الثاني  الربع المستهد  التاري 

 
 الفصـــلي، المالي  الســـجل  عن اإلبالغ توقيت  تحســـين  حيث من أحر  قد تردما  أن اليونيســـ   وتؤكد - 27

  وقـد  الرطريـ .  والم ـاتـ   الوطنيـ   اللجـان  من  المعتمـدة  والنفرـا   اإليرادا   وترـارير المراجعـ ،  المـاليـ   والبيـانـا 
 المربل . األشهر في الترد  هذا  وسيستمر الترارير، لجميع بالنسب  المائ  في 7 متوسطه بلغ ترد  بالفعل ُسج ِّل
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 متوسطة(   أولوية   )ذات   أخرى   توصيات   

عبة  تقوم  بأ  74  الفقرة في  الحساااااااابات مراجعي  مجلس أوصاااااااى - 28   القطاع من  التبرعات جمع  شاااااااب
  بالتنسااايق  الواجب  النحو  على  عليها  والموافقة  الخاص  للقطاع خطط بوضاااع معه  الشاااراكات وإقامة  الخاص
 .المنطبق الزمني للجدول وفقا القطرية المكاتب مع
 

 معه الشراكا  وإقام  الخاص الرطا  من التبرعا  جمع شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023  عا  من  الثاني  الربع المستهد  التاري 

 
 تع   معه  الشــــــراكا   وإقام  الخاص  الرطا  من التبرعا  جمع  شــــــعب  أن اليونيســــــ   إدارة  وتؤكد - 29
 واإلبالغ ورصـــــدها الخاص  الرطا   من التبرعا  جمع  أنشـــــط   تخطيط”  بشـــــ ن جديد  إجراء  وضـــــع على حاليا
  في  منهـا  كـل  مســــــــــــــؤوليـا   مع  ومواءمتهـا  الحـاليـ   الزمنيـ   الجـداول  الســــــــــــــتعراض “الرطرـي   الم ـاـت  في  عنهـا

  الرطـا  خطط  على الموافرـ   ســــــــــــــيلز   الجـدـيد، اإلجراء  من وكجزء  المرر.  وم ـاـت   واإلقليمـي   الرطرـي   الم ـاـت 
ــمبر،  كانون  31  بحلول التالي  للعا   الخاص ــعب  وتعمل  األول/ديســــ   خطط جميع  على  الموافر  على حاليا الشــــ
 .2022 األول/ديسمبر كانون  31 بحلول 2023 لعا  الخاص الرطا 

عبة  تقوم  بأ  75  الفقرة في  الحسااااااابات مراجعي  مجلس وأوصااااااى - 30   القطاع من  التبرعات جمع  شااااااب
  اإلقليمياة المكااتاب  مع تعقاد التي  لالجتمااعاات  رسااااااااامياة  وثاائق  بوضاااااااااع  معاه الشاااااااااراكاات  وإقااماة  الخااص
 .المعنية الجهات على وتعميمها القطرية، المكاتب و/أو
 

 معه الشراكا  وإقام  الخاص الرطا  من التبرعا  جمع شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023  عا  من  الثاني  الربع المستهد  التاري 

 
  الرطا   من التبرعا  جمع  شـعب  وأجر  التوصـي . هذه  بشـ ن  جار العمل أن  اليونيسـ   إدارة  وتؤكد - 31

  في  بما المعلوما ، لتبادل اإلقليمي  الدعم مراكز مع شـــــهري   نصـــــ  م الما  معه  الشـــــراكا  وإقام   الخاص
ــاال  ذلك ــعب  وثرت وقد  الخاص. الرطا   بخطط  المتعلر   االتصــــ   وإقام   الخاص الرطا  من األموال جمع  شــــ

 المستجدا . على وأطلعت اإلقليمي  الدعم مراكز وأبلغت رسميا، االجتماعا  هذه معه الشركا 

 
 واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا -  دال 

 العالية(   األولوية   )ذات   الرئيسية   التوصيات   

  األدوار رصاااااد وتصاااااف  اليونيساااااف تعزز  بأ  85  الفقرة في  الحساااااابات مراجعي  مجلس أوصاااااى - 32
 .التعويضية الرقابة آليات فعالية لضما  بينها، الفصل يتعذر عندما الموكلة المتضاربة
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 اإلداري  والتنظيم المالي  اإلدارة شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 عالي  األولوي 

