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    *من جدول األعمال المؤقت 10البند 
 مراجعي الحسابات رّد إدارة منظمة األمم المتحدة للطفولة على تقرير مجلس    

 

 موجز 
، يعرض هــذا 2018/3من مةرر المجلس التنفيــذي لمنةمــم األمم المتحــدة لل)فولــم فاليو   ــــــــــــــ    7عمال بــالفةرة  

ــنم المنت  م ف   ــاباي عن ال ــ ــ م الواردة ف  رةرير مجلس مراجع  الح ــ ــ اي الرا  ــ ــلن النتاال والتو ــ التةرير رّد اإلدارة بشــ
كرة األمين العـا  الت   . وينبغ  قراءة هـذا التةرير بـاتقتران مم مـذA/75/5/Add.3ف 2019كـا ون األول/دي ــــــــــــــمبر  31

رتضـمن الموجز المةتضـل للنتاال واتنـتنتاجاي الرا  ـ م الواردة ف  رةارير مجلس مراجع  الح ـاباي للفترة المال م ال ـنويم 
ف  اتعتبار أيضـــــــــا رعل ةاي اللجنم   . ويلخذ هذا التةريرA/75/177المتعلةم بصـــــــــناديم األمم المتحدة و رامج ا ف  2019

  واللجنم الخام ـم المةدمم ف  نـ اا انـتعراض كن من ما لتةرير مجلس  A/75/539اتنـتشـاريم لشـؤون اإلدارة والميزا  م ف
 مراجع  الح اباي.

 

 
  

 

 * E/ICEF/2021/1. 

https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3
https://undocs.org/ar/E/RES/2018/3
https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/75/177
https://undocs.org/ar/A/75/539
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/1
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 لمحة عامة  -  أوال  
لل ـنم الاامنم عل  التوال  رأيا يير مشـفوب حتحفةاي من مجلس مراجع  الح ـاباي رلّةت اليو   ـ   - 1

بشـــــــلن ح ا ار ا المال م. وياؤكد هذا اإل جام التزا  اليو   ـــــــ  بالتةيد بالمعايير المحانـــــــب م الدول م للة)اب العا   
 ومراعاة الضوابط الداخل م الجيدة والشفاف م والم اءلم ف  إدارة الموارد.

ــنم المنت  م ف    الواردةشـــــــــــير النتاال الرا  ـــــــــــ م ور - 2 ــاباي عن ال ـــــــــ ف  رةرير مجلس مراجع  الح ـــــــــ
  إل  الفرص المتاحم لليو     لموا لم رعزيز مجاتي  A/75/5/Add.3ف  2019كا ون األول/دي مبر   31

ة البرامل والتحويالي النةديم والمشـــــــترياي والمخزون، وجوا ل مررب)م  متعلةم بم ـــــــاان الضـــــــوابط المال م و دار 
  وعمل اي معامالي مركز اليو   ــــــــــــ  العالم  للخدماي  VISIONبالنةا  المركزي لتخ) ط الموارد ف ةا  

رو  م را   م، يتناولا ا  23رو  م، من ا  55المشـتركم. وف  هذا ال ـ اا، أ ـدر مجلس مراجع  الح اباي 
 ّد من اإلدارة بمزيد من التفصين.هذا الر 

 2019ورلتز  اليو   ـــــــــــــ  حتنفيذ التو ـــــــــــــ اي الواردة ف  رةارير مجلس مراجع  الح ـــــــــــــاباي لعا   - 3
ف  الماام   90، و 2019ف  الماام من رو ــ اي عا   20وال ــنواي ال ــابةم. ور دم المنةمم إل  رنفيذ  حو 

ــابةم بحلول   ايم الر م ا ــنواي ال ــــ ــ اي ال ــــ ــدار  2021ألول من عا  من رو ــــ . ورت)لم اليو   ــــــ  إل  إ ــــ
مجلس مراجع  الح اباي رةي مه لإلجراءاي المتخذة من اإلدارة و يالقه هذه التو  اي عند مراجعته للب ا اي 

 .2020المال م لعا  

تاتما  م وركفن آل ايا اليو     لإلدارة و طاراها للم اءلم إدارَة األموال بشفاف م وف  إطار الم اءلم ا - 4
  ر)رح  ــــــــــــــعو ــاي أمــا   19-الواجبــم. وف  الوقــت الــذي ت رزال ف ــه جــااحــم مرض فيروف كورو ــا فكوفيــد

العمل اي ف  اليو   ــــــــ  وف  منةومم األمم المتحدة وف  نــــــــاار العالم، يوا ــــــــنا م ــــــــؤولو اإلدارة العل ا ف   
ن الوفاء حوتيم المنةمم. ويدعما ذلك  اليو   ـــ  وموهفوها المتفا ون أداء واجبار م عل  جب اي متعددة من أج

التزاٌ  بالمبادراي المؤنـ ـ م الجاريم من أجن رح ـين العمل اي ورنفيذ البرامل بءفاءة وفعال م من خالل ر ـخير  
 التكنولوج ا واتحتكار.

  
 مقدمة  -   ثانيا  

ــتةلم، رعزيز الج ود المبذولم  - 5 ــ اي هياار ا الرقاح م الم ـــ روا ـــــن اليو   ـــــ ، ف  إطار رنفيذها لتو ـــ
لدعم التفوا والكفاءة والفعال م ف  رنفيذ العمل اي. ورشــدد هذه الج ود عل  رب ــ ط العمل اي ورعزيز الضــوابط  

ار ج م والتح ـــــــــيناي التكنولوج م الداخل م و دارة المخاطر ف  العمل اي عن طريم ر ـــــــــخير المبادراي اتنـــــــــتر 
ورعزيز ثةافم مؤنــــ ــــ م رةو  عل  اتنــــتمرار ف  التغير والتح ــــن. و ةيت المنةمم كذلك مصــــنفم كواحدة من  
ــم   ــ ـــــ ــادر عن مؤنـــــ ــفاف م ف  المعو م الصـــــ ــر الشـــــ ــفاف م ف  العالم بح ـــــــل مؤشـــــ منةماي المعو م األكار شـــــ

Publish What You Fund. 