 2023  عا  من  الثاني  الربع المستهد  التاري 

 
  وجعلها اآللي   تعزيز بغي  التعويضــي   الضــوابط  توثيق عملي   باســتعراض حاليا اليونيســ   إدارة  وترو  - 33
 فعالي . أكثر

 
 متوسطة(   أولوية   )ذات   أخرى   توصيات   

 لخطة  شااامل  اختبار إجراء  اليونيسااف  تكفل  بأ  93  الفقرة في  الحسااابات  مراجعي  مجلس أوصااى - 34
  المعلومات  تكنولوجيا  مجال في  بانتظام  األعمال تصاري   واساتمرارية  الكوارث  بعد  العمل على  القدرة  اساتعادة

 به أوصاااااى  الذي  النحو على  محددة، زمنية فترات  على الالزمة  المحاكاة  تمارين  ذلك في بما  واالتصااااااالت،
 .(244 الفقرة الثاني، الفصل ،A/75/5/Add.3 )انظر سابقا المجلس

 
 واالتصاال  المعلوما  تكنولوجيا شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023  عا  من األخير  الربع المستهد  التاري 

 
 اكتمال  بعد  ســتجرى  الكوارث  بعد العمل على  الردرة الســتعادة كامل  عملي  أن  اليونيســ   إدارة  وتؤكد - 35

  قد المنظم  أن اليونيســـــ   وتكرر إيطاليا.  وبرينديزي،  إســـــبانيا، فالنســـــيا، إلى البيانا   لمركزي  الحالي االنترال
  بخـدمـا   يتعلق  فيمـا  “فئتهـا  في األفضـــــــــــــــل”  العـالميـ   الســــــــــــــحـابيـ   الخـدمـا   مرـدمي  على  اعتمـادهـا  من  اد 

 الكوارث بعد العمل على الردرة اسـتعادة في  نوعي  نرل  أتا   مما األسـاسـي ، واالتصـاال  المعلوما  تكنولوجيا
  يرـدمهـا   التي  جـدا  المرـن  الخـدمـا  وتخف   اليونيســــــــــــــ .  بهـا تضــــــــــــــطلع  التي  المعلومـا   تكنولوجـيا مجـال  في

ــابق  الخطر  من  كبير،  حد إلى  البائعون، ــارة الســـــــ  اليونيســـــــــ   تخطط ذلك، ومع الخدما .  في  الكارثي   للخســـــــ
 بعد واالتصاال   المعلوما   تكنولوجيا  مجال  في الكامل  الكوارث بعد العمل على  الردرة استعادة عملي   إلجراء
 .2023 عا  نهاي  في االنترالي  المرحل 

 
 البرامج  إدارة - هاء 

 متوسطة(   أولوية   )ذات   أخرى   توصيات   

 من  الالزمة  الترتيبات  اليونيساف  مقر يتخذ  بأ   109  الفقرة في  الحساابات مراجعي  مجلس أوصاى - 36
 .واعتمادها للتأهب الدنيا ومعاييرها للطوارئ  للتأهب خططها تحديث على الحفاظ أجل
 

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3


 E/ICEF/2023/AB/L.2 

 

10/18 22-28062 

 

 الطوارئ  برامج م ت  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 
  بـالتعـاون   المرر  في  التـ هـ   خطـ   بتحـديـث  حـاليـا  يرو   الطوارئ   برامج  م تـ   أن  اليونيســــــــــــــ   وتؤكـد - 37

 .2022 عا  نهاي  بحلول معتمدة نهائي  خط  على الحصول بهد  األخرى، األقسا   مع الوثيق

  للتأهب  التخطيط  عملية  اليونيساااف تعزز  بأ   110  الفقرة في  الحساااابات مراجعي  مجلس وأوصاااى - 38
 .المحتملة األخطار توقع أجل من ،19-كوفيد من المستفادة بالدروس الطوارئ  لحاالت

 
 الطوارئ  برامج م ت  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 
ــلت - 39 ــتفادة الدرو  وتطبيق  توحيد  اليونيســــ   إدارة  وواصــ ــل  ذا  19-كوفيد من المســ   بالتخطيط  الصــ