يـذيـم، مـدعومـُم حناّواح ـا والمراقـل المـال  ورمنـــــــــــــــاء المءـارـل، يوا ـــــــــــــــن موهفو  و ق ـادة المـديرة التنف - 6
. وين)وي ذلك عل  أداء 19-اليو   ــــ  العمن عل  رنفيذ وتيم المنةمم ف  حدود ما ر ــــمح به جااحم كوفيد

الواجـباي عل  جبـ اي متـعددة لتعزيز حةوا األطـفال، ف  ال ـــــــــــــــ اقين اإل  ــــــــــــــا   واإل ـماا  عل  ال ــــــــــــــواء،  
ذلك ف  مناطم رشــ د أمماي منذ أمد بعيد. ويوا ــن موهفو اليو   ــ  رحةيم  تاال لصــالح األطفال   ف  بما

 ف  إطار ثةافم ردعم الق م األنان م للمنةمم وه  الرعايم واتحترا  والنزاهم والاةم والم اءلم.

https://undocs.org/ar/A/75/5/Add.3
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عزيز الرقابم وقد أ ـــــــدر مجلس مراجع  الح ـــــــاباي، اعترافا بالخ)واي الت  ارخذر ا اليو   ـــــــ  لت - 7
رو ـــــــــ م فا ةر المرفم األول ل ذا التةرير .   55المال م واإلداريم عل  العمل اي، قاامم رو ـــــــــ اي رتضـــــــــمن 

نفت  نفت    23و ـــــا رو ـــــ م من هذه التو ـــــ اي عل  أ  ا رو ـــــ اي را  ـــــ م فذاي أولويم قصـــــو   حينما  ـــــا
ــت ر 32 ــ)م . واعتابري نـ ــ اي أخر  فذاي أولويم متونـ ــ م عل  أ  ا رو ـ ــ اي  رو ـ ــ اي عل  أ  ا رو ـ و ـ

مءررة من نـــــــــــنواي نـــــــــــابةم، ورتعلم هذه التو ـــــــــــ اي بعمل م الميز م و دارة الميزا  م، و طار اإلدارة المركزيم 
للمخــاطر، ورعزيز رةــديم التةــارير إل  الج ــاي المــا حــم، وأ شــــــــــــــ)ــم التحةم، ورح ــــــــــــــينــاي عمل ــار ــم أخر .  

 األولويم للتو  اي الرا   م. واليو     ملتزمم حتنفيذ جم م التو  اي مم إع)اء

ورلخذ الردود الواردة ف  هذا التةرير ف  اتعتبار رعل ةاي اللجنم اتنتشاريم لشؤون اإلدارة والميزا  م  - 8
ــتعراض كن من ما لتةرير مجلس مراجعA/75/539ف ــ اا انــ ــم المةدمم ف  نــ ــاباي،    واللجنم الخام ــ   الح ــ

ومذكرة األمين العا  الت  رتضــمن الموجز المةتضــل للنتاال واتنــتنتاجاي الرا  ــ م الواردة ف  رةارير مجلس  
  .A/75/177ف 2019مراجع  الح اباي للفترة المال م ال نويم 

ــ اي الت    - 9 ّدد جدول ممن  لتنفيذ التو ــ عب ا،  وحا ــا قبلت ا اليو   ــــ . فةد عملت مءارل اليو   ــــ  وشــ
بقـ ادة مءـتل المراـقل المـال ، عل  رحـدـيد التواريت الم ــــــــــــــت ـدـفم األكار واقتـ م لتنفـيذ التو ـــــــــــــــ اي. ورع ـدي  
اليو   ــــ  حتنفيذ اإلجراءاي التصــــح ح م المتعلةم بجم م التو ــــ اي ف  موعد أقصــــاه   ايم الر م األخير من  

م اإلدارة إل  إ ــدار مجلس مراجع  الح ــاباي رةي مه للتو ــ اي المنفذة و يالقه ل ا عند  . ورت)ل2021عا  
 .2020مراجعته للب ا اي المال م لليو     لعا  

  
رّد اإلدارة على توصييييييات مراجعي الحسيييييابات بحسيييييو المجاالت المنطوية على   -   ثالثا  

 مخاطر ودرجة األولوية 
عل  التو ـــــ اي الصـــــادرة عن مجلس مراجع  الح ـــــاباي. ويت ـــــم هذا  ف ما يل  موجز لرّد اإلدارة  - 10

 عن رنفيذ رو  اي مجلس مراجع  الح اباي. 2019الرّد مم المعلوماي الواردة ف  رةرير األمين العا  لعا  
 

 اإلدارة المالية - ألف 
ــاباي  - 11 ــدر مجلس مراجع  الح ــ ــيتان   14أ ــ ــ م رتعلم باإلدارة المال م. ورعتبر رو ــ من ا ذاي رو ــ

من ا ذاي أولويم متونـــــ)م. ورشـــــير هذه التو ـــــ اي إل  وجود فرص إلدخال  12أولويم قصـــــو  حينما رعتبر 
رح ـيناي ف  مجاتي المحانـبم المال م، و دارة اتنـتاماراي والح ـاباي المصـرف م و ـرم العمالي األجنب م، 

 لج اي الما حم.واإلدارة المركزيم للمخاطر، وعمل م الميز م، ورةديم التةارير ل

وقد  فذي اإلدارة رو ـيتين من رلك التو ـ اي، ورتعلم التو ـيتان بمرا بم شـ اداي ح ـاباي النةديم  - 12
 الحاضرة، وروفر الب ا اي التاريخ م عن المخاطر الت  رواج  ا اليو    .

، بانتاناء 2021   ورلتز  اليو     حتنفيذ جم م التو  اي األخر  بحلول   ايم الر م الاا   من عا - 13
ــيتين لم رةبل ما. وررد ف  الفةررين  من هذا التةرير رفا ـــين عن هارين التو ـــيتين ورّد اإلدارة  15و  14رو ـ

 بشل  ما.