  النتائج   التنفيذ  موضــع بالفعل الطوارئ  برامج م ت   وضــع  وقد لالســتجاب .  االســتعداد تحســين  لضــمان للت ه 
ــ  ــتخلصـــــــــ  الت ه   ومبادرا   الم اني   الجغرافي   المخاطر تحليل  تعزيز ذلك في  بما  الدرو ،  بعض من  المســـــــــ

ــيوثق  للجوائح. ــتفادة الدرو   موجزة  ورق  في الم ت  وســـــ  نهاي  بحلول الت ه   حيث  من 19-كوفيد من المســـــ
 .2022 عا 

  الدنيا  التأهب معايير  اليونيسااف تسااتكمل  بأ   125  الفقرة في  الحسااابات مراجعي  مجلس وأوصااى - 40
 .اإلقليمية والمكاتب للمقر
 

 الطوارئ  برامج م ت  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 
ــ  - 41 ــتكشــ ــل حاليا  اإلدارة وتســ ــيحدد  الت ه . معايير لتحديث نهج أفضــ ــار وســ  نهاي  بحلول العمل  مســ
 .2023 عا  في  التحديثا  من  االنتهاء وسيتم 2022 عا 

  التدريب من  مزيدا  اليونيسااااف مقر  يوفر  بأ  126  الفقرة في  الحسااااابات  مراجعي مجلس  وأوصااااى - 42
 .اإلقليمية المكاتب تمارسهما اللتين الجودة ومراقبة الرقابة تعزيز بهدف اإلقليمية للمكاتب
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 الطوارئ  برامج م ت  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 
  خالل  من اإلقليمـي   الم ـاـت   مع  التعـاون   الطوارئ  لبرامج  اليونيســــــــــــــ   م ـت   عز  ،2022  عـا  في - 43

 وتعزيز المتزايدة المخاطر تحديد على يســــاعد مما شــــهرين، كل والمنهجي  المنتظم  اآلفا   اســــتكشــــا  عملي 
 ت ثيرا  أكثر العمليا  وهذه  عاليا. وقوعها احتمال  ي ون  التي  لألخطار بالنســب   خاصــ  الجودة،  ومراقب  الت ه 
 أفضل. نحو على بها الخاص  الرطري  الم ات  حافظا  ودعم توجيه اإلقليمي  الم ات  لمختل   وتتيح

  الشااااار   لمنطقة  اإلقليمي  المكتب يتخذ  بأ   137  الفقرة في  الحساااااابات مراجعي  مجلس وأوصاااااى - 44
  الوثاائق على الموافقاة أجال  من  الالزماة  الترتيباات  لموزامبيق القطري  والمكتاب أفريقياا  وشاااااااااماال  األوساااااااااط
  لحاالت  التأهب منصااة في  واسااتكمالها الطوارئ   لحاالت  للتأهب  التخطيط  عملية  منها  تتألف  التي  والخطوات
 .اسبالمن الوقت في الطوارئ 

 
ــي الم تــــــ  المسؤول   العمل وحدة ــ  اإلقليمــــ ــر   لمنطرــــ ــط الشــــ ــمال األوســــ  أفريقيــــــا وشــــ

 لمو امبيق الرطري  والم ت 

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

 
ثت  قد  الصــــل  ذا   المعلوما   أن اليونيســــ   إدارة  تؤكد - 45  للطوارئ. الت ه  منصــــ  على واعتمد  ُحد ِّ

ــ  الرطري  الممثل  واعتمد ــباط/فبراير في لمو امبيق  الرطري  للم ت   التابع  للطوارئ  الت ه   منصـــــــــ   2022  شـــــــــ
  وشــــــمال  األوســــــط  للشــــــر   اإلقليمي الم ت   منصــــــ  واعتمد   آنذاك. المائ   في 81  عند الت ه   درج  وكانت
 آنذاك. المائ  في 100 عند الت ه  درج  وكانت 2022  حزيران/يونيه في أفريقيا

 
 اإلمداد  سلسلة -  واو 

 متوسطة(   أولوية   )ذات   أخرى   توصيات   

  اساتعراض لموزامبيق  القطري   المكتب يطبق  بأ   145  الفقرة في  الحساابات مراجعي  مجلس أوصاى - 46
  الموحد  التشاغيل إجراء مع  باالتفا   المنفذو ،  الشاركاء  يسالمها  التي  لإلمدادات  النهائيين  المساتعملين  رصاد
 .لإلمدادات النهائيين المستعملين لرصد لموزامبيق القطري  للمكتب