وف ما يتعلم بالتو ـ م حتصـن ا العنا ـر ال)ويلم األجن من حافةم اتنـتاماراي الخا ـم بالتلمين  - 14
ــول ي ــح  بعد ا ت اء الخدمم عل  أ  ا أ ــ ــاباي،   16ير متداولم فالفةرة الصــ من رةرير مجلس مراجع  الح ــ

https://undocs.org/ar/A/75/539
https://undocs.org/ar/A/75/177
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رو ــــ م مصــــنفم عل  أ  ا ذاي أولويم قصــــو  ، رر  اإلدارة أن اإلفصــــاحاي الحال م روضــــح بما ف ه الكفايم  
الغايم واألنــــــــباد الت  ردعو إل  اتحتفاال ح ذه اتنــــــــتاماراي. ورتكون الحافةم من أوراا مال م ذاي   ــــــــبم 

  ياتـــداول في ـــا لتعة م عــااــداي  2019ف  المـــااــم من عــااــداي التـــداول ف  عــا   44رفعـــم فأر ــاح رــداول مر 
اليو   ــــــــــ  ورعزيز ال ــــــــــيولم حت  يت ــــــــــن  الوفاء باتلتزاماي الم ــــــــــتحةم ف  الم ــــــــــتةبن، كما هو مبين ف   

م األجن من الب ا اي المال م لليو   ــــ . ورصــــن ا هذه األوراا المال م عل  أ  ا طويل 20و  18المالحةتين 
قــد ياع)  م ــــــــــــــتخــدم  المعلومــاي المــال ــم ات )بــاب بــل  ــا أوراا ياحتفخ ح ــا لفتراي طويلــم أو حت  رــاريت 
انــــــــــــــتحةـاق ـا. ول س هـذا هو ال ـدم من التـداول في ـا كمـا هو واضــــــــــــــح من وريرة رـداول ـا ف  إطـار حـافةـم  

علَم الةّراء ح ــدم اإلدارة . وربّين اإلفصــــــــــــــــاحــاي الحــال ــم الغــايــَم من هــذه اتنــــــــــــــتامــاراي حت  ي2019 عــا 
 رداول ا. من

من رةريره، بلن رفصـــــح اليو   ـــــ  ف  الب ا اي  60وأو ـــــ  مجلس مراجع  الح ـــــاباي، ف  الفةرة  - 15
ــاف ــــم عن المخزو ــــاي الممولــــم من منح منت  ــــم   المــــال ــــم والمالحةــــاي المرفةــــم ح ــــا عن معلومــــاي إضـــــــــــــــ

متونــــــ)م . وأوضــــــحت اإلدارة لمراجع  الح ــــــاباي أن المخزو اي  مصــــــنفم عل  أ  ا ذاي أولويم  رو ــــــ مف
ف  المـاـام من مجموب مخزوـ اي م ــــــــــــــتودعـاي المءـاـرل الة)رـيم،   5المموـلم من المنح المنت ـ م يمـان أـقن من 

ويجري ـبالفعـن رحليل ـا وعرضــــــــــــــ ـا عل  اإلدارة داخلـ ُا. كمـا أن المعلومـاي المـدرجـم حـالـ ا ف  البـ اـ اي المـالـ م 
 ف ه الكفايم لمت)لباي اإلفصاح الت  رةتضي ا المعايير المحانب م الدول م للة)اب العا . رمتان بما

 
 التوصيات الرئيسية )ذات األولوية القصوى(  

أ ـــدر مجلس مراجع  الح ـــاباي رو ـــيتين را  ـــيتين رتعلةان باإلدارة المال م. إذ أ ـــدر المجلس،   - 16
ن ا انــتاماراي التلمين الصــح  بعد ا ت اء الخدمم، وقد أعر ت  من رةريره، رو ــ م رتعلم حتصــ  16ف  الفةرة 

من هذا التةرير . كما أ ــــــدر المجلس، ف  الفةرة  14إدارة اليو   ــــــ  عن رأي مختل  بشــــــل  ا فا ةر الفةرة 
من رةريره، رو ـ م ردعو اليو     إل  أن رعتمد   جا يةو  عل  رحديد أهدام واضحم ف ما يتعلم حتنفيذ  72

ايم الميزا  م. وردا عل  هذه التو ـــــ م، رشـــــدد إدارة اليو   ـــــ  عل  أن أداة  ـــــ ايم الميزا  م رؤدي  أداة  ـــــ 
، لكن بطء رشــــــــــــــغيل ا  2019الوهاا  الم)لو م بما يتفم مم قرار حدء العمن ح ا عالم ا ف  منتصــــــــــــــ  عا  

أخر  مررب)م  حيث الو ـــــــــول إل  اتنـــــــــتماراي و  جام العمل اي الح ـــــــــاح م  وا )واءها عل  مشـــــــــاكن  منف
بالتصـم م التةن  يشـّءالن شـايلين را  ـيين. ولذلك، رعمن اليو   ـ  عل  رح ـين هذه األداة حت  رعمن كامن  

 .2021وهااف ا عل   حو مةبول، بما ف  ذلك رب  ) ا لتنانل المءارل الة)ريم، بحلول   ايم عا  
 

 التوصيات األخرى )ذات األولوية المتوسطة(  

من رةريره، بإدخال رح ـيناي عل    35و   30و   24مجلس مراجع  الح ـاباي، ف  الفةراي أو ـ   - 17
إدارة اليو   ـ  لالنـتاماراي و ـرم العمالي األجنب م والح ـاباي المصـرف م. وشـملت هذه التو ـ اي رحديدا 