 لمو امبيق الرطري  الم ت  المسؤول   العمل وحدة

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 
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ــامل    توجيهي   مذكرة  أن  اليونيســــــــــــ   إدارة  تؤكد  - 47 ــغيل   إجراء   لتفعيل   شــــــــــ ــد   الموحد  التشــــــــــ  إمدادا   لرصــــــــــ
ــتعملين  ــتكملت.  أعد    قد  مو امبيق   في   النهائيين   المســــــــ   البيانا  لجمع   إلكتروني   أداة   واختبار  تطوير  تم  كما   واســــــــ

 الم ت  يضــع   اللبنتين،   هاتين   خالل  ومن  . KoBoToolbox  أدوا   مجموع    باســتخدا   عنها   واإلبالغ   وتحليلها 
  األول/ديسمبر وكانون   الثاني/نوفمبر  تشرين   في  المرررة   الرصد   وعملي    الرصد   لزيارا    األسا    لمو امبيق   الرطري 
 واإلمدادا .   والميدان  البرامج   أقسا   من   الزمالء  من   فريق  مع   النهائيين،   المستعملين  إلمدادا    رصد   إلجراء 

  الساااودا ،  لجنوب  القطري   المكتب يضاااع  بأ  146  الفقرة في  الحساااابات مراجعي  مجلس وأوصاااى - 48
  رصااد  عملية  السااتعراض  النهائية  الصاايغة  األفريقي،  والجنوب  أفريقيا  لشاار    اإلقليمي  المكتب مع  بالتنساايق

  لإلمدادات  النهائيين  المسااااتعملين  رصااااد تعزيز  أجل من  إجراء يعتمد  وأ   لإلمدادات  النهائيين  المسااااتعملين
 .المنفذو   الشركاء يقدمها التي
 

 السودان لجنوب الرطري  الم ت  المسؤول   العمل وحدة

 األفريري والجنوب أفريقيا لشر   اإلقليمي الم ت 

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

 
 الم ت  من  بدعم قا ، الســــــــودان لجنوب  الرطري  الم ت  ألن التوصــــــــي   هذه  تنفيذ اليونيســــــــ   تؤكد - 49

ــد  الموحدة التشــــــغيل  إجراءا   تنقيح تتضــــــمن  أنشــــــط   بعدة األفريري، والجنوب أفريقيا  لشــــــر   اإلقليمي   للرصــــ
  المنرح   الموحدة  التشـغيلي   اإلجراءا  بشـ ن  وإحاط   توجيه  جلسـ   وعرد  النهائيين،  المسـتعملين ورصـد  الميداني
  تجريبي،   بشـــــــ ل واســـــــتخدامها  النهائيين  المســـــــتعملين  لرصـــــــد  مرجعي  قائم  ووضـــــــع المعني ،  الم ات  لجميع
 المخزون. وإدارة المرجعي  الرائم   على  المنفذون، الشركاء فيهم  بمن  الميدانيين، الرصد موظفي  وتدري 

  الساااااودا   لجنوب  القطري   المكتب يقوم  بأ   154  الفقرة في  الحساااااابات مراجعي  مجلس وأوصاااااى - 50
 .البرنامجية االحتياجات مع يتماشى بما وتحديثها به الخاصة اإلمداد خطط برصد
 

 السودان لجنوب الرطري  الم ت  المسؤول   العمل وحدة

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

 
 على به  الخاصـ  اإلمداد  خط  وتحديث برصـد يرضـي نظاما السـودان لجنوب الرطري  الم ت  وأنشـ  - 51

  واسـتعراضـها  2022  لعا   السـودان لجنوب  الرطري   بالم ت   الخاصـ  اإلمداد  خط  رصـد  وجرى   فصـلي.  أسـا 
 البرنامجي . االحتياجا   مع  يتماشى بما 2022 حزيران/يونيه في  وتحديثها

  القطري   بالمكتب  البرامج قساااام  يواصاااال  بأ   155  الفقرة في  الحسااااابات مراجعي  مجلس وأوصااااى - 52
 .الشراء لعملية رصده تعزيز اإلمدادات، قسم من بدعم السودا ، لجنوب
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 السودان لجنوب الرطري  الم ت  المسؤول   العمل وحدة

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

  شــامل  إمداد  خط  وضــع ذلك في بما  الشــراء،  عملي  رصــد  لتعزيز  مختلف   تدابير  اليونيســ   اتخذ  - 53
 البرامج. لتنفيذ االمتثال لعد  تجنبا األساسي  األولي  السلع لجميع 2022-2021 للفترة

 
 المخزو    إدارة -  زاي 

 متوسطة(   أولوية   )ذات   أخرى   توصيات   

عبة تتحقق  بأ   165  الفقرة في  الحسااااابات مراجعي  مجلس أوصااااى - 54   الوثائق  أ  من  اإلمدادات شااااب
  ساااتتكبدها  التي  الفعلية  التكلفة  حسااااب  منهجية  مع تتساااق  الحالية  االساااتبدال  تكلفة  لحسااااب  المساااتخدمة
 .اإلبالغ تاريخ في األصول القتناء المنشأة

 اإلمدادا  شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 عا   نهاي   في الحسـابا   إقفال عملي  من  كجزء  التوصـي  هذه  تنفيذ اسـتكمال  اليونيسـ   إدارة  وتتوقع - 55
  األول  الربع بحلول المنهجي  ومواءم  الوثائق من التحرق اليونيســــــ   في  اإلمدادا   شــــــعب  وســــــتتولى .2022
 .2023  عا  من

عبة  تسااتكمل  بأ   166  الفقرة في  الحسااابات  مراجعي  مجلس وأوصااى - 56   التي  منهجيتها  اإلمدادات شااب
  خالل  من الحاالياة االساااااااااتبادال  تكلفاة حسااااااااااب  تقرر  كلماا  الالزماة الاداعماة والوثاائق الادنياا المعاايير  تبين

 .المنتجات خبراء مع مناقشات

 اإلمدادا  شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 تكلف   حســـــــاب طرير  لتمثل  شـــــــامل   بها  المحتفظ  الوثائق جميع  تكون  أن اليونيســـــــ   إدارة وســـــــتكفل - 57
ــتبدال  كلما  المطلوب  الداعم   الوثائق من األدنى الحد التحديد  وجه  على  لتبين المنهجي  وتحديث  الحالي ، االســـ

 منهم. المســــتراة والمعلوما  المنتجا  خبراء مع  المناقشــــا   خالل من الحالي   االســــتبدال تكلف   حســــاب  تررر
  الربع  بحلول ،2022  عـا   نهـاـي  في الحســــــــــــــاـبا  إغال   عملـي   من  كجزء  الخطوا   من  االنتهـاء  المتوقع  ومن
 .2023 عا  من األول
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 المرتبات  كشوف  إدارة - حاء 

 متوسطة(   أولوية   )ذات   أخرى   توصيات   

 في  المشتركة  للخدمات  العالمي  المركز  يبت  بأ   177  الفقرة  في  الحسابات مراجعي  مجلس أوصى - 58
 .اليونيسف لسياسة وفقا ثالثة أطراف من المقدمة المعلقة التسوية طلبات

 
 المشترك  للخدما   العالمي المركز المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2023 عا  من األول  الربع المستهد  التاري 

 
 أرصــــدة خفض عملي  باســــتعراض حاليا  لليونيســــ   التابع المشــــترك   للخدما   العالمي المركز  ويرو  - 59

  لمعالج   فعال  آلي  وضـــــــع  أجل من  اإلداري  والتنظيم المالي   اإلدارة شـــــــعب  مع  بالتشـــــــاور وشـــــــطبها الموظفين
 خدمتهم. انتهت  الذين الموظفين بش ن ثالث طر   يجريها التي التسويا  من المسددة غير األرصدة

  المشااتركة  للخدمات  العالمي  المركز  يحدد  بأ  178  الفقرة في  الحسااابات  مراجعي مجلس  وأوصااى - 60
  وزيادة  لتخفيضاها  حلوال  يساتكشاف وأ   القطرية  المكاتب  جانب من  الزائدة  المدفوعات وراء  الكامنة  األساباب
لف  إدارة  بشااأ   تلك  اليونيسااف  مكاتب  لدى  الوعي   لتجنب  المسااتردة  المبالغ  عن  والمساااءلة  الشااخصااية  السااب
 .المالية الخسائر