ــتخدا  مختل  أدواي التحوط، ورجنَل التلخ ــلن انـ ــم التحوط بشـ ــ انـ ــم م ف  إطار نـ ــَم إجراءاي رنـ ر ف   وضـ
إقفال الح ـــــــــاباي المصـــــــــرف م وانـــــــــتحدار ضـــــــــوابط لمنم مواج م مخاطر مررب)م بإجراء معامالي ف  هذه  
الح ـاباي، والتحميَن ف  حينه للشـ اداي الصـح حم المتعلةم بح ـاباي النةديم الحاضـرة. وراعتبر هذه التو ـ م  

الد  ةم لتحمين الشــــ اداي، وركون  األخيرة منفذة، حيث أن اإلدارة  شــــري رعل ماي روضــــ ح م وجدول التواريت 
 حذلك قد امتالت للتو  م.
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من رةرير مجلس    30وف ما يتعلم بالتو  م المتعلةم بالتلخر ف  إيالا الح اباي المصرف م فالفةرة  - 18
مراجع  الح ــــاباي ، عملت اليو   ــــ  مم المصــــارم المعن م لتحديد األنــــباد الجذريم ل ذا التلخر وارخذي  

ــجين معامالي ف   إجراءاي لمنم  ــوابط محءمم لمنم ر ــــــــــ ــا رلكيد وجود ضــــــــــ ركرار ذلك. وركرر اإلدارة أيضــــــــــ
 الح اباي المغلةم.

من رةرير مجلس مراجع  الح ـــــاباي ،    24وف ما يتعلم بالتو ـــــ م بشـــــلن نـــــ انـــــم التحوط فالفةرة  - 19
ر هذه ال ـ انـم بحلول الر م األخير من عا   اإلدارة رر  أن الحدود   . يير أن2020رتوقم اليو   ـ  أن راحدّث

الةـاامـم المعمول ح ـا عل  م ــــــــــــــتو  النةراء أكار فعـال ـم ف  إدارة المخـاطر، حيـث أن فرض خ ـاراي أدواي  
 محددة قد يحد من المرو م الم)لو م ف  رنفيذ انترار ج م التحوط.

  من رةريره، بلن ردخن اليو  ـ ـــــــــــ   46و   42وأو ــــــــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــــــــاباي، ف  الفةررين  - 20
رح ـيناي عل  جردها المال  لص ـول، حيث أو ـ  رحديدا بلن ر ـتخد  فااي األ ـول عل   حو موحد وأن  
رجري ر ـــوياي محددة للق م الدفتريم لص ـــول. ورشـــدد إدارة اليو   ـــ  عل  أن ال ـــ انـــم والتوجي اي المتعلةم  

ــب م الد ــن ا را)بمم بار ــــــــــاا من أجن التنفيذ الفعال للمعايير المحانــــــــ ول م للة)اب العا  واتمتاال ل ا.  بالتصــــــــ
ونــتاصــَدر روجي اي ورعل ماي إضــاف م ف  إطار ال ــ انــم الجديدة للممتلكاي والمنشــوي والمعداي و دء العمن  

الجديد. وانـتعرضـت اإلدارة أيضـا الت ـوياي المحددة ف  إطار التغيير المةرر إدخاله عل    mAssetحت)بيم 
ــملم، حيث  ّ مت مجددا ر ــول ف  عا  عتباي الرنــــــ ــدري عتباي 2020وقعاي العمر النافم لص ــــــ . وقد أا ــــــ

 الرنملم الجديدة وأ بحت ناريم.

من رةريره، حتحديد عنا ــــــر الب ا اي الرا  ــــــ م   52وأو ــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــاباي، ف  الفةرة  - 21
ء الخدمم، وكفالم  الت  رابت أهل م المشـتركين للحصـول عل  انـتحةاقاي   ايم الخدمم/انـتحةاقاي ما بعد ا ت ا

ر ــــــــــــجيل ا ف  النةا . ووافةت اليو   ــــــــــــ  عل  أن ر ــــــــــــتعرض حةول الب ا اي الت  رؤثر ف  ما ينبن  عل   
الب ــا ـاي المةــدمـم من اليو   ــــــــــــــ  من رةي م اكتواري للتــلمين الصــــــــــــــح  بعــد ا ت ــاء الخــدمـم، وأن رصـــــــــــــــدر  

 حتعّ دها. أمراُ 

ــاباي، ف  الفةراي  - 22 ــ  مجلس مراجع  الح ـ من رةريره، بلن رنةر اليو   ـــ     60و   59و   58وأو ـ
ف  اإلفصــــــاح ف  ح ا ار ا المال م عن معلوماي إضــــــاف م بشــــــلن  فةاي ال ــــــفر وعتباي الرنــــــملم والمخزو اي  

أعاله بشـــــــــــــلن عنصـــــــــــــر المخزو اي، حينما يجري رنفيذ  15الممولم من المنح المنت  م. ويرد رعليم ف  الفةرة 
خرين. ورنةر اإلدارة حال ا ف  األهم م الن ـب م لإلفصـاحاي المةترحم بشـلن  أاو ـ  به بشـلن العنصـرين اآ ما

الممتلكاي والمنشـــــــــــوي والمعداي وفااي المصـــــــــــروفاي، وف  مت)لباي اإلفصـــــــــــاح الت  رةتضـــــــــــي ا المعايير  
ــلن، حت  رنةر عل  النحو المنانـــــل ف  إدخال أي رعدين عل    ــب م الدول م للة)اب العا  ف  هذا الشـــ المحانـــ

 .2020حاي ف  الب ا اي المال م لعا  اإلفصا

ــاباي، ف  الفةررين  - 23 من رةريره، بلن ركفن اليو   ـــــ  رنفيذ   67و   66وأو ـــــ  مجلس مراجع  الح ـــ
إطـار اإلدارة المركزيـم للموارد وروفر الب ـا ـاي التـاريخ ـم عن المخـاطر الت  رواج  ـا اليو   ــــــــــــــ . وقـد طّبةـت  