 
 المشترك  للخدما   العالمي المركز المسؤول   العمل وحدة

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 ينطبق ال المستهد  التاري 

 
  وراء الكامن  األســـــــــــــباب حدد  قد المشـــــــــــــترك  للخدما  العالمي المركز أن  اليونيســـــــــــــ   إدارة  وتؤكد - 61

  ســــــــجال  تحديثا  إلى  الوصــــــــول  ترييد لكفال  الال م  النظا   ضــــــــوابط  نفذ ذلك على  وبناء الزائدة  المدفوعا 
 اآلـثار  من  حـد  أدنى  إلى يرلـ ِّل  ممـا  لهم،  عمـل  يو  آخر  بعـد  خـدمتهم  انتهـت  اـلذين  للموظفين  البشــــــــــــــرـي   الموارد
  الشــخصــي   الســل   إدارة  بشــ ن الوعي من  المزيد إذكاء  تم ذلك، إلى  وباإلضــاف  المنظم . على  المترتب  المالي 
 المساءل . أش ال وتحديد العالمي ، واالتصاال  الشب ي ، الدراسي  الحلرا  خالل  من المستردة  والمبالغ

  
 السابقة  المالية  الفترات   من   التوصيات  حالة  -  رابعا  

ــابــا ،  مراجعي  مجلس  يرــد   - 62  األول/  كــانون   31  في  المنتهيــ   الســــــــــــــنــ   عن  ترريره  مرفق  في  الحســـــــــــــ
ــمبر ا ،2020 ديســ ــ  ــيا   تنفيذ  لحال   ملخصــ ــابر . المالي  الفترا   في  المطروح   التوصــ ــيل أدناه وترد الســ  تفاصــ
ــتهدف   والتواري  العمل  خطط ــيا  إلنجا  المتوقع   المســــــــ ــابا  مراجعي  مجلس أبلغ  التي  التوصــــــــ   ب نها   الحســــــــ
 اآلن. حتى بعد  ُتنفتذ لم
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 3 الجدول
 السابقة   السنوات   من   المعلقة   التوصيات   حالة   

 التنفيذ قيد إغالقها ُطلِّ   توصي  المجمو  المتحدة األمم حسابا  مراجعي مجلس لتررير وفرا المواضيعي المجال

 1 - 1 الميزاني  إدارة    

 1 - 1 المالي  اإلدارة

 في  المتابع   ولوح  (VISION)  المتكامل االفتراضـــــي  المعلوما  نظا 
 inSight 3 1 2 نظا 

 4 1 5 المجموع 

 المائة في 80 المائة في 20 المائة  في  100 المئوية النسبة 
  

 2020  األول/ديسمبر   كانون   31  في   المنتهي    السن    عن   الحسابا    مراجعي   مجلس   تررير   

  تدابير  اليونيساااااااف مقر  يتخذ  بأ   [2020]  106  الفقرة في  الحساااااااابات مراجعي  مجلس أوصاااااااى - 63
  أجل من  االقتضاااااااااء، حسااااااااب  للمكاتب،  التدريب  وتوفير  ماليا  المغلقة للمنح  التقني اإلغال   عملية  لتعزيز
 وتطبيقاتها. المعلومات لنظم أفضل فهم إلى التوصل

 
 اإلداري  والتنظيم المالي  اإلدارة شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2021  عا  من األخير  الربع األصلي  المستهد  التاري 

 2023 عا  من األول  الربع المنرح  المستهد  التاري 

 
 إلى  ســــــــنوي   أســــــــا   من الترني لإلغال  المردم  المنح اســــــــتعراض تواتر اليونيســــــــ  إدارة  وراجعت - 64
  ومتابعتها   ت خرها  طال التي  الرضايا  عدد ترليص مع  أكبر،  بسرع  ترنيا المنح  إغال   إلى  أدى مما سنوي، ربع
 بشـ ن  المفصـل   التوجيها  من  مزيدا يوفر  المنح  إلدارة جديدا  إجراء أيضـا اليونيسـ   وأصـدر   أشـد. كث   عن