ــتو . وأ جزي اليو   ــــــــــ  الن ل الجديد لإلدارة المر  كزيم للمخاطر الذي اعتمدره اللجنم اإلداريم الرف عم الم ــــــــ
اليو   ـــــــــــــ  رحليال للاغراي ف  مجال اإلدارة المركزيم للمخاطر وكان مرجع ا ف  ذلك إطار اإلدارة المركزيم 

ــادر عن لجنــم المنةمــاي الراد ــم التــابعــم للجنــم رريــدواي ف ، و ةحــت 2017  لعــا  COSOللمخــاطر الصـــــــــــــ
ا للمخاطر، وأ ــدري نــ انــم منةحم روضــح م ــتوياي اإل بال عل  المخاطرة، و دأي العمن بمنصــم رصــن ف 
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ركنولوج م جديدة إلدارة المشــــــاريم والمخاطر واتمتاال. وأ ــــــبحت ح ا اي اليو   ــــــ  التاريخ م عن المخاطر  
 ؛ ومن ثّم، رعتَبر هذه التو  م منفمذة.InSightمتاحم ف  نجن المخاطر ف   ةا  

من رةريره، بلن رعزم اليو     الر د والضوابط    78وأو   مجلس مراجع  الح اباي، ف  الفةرة  - 24
الداخل م حت  ركفن رةديم التةارير إل  الج اي الما حم ف  الوقت المنانـــل. وقبلت اليو   ـــ  هذه التو ـــ م، 

عل حت  رعزم عمل م رةديم التةارير إل   ــا ــدد حذل ج ود رشـــــــمن مختل  الشـــــ الج اي الما حم. ومن  وه  بصـــــ
الج ود الت  ربــذل ــا المنةمــم ات تةــالا من العمــن بــالنةــا  الحــال  لتتبم التةــارير و دارة ال ــــــــــــــجالي ف   ةــا   

VISION   ــم .  Donor Report Trackerإل  العمن بالنةا  الجديد لتتبم رةارير الج اي الما حم الم ــــــــ
ــد ف  الر  ــديــ ــا  الجــ م النةــ ــم وعامّث ــذه العمل ــ ــت هــ ــد رمــ ــا  وقــ ــذه  2020 م األخير من عــ . ومن ثّم، راعتبر هــ

 منفمذة. التو  م
 

 إدارة البرامج - باء 
ــيناي عل  إدارة البرامل ف   - 25 ــاباي إل  وجود نــــــت فرص إلدخال رح ــــ خلاص مجلس مراجع  الح ــــ

من الخ)ــم   2اليو   ــــــــــــــ . ويتعلم مــا خلاص إل ــه المجلس بمــا يل ج فأ  إدارة أداء المجــال الم ــــــــــــــت ــدم 
وهو مجال متعلم بالتعل م؛ فد    اف أداء البرامل ف  المءتل    2021-2018نــــترار ج م لليو   ــــ  للفترة ات

الة)ري إلثيو  ا؛ فج  التلهل لالنـتجابم لحاتي ال)وار.. ورعتبر رو ـيتان ذاي أولويم متونـ)م حينما رعتبر  
ــ م . وقد  افذي واحدة من  ــ اي را  ــ ــو  فرو ــ ــ اي ذاي أولويم قصــ هذه التو ــــ اي. ومن المتوقم  أر م رو ــ

 .2021ات ت اء من رنفيذ جم م التو  اي المتبق م بحلول الر م الاا   من عا  
 

 التوصيات الرئيسية )ذات األولوية القصوى(  

من رةريره، بلن ر ــــــتعرض اليو   ــــــ    92و  91أو ــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــاباي، ف  الفةررين  - 26
ــراي النوارل ف   ــد النتاال المةررة. وقبلت اإلدارة ر)بيم ورةي م مؤشـــــــــ جم م المءارل الة)ريم، وأن رعزم ر ـــــــــ

 .  RAM 3,0هارين التو ـــــيتين، وه  بصـــــدد إ شـــــاء م ـــــتودب مركزي للمؤشـــــراي ف   موذج رةي م النتاال ف
ط ذلك عمل م اخت ار المؤشـــــــراي، وأن يعزم المواءمم حين جم م المءارل الة)ريم ف  مجال    ويانتةر أن يب ـــــــّ
الت)بيم والتةي م ف  الم ـتةبن. ونـتخضـم عمل م المواءمم إلشـرام إقل م  الم ـتو . ونـيادرج انـتعراض  ةا   

باعتباره عنصرا أنان ا من عمل م    2025-2022ر د البرامل ف  خ)م اليو     اتنترار ج م المةبلم للفترة  
 رح ين البرامل الت  نتا  م ف  رحةيم النتاال عل  النحو المةرر.

ــابــاي، ف  الفةررين  - 27 من رةريره، بــلن يحــدد مءتــل  113و  109وأو ــــــــــــــ  مجلس مراجع  الح ـــــــــــــ
اليو   ـــــــ  الة)ري إلثيو  ا رداحير رصـــــــح ح م لتح ـــــــين رحةيم األهدام المدرجم ف  وث ةم البر امل الة)ري،  

 والتونم ف  رةي م اإلحالغ عن األهدام المرجت م واإل جاماي والتحةم منه داخل ُا.

من رةريره، أجري اليو   ــــــــ  رحليال للعمل اي   109ف ما يتعلم بما أو ــــــــ  به المجلس ف  الفةرة و  - 28
لتحــديــد أنــــــــــــــبــاد وجود ثغراي ف  رحةيم األهــدام المةررة ف  وث ةــم البر ــامل الة)ري ف  المءتــل الة)ري  

ــاري اإلدارة إل  أن اليو   ــــــــــــــ  كـاـ ت م)ـالـبم ـبلن رعءس ف  وث ـةم البرـ امل  الة)ري الحـالـ م  إلثيو ـ ا. وأشــــــــــــ
األهدام الت  حددر ا الحءومم المضـــــــــ فم ف  خ)م التنم م الوطن م. ومن المتوقم حدور رح ـــــــــن ف  رحةيم  
األهدام ف  دورة وث ةم البر امل الة)ري الجديدة، حيث نـــــــــتاحدد األهدام عل  م ـــــــــتو  النوارل الت  يتحمن 
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ــ  أن ــؤول م عن ا. ورر  اليو   ـــــــ ــ م قد  افّثذي وطلبت إل  مجلس   المءتل الة)ري إلثيو  ا الم ـــــــ هذه التو ـــــــ
 مراجع  الح اباي إيالق ا.

ــ  به المجلس ف  الفةرة  - 29 ــتجابم لما أو ــــ ــرا أفريق ا   113وانــــ من رةريره، قامت حلدان ف  من)ةم شــــ
بإدخال رح ـــيناي متوا ـــلم عل  عنصـــر رةديم التةارير ف    ايم العا  ف     2019والجنود األفرية  ف  عا  

 ي م النتاال، مم التركيز عل  دقم إدخال الب ا اي ورحمين رمناء األق ا  الم ؤول م. موذج رة
 

 التوصيات األخرى )ذات األولوية المتوسطة(  

من رةريره، بلن يعزم مءتل اليو   ــــ  الة)ري    112أو ــــ  مجلس مراجع  الح ــــاباي، ف  الفةرة  - 30
ــَن روقيت المعلوماي ف   موذج رةي م ال ــتجري  إلثيو  ا ح ـــــــ ــمان جودة هذه المعلوماي. ونـــــــ نتاال وعمل َم ضـــــــ

ــمان الجودة. ورتوقم هذه اإلدارة أن يءون لدي ا   ــا للعمل م الحال م لضـــــــ ــتعراضـــــــ اإلدارة ف  المءتل الة)ري انـــــــ
آل م انـــتعراض جديدة موثةم. ونـــوم را ـــتعرض جم م األهدام المرجت م    2021بحلول الر م األول من عا  

 الحيت ا مةار م بمصادر الب ا اي المعمول ح ا.واإل جاماي للتلكد من  

من رةريره، بلن ركفن اليو   ـــــــــ  انـــــــــتخدا    122وأو ـــــــــ  مجلس مراجع  الح ـــــــــاباي، ف  الفةرة  - 31
مءارب ا لمنصــــم التلهل لحاتي ال)وار. ف  رحلين المخاطر والتخ) ط للتلهل لالنــــتجابم لحاتي ال)وار..  

ان انـــــــتخدا  منصـــــــم التلهل لحاتي ال)وار. ف  جم م المءارل.  ورالحخ اإلدارة ضـــــــرورة حذل ج ود لضـــــــم
ويعتمد مءتل حرامل ال)وار. عل  الب ا اي المتاحم ف  هذه المنصــــــم ف  إ شــــــااه لوحاي المعلوماي ور ــــــده 
امتاال المءارل لإلجراءاي ال ـاريم. ورةر اإلدارة ف  الوقت  ف ـه بلن عددا من المءارل يعمد ألنـباد مختلفم  

م خ))ـه للتـلهـل خـارج المنصـــــــــــــــم، لكن بمـا أن هـذه المءـارـل أ جزي خ)) ـا، ف   رعتبر ممتالـم إل  إ جـا
رةتضــــ ه هذه التو ــــ م الرا  ــــ م. ونــــتبذل اإلدارة المزيد من الج ود لضــــمان اتنــــتخدا  الكامن للمنصــــم   لما

 .2021بحلول الر م األول من عا  
 

 inSightو  VISIONنظاما  - جيم 
، أدرج مجلس مراجع  الح ــــــــــاباي ألول مرة ف  مراجعته ال ــــــــــنويم للب ا اي المال م 2019ف  عا   - 32

ور)ب ةاره الفرد م. ورضــــمنت المراجعم   VISIONلليو   ــــ  مراجعُم لنةا  التخ) ط المركزي للموارد و ةا  
باعتباره   2012ف  عا   SAPاأل ــل  الذي ا )لم العمن ف  نــ اقه حنةا   VISIONانــتعراضــُا لمشــروب 

ــروب رحديث   ــُا لتنفيذ مشـ ــتعراضـ ــ  العالم  للتخ) ط المركزي للموارد، وانـ الذي عّزم   VISION ةا  اليو  ـ
ــبح  ةا   ــمنت مراجعم  ةام  2018ف  عا   SAP HANAالنةا  ل اصــــــ  InSightو  VISION. ورضــــــ

د الكوارر ف  المةر  كذلك انــــــــتعراضــــــــُا إلدارة انــــــــتمراريم رصــــــــريا األعمال وانــــــــتعادة الةدرة عل  العمن بع
  يويورك. ف 

رو ــ اي من ا رو ــ اي  8رو ــ م ف  هذا الصــدد، ورعتبر  17وأ ــدر مجلس مراجع  الح ــاباي  - 33
لثص إل ه وجودا فرص لتح ــين   9را  ــ م، حينما رعتبر  رو ــ اي من ا رو ــ اي ذاي أولويم متونــ)م. ومما خا

ــم ف VISION ةـا   د    ،SAP HANAمن حـيث مشــــــــــــــروب رحـدـيث المنصــــــــــــ وأمن البـ اـ اي والنةـا ، ورع ـ 
ح ـاباي الم ـتخدمين، وانـتخدا  خصـااص وه م م مختارة. ورناولت التو ـ اي أيضـا إدخال رح ـيناي عل   
خ)ط انــتمراريم رصــريا األعمال وانــتعادة الةدرة عل  العمن بعد الكوارر ف  المةر ف   يويورك. وقد  فذي 
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صادرة ف  هذا الصدد، واإلدارة ملتزمم حتنفيذ جم م التو  اي ال  17 رو  اي من التو  اي الـــــ  4اليو     
 .2021المتبق م بحلول   ايم عا  

 
 التوصيات الرئيسية )ذات األولوية القصوى(  

من رةريره، بلن رةو  اليو   ـ  بإجراء م ـتوياي   204أو ـ  مجلس مراجع  الح ـاباي، ف  الفةرة  - 34
والشـبءاي الحيويم عل  اتختراا ليت ـن  رةويم أي ثغرة أمن م راكتشـ .   منانـبم من اتختبار لمناعم الت)ب ةاي

ورؤكد اإلدارة أ  ا رجري حال ُا اختبارُا داخل ُا لكشـــــــــ  الاغراي ف  إطار حر امل اليو   ـــــــــ  ألمن المعلوماي،  
ل   الشــاملم ع VISIONإل  قرار بشــلن إجراء اختبار لمناعم حيام  ةا    2021ونــتتو ــن بحلول   ايم عا  

 اتختراا.