 لتــدريــ   اإلنترنــت  عبر  عــالميــ   نــدوة  وعرــد   المنح.  إقفــال  عمليــ   ذلــك  في  بمــا  المنح،  إلدارة  العــديــدة  الجوانــ 
  إجراء المتوقع  ومن  ،2022  األول/أكتوبر  تشــرين  في  للمنح المالي اإلغال  على اليونيســ  وموظفي الم ات 
 كان إذا ما لتحديد 2022 لعا  الحســـــابا   مراجع   خالل  الحســـــابا   مراجعي  مجلس  مع المناقشـــــا  من  مزيد
 .2023 عا  من األول الربع بحلول التوصي  هذه إلغال  إضافي  أدل  أي  يلز 
  

 2019  األول/ديسمبر   كانون   31  في   المنتهي    السن    عن   الحسابا    مراجعي   مجلس   تررير   

  على يقوم  نهجا  اليونيساااف  تعتمد  بأ   [2019] 72  الفقرة في  الحساااابات مراجعي  مجلس  أوصاااى - 65
 .الميزانية صياغة ألداة والمعجل الناجح التنفيذ لضما  واضحة أهداف تحديد
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 اإلداري  والتنظيم المالي  اإلدارة شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 عالي  األولوي 

 2021 عا  من األول  الربع األصلي  المستهد  التاري 

 2023  عا  من  الثاني  الربع المنرح  المستهد  التاري 

 
 تصـميم  وتضـمن  األداء. مسـائل تحديد  بعد الميزاني   صـياغ  أداة   تنفيذ تعليق اليونيسـ   إدارة وقرر  - 66
 تؤثر التي الميزاني  بإدارة مباشــرة تتصــل ال البرامج،  إلدارة  وثريل  معردة عناصــر  الســابر  الميزاني  صــياغ  أداة 
 تبين  ولكن  وإدمـاجهـا،  الرطريـ   الم ـاتـ   ميزانيـ   إدارة  رقمنـ   بهـد   النظـا   صــــــــــــــمم  وقـد  األداء. ســــــــــــــرعـ   على
 مباشرة. العتماده األولى الموج  وبعد التجريبي  المراحل خالل الرطري   للم ات  بالنسب  معرد أنه  بعد فيما

 إلى  والحاج  الميزاني   تخطيط عمليا  باسـتعراض حاليا اإلداري   والتنظيم المالي   اإلدارة  شـعب   وترو  - 67
 للمنظم . العالي  األولويا  إحدى  باعتبارها استعماال وأيسر تعريدا أقل عملي  يدعم داخلي حل إيجاد

  على  تدابير  اليونيساااااف  تتخذ  بأ   [2019] 199  الفقرة  في  الحساااااابات مراجعي  مجلس وأوصاااااى - 68
  قاعدة  لبناء حاسااامة ضااارورة  يعتبر  ذلك وأ   سااايما  ال  البيانات،  لتخزين  اساااتراتيجية  لتنفيذ  األولوية  سااابيل
 .األجل طويلة مستدامة

 
 واالتصاال  المعلوما  تكنولوجيا شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 متوسط  األولوي 

 2021  عا  من الثالث  الربع األصلي  المستهد  التاري 

 2023  عا  من  الثاني  الربع المنرح  المستهد  التاري 

 
 تم حيث جار، التوصــي  هذه  تنفيذ أن  اليونيســ  في  واالتصــاال  المعلوما   تكنولوجيا  شــعب   وتؤكد - 69

  منصــــــ  مع يتماشــــــى جديد  بيانا   مركز  وإنشــــــاء  االســــــتراتيجي   البيانا   مســــــتود  منصــــــ  تحديد من  االنتهاء
 الصـــــعيد على 19-كوفيد لراحا   إلتاح   كوفاكس مرفق متابع   لوحا  لدعم االســـــتراتيجي  البيانا   مســـــتود 
 مســــــــــــتود  من  البيانا  ونرل  البيانا  عرض  قدرا   تعزيز على حاليا  جار   والعمل كوفاكس(. )مرفق العالمي
 الجديدة. المنص  إلى الحالي  البيانا 

  إلجراء خطوات  اليونيسااف تتخذ  بأ   [2019] 204  الفقرة في  الحسااابات مراجعي  مجلس وأوصااى - 70
  خاللها من  الدخول  يمكن  التي الحرجة  والشااابكات  التطبيقات  على  االخترا   اختبار من  المناساااب  المساااتوى 