من رةريره، حتح ــــــين رعّ د   222و  215و   210وأو ــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــاباي، ف  الفةراي  - 35
، حيث أو ـ  بما يل ج المزامنم حين الب ا اي الرا  ـ م VISIONاليو   ـ  لح ـاباي الم ـتخدمين ف   ةا  

هوياي الم ـتخد  الةديمم و يالق ا  ؛ و ب)ال جم م VISIONللموارد البشـريم و  ا اي هوياي م ـتخدم   ةا  
ــ ه  ــم رغيير كلمم ال ــــر عل   حو ما رةتضــ ــ انــ ــتخد ؛ و  فاذ نــ ــتخد  جديدة لنفس الم ــ ــدار هويم م ــ عند إ ــ

 معايير أمن المعلوماي.

ت يت ح  SAPمن رةريره، رؤكد اإلدارة أن  ةا   210وانــــــــتجابم لما أو ــــــــ  به المجلس ف  الفةرة  - 36
؛ ولذلك، يلز  VISIONالرا  ـــــــــ م للموارد البشـــــــــريم و  ا اي هوياي م ـــــــــتخدم   ةا    المزامنم حين الب ا اي

من رنفيذ التحديااي   2020إ شــــاء حر امل مخصــــص ل ذا الغرض. ورتوقم اإلدارة أن رنت   بحلول   ايم عا  
 األول م يدويُا، عل  أن رةو  تحةا حتةص  و  شاء حر امل آل  داام.

من رةريره، نــــــــــــتةو  اإلدارة بحلول   222و   215به المجلس ف  الفةررين  وف ما يتعلم بما أو ــــــــــــ  - 37
بإب)ال جم م هوياي الم ــــــــتخدمين الةديمم و يالق ا لضــــــــمان أن ركون لد  كن م ــــــــتخد     2020  ايم عا  

ــط هويم واحدة فح ــــل. ونــــتةو  اإلدارة أيضــــا بحلول الر م الاا   من عا   بانــــتعراض الممارنــــم    2021 شــ
 م لتغيير كلمم ال ر، ورةويم أي ثغراي راكتش  ف  إطار عمل اي الص ا م الدوريم.اآل م الحال 

من رةريره، بلن ر ـــــــتعرض اليو   ـــــــ  خ)م    237وأو ـــــــ  مجلس مراجع  الح ـــــــاباي، ف  الفةرة  - 38
انتمراريم رصريا األعمال ف  المةر ف   يويورك لتشمن المجاتي المؤن  م ذاي األولويم الةصو . ورشمن  

المجاتي، عل  نــــبين الماال، أي مخاطر متصــــلم حتكنولوج ا المعلوماي واترصــــاتي رم الوقوم علي ا  هذه 
ف  رةي ماي المخاطر المنجزة ف  إطار إدارة اليو   ـــــ  المركزيم للمخاطر، وأي رغييراي منباةم عن مشـــــروب  

إلدارة قـــدرة  ، وأي مت)لبـــاي منباةـــم عن  ةـــا  األمم المتحـــدةVISION (SAP HANA)رحـــديـــث  ةـــا  
 المنةمم عل  مواج م ال)وار..

وردا عل  ذلك، رؤكد اليو     أ  ا حّدثت خ)م انتمراريم رصريا األعمال ف  المةر ف   يويورك  - 39
ــ م ف  العالم   ــتفادة من رجر م الجااحم المتفشــ ــافم إل  الدروف الم ــ لتتضــــمن إجراءاي مب ــــ)م وعمل م باإلضــ

والمروـ م لمواج ـم األحـدار المعّ)ـلم ل ــــــــــــــير األعمـال. وياتوقم ات ت ـاء من   حـالـ ا، وأ  ـا عزمي حـاـلم الـتلهـل
، ونـتتضـمن هذه الن ـخم إحاتي إل  2020إعداد الن ـخم المحّدثم للخ)م بحلول   ايم رشـرين الاا  / وفمبر 

ا ــين خ)م انــتعادة الةدرة عل  العمن بعد الكوارر لشــتبم ركنولوج ا المعلوماي واترصــاتي الت  رتضــمن رف
مخـاطر ركنولوج ـا المعلومـاي واترصــــــــــــــاتي الت  رم الوقوم علي ـا ف  نــــــــــــــ ـاا اإلدارة المركزيـم للمخـاطر،  
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باإلضـافم إل  رغييراي النةم والت)ب ةاي المعن م. ونـتتضـمن الن ـخم كذلك العنا ـر المن)بةم ف  هذا الصـدد  
 من  ةا  إدارة قدرة المنةمم عل  مواج م ال)وار..