  إجراءات  اتخاذ  إلى يفضاااااااي  وأ  األمنية  الثغرات  تحديد على  يسااااااااعد أ   ذلك شاااااااأ   ومن  التطبيقات، إلى
 .لمعالجتها عاجلة
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 واالتصاال  المعلوما  تكنولوجيا شعب  المسؤول   العمل وحدة

 التنفيذ قيد الحال  

 عالي  األولوي 

 2020  عا  من األخير  الربع األصلي  المستهد  التاري 

 2023  عا  من األخير  الربع المنرح  المستهد  التاري 

 
 إلى اليونيســــ  مرر  بيانا   مراكز نرل  بعد  كامل  عملي   من االنتهاء ســــيتم أنه اليونيســــ   إدارة  تؤكد - 71

ــيا   محمي   اليونيســــــــ   بيانا   مراكز وحاليا، .2023 عا  من  الثاني  الربع في  إجراؤه المررر  وبرينديزي، فالنســــــ
  شـعب   وأصـدر  األمني .  الخدما   مجال في رائدة  خارجي  بائع   شـركا   تردمها أمني   وخدما   حماي  بجدران
  في المحلي   واالتصــــــاال  المعلوما   تكنولوجيا أمن عمليا   بشــــــ ن  إجراء   واالتصــــــاال  المعلوما  تكنولوجيا

ــ ن  توجيها  لتوفير 2021 عا  ــي الم ات ، جميع في  االخترا   اختبارا   إجراء  بشـــــــ ــو   يوصـــــــ   بإجراء بوضـــــــ
 أم ن. متى الكبيرة الم ات  في لالخترا  سنوي  اختبارا 

  إمكانية  اليونيساااف تساااتكشاااف  بأ   [2019] 230  الفقرة في  الحساااابات مراجعي  مجلس وأوصاااى - 72
  خطوات  تتخذ وأ   نفسااها،  المنحة  إطار في  نفسااها  الدفع  لعملية  متعددة  دفع  طلبات  تقديم لمنع آلية  إنشاااء
 يتم  لم  التي  المعل قة  الدفع  طلبات  بشااااااأ  الالزمة  اإلجراءات  وضااااااع خالل  من  البيانات تنقية  عملية  إلكمال
 .األولوية سبيل على بعد منها التحقق

 
 اإلداري  والتنظيم المالي  اإلدارة شعب  المسؤول   العمل وحدة

 واالتصاال  المعلوما  تكنولوجيا وشعب 

 إغالقها ُطلِّ  توصي  الحال  

 متوسط  األولوي 

 2021  عا  من  الثاني  الربع األصلي  المستهد  التاري 

 ينطبق ال المنرح  المستهد  التاري 

 
 .2022  آب/أغســــــــطس  من اعتبارا  طرحه تم  قد eZHACT 2.0 تطبيق أن  اليونيســــــــ   إدارة  تؤكد - 73

 يلغي وهو  ،Fiori تطبيق من النردي  للتحويال  المنســـــــق النهج  مدير مها   من  الجديد  اإلصـــــــدار  هذا ويعمل
 التمويل مصــــــدر في تغييرا   إلحداث المثال، ســــــبيل )على المعامال   تنفيذ يتم حيث متعددة، طلبا  إنشــــــاء

 األصلي. “لنفرا ا وشهادة التمويل إذن” نموذج  من البرمج ( إعادة ومعامال 
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 خاتمة  -   خامسا  

 غير برأيهم مصــــحوبا المفتوح ،  الحســــابا  مراجعي لتوصــــيا  والمســــتمر الناجح التخفيض يع س - 74
  الرطري  الم ات  في والموظفين اإلدارة  التزا  ،2021 لعا  لليونيســــــ  المالي   البيانا  بشــــــ ن  بتحفظ المشــــــفو 
  التحديا   خضـم في اليونيسـ  والي   وتنفيذ العمليا   تعزيز بمواصـل  العالم أنحاء جميع في اليونيسـ   وشـع 
  مجلس من  الواردة التوصــــــــــــــيا  جميع  بتنفيذ شــــــــــــــديدا التزاما اإلدارة  وتلتز  .2021 عا   في المختلف   العالمي 
  االســــتجاب   و يادة االبتكار لمواصــــل  والشــــركاء الموظفين لدى  الردرا   ببناء عا ،  وبوجه الحســــابا ،  مراجعي

 العالمي. الصعيد على األطفال الحتياجا 
 