من رةريره، بلن رعةد اليو   ـــــــــ  اجتماعاي    249مراجع  الح ـــــــــاباي، ف  الفةرة  وأو ـــــــــ  مجلس - 40
منتةمم ل  اكل ا إلدارة األمماي. ورعتبر هذه التو ـــــ م منّفذُة عل   حو ما ربرهن عل ه اتنـــــتجابم ف  نـــــ اا  

 ـــيم مم األمم  . فةد عةدي اجتماعاي با تةا  لتةي م ال ـــيناريو المتغير بانـــتمرار وكفالم التن19-جااحم كوفيد
المتحدة ف  رةديم روجي اي ورنــــــــــاان واضــــــــــحم لموهف  اليو   ــــــــــ  لغاياي من ا التم يد لعودر م اآمنم إل  
ــوا ف    ــف ا عضــ ــترك حين الوكاتي، حو ــ ــتو  المشــ ــارك اليو   ــــ  كذلك، ف  العمن عل  الم ــ مءارب م. ورشــ

   يويورك، وفريم إدارة األمماي، واللجنم  فريم كبار الم ؤولين المعن  ب  اناي ال)وار. ف  األمم المتحدة ف
ــةُم مم ج ود جم م   ــةُم ومن ــــ ــالمم ف  مءان العمن، وذلك لتابة  ج ودها مت ــــ ــحم وال ــــ ــؤون الصــــ المعن م بشــــ
الك ا اي المعن م ف  نـــــ اا التةي م الم ـــــتمر للمخاطر ومواج م أي حدر يعّ)ن نـــــير األعمال، بما ف  ذلك  

عالجت شـتبم ركنولوج ا المعلوماي واترصـاتي المخاطر بفعال م حت   . و ضـافم إل  ذلك،19-جااحم كوفيد
ــتمرار الو ــــــــــول الملمون إل   ةم   ركفن أن يءون لد  الموهفين ما يلزم م من معداي، وحت  رضــــــــــمن انــــــــ
ــار ا، بما يمّءن من العمن عن باعد بفعال م ف  هن األممم. ورر  اليو   ـــ  أن هذه   اليو   ـــ  وأدوار ا ومنصـ

 قد  افّثذي وطلبت إل  مجلس مراجع  الح اباي إيالق ا.التو  م 

ــاباي، ف  الفةررين  - 41 من رةريره، بلن ركفن اليو   ــــــــ     264و   253وأو ــــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــ
ضــمان وجود م ــافم ملمو م حين مركزي الب ا اي األنــانــ  والاا وي لليو   ــ  ف  المةر ف   يويورك، و جراء  

بـما ف  ذلك التتبم الدقيم ألي موّرد معن  من حـيث األداء والضــــــــــــــوابط البيا م  عملـ اي رفت   منتةـمم ل ـما،
ــافم آمنم حين مركزي الب ا اي،  ــمان وجود م ــ ــلن ضــ ــ م المةترحم بشــ ــتقّ م اإلدارة التو ــ ــالمم. ونــ ورداحير ال ــ

ــا   ــالـــث من عـ ــم بحلول الر م الاـ ــذ اإلجراءاي الم)لو ـ ــا يتعلم 2022ورتوقم أن رنت   من رنفيـ ــلداء . وف مـ بـ
ــنويا، وأ  ا   ــاريم راتبمم فعل ا وراةدم  رةارير عن ا نــــــ الموّردين، ركرر اإلدارة كذلك رلكيد أن األحءا  التعاقديم ال ــــــ
ــتالز  مةدم  خدماي الحفخ اتحت اط  حتةديم رةارير  صــــــــــ  نــــــــــنويم عن البيام وال ــــــــــالمم بحلول   ايم  نــــــــ

 .2020 عا 
 

 سطة(التوصيات األخرى )ذات األولوية المتو   

ــاباي، ف  الفةرة  - 42 ــ  مجلس مراجع  الح ــــــ ــترار ج م   199أو ــــــ من رةريره، بلن رنفذ اليو   ــــــــ  انــــــ
لتخزين الب ا اي معتبرُا أن هناك حاجم مانــــــــــــــم إلي ا حت  يامءن حناء قاعدة م ــــــــــــــتدامم طويلم األجن. ورتفم  

ــتعمن، رهنا حتوفر الموارد ف  ــ م ورؤكد أن اإلدارة نـــــ هن عد  المعرفم حال ا بمول   اليو   ـــــــ  مم هذه التو ـــــ
ــين مةبن ورحديث محتمن   ــلح ألي رح ــــ ــترار ج م رصــــ ــم ورنفيذ انــــ األحوال المال م ف  العالم، عل  كفالم وضــــ

 للةدراي الحال م ف  مجال رخزين الب ا اي.

ــاباي، ف  الفةرة  - 43 من رةريره، بلن رنفذ اليو   ــــ  رداحير رخم ا   207وأو ــــ  مجلس مراجع  الح ــ
ن المعلوماي المتبق م، بما ف  ذلك إجراء رةي م رنم  لمخاطر أمن المعلوماي، عل  النحو المةرر  مخاطر أم

ف  وث ةم اتنـترار ج م. وي ـر  اإلدارة أن ربلم مجلس مراجع  الح ـاباي بلن هذه التو ـ م رعتبر منّفذة، حيث 
، أو عند  InSightو  VISION  إن اإلدارة رنجز كن عا  رةي ماي لمخاطر أمن المعلوماي المتعلةم حنةام

إدخال رغييراي كبر  ف  اإلطار الماح ط. وقد طلـبت اليو   ــــــــــــــ  من مجلس مراجع  الح ــــــــــــــاباي أن يغلم  
 التو  م. هذه
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من رةريره، بلن رعزم اليو   ــــــــ   217و   211وأو ــــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــــاباي، ف  الفةررين  - 44
، وأن  VISIONة ح ا اي هوياي الم ــــــــــتخدمين ف   ةا  الضــــــــــوابط الةاامم ف ما يتعلم بإ شــــــــــاء ورع د قاعد

ــبءم المحل م و ةا   ــين الواج م البين م الت  رر ط حين الشـــ ــبال لتح ـــ ــ  نـــ لمزامنم  ـــــالح م   VISIONرتةصـــ
هوياي الم ــتخدمين. ورعتبر اليو   ــ  أن التو ــيتين قد  افّثذرا. فصــالح م هويم الم ــتخد  قاامم عل  رواريت  

د    ـالح م عةد الم ـتخد . و مءا  ما دخول النةا  ررربط بصـالح م عةد الم ـتخد  ول س حتاريت  ـالح م محدم
ــتخد  ا ت ت  ـــالح م عةده   VISIONله. ومن هذا المن)لم، فإن خ)ر دخول  ةا   ــاد م ـ ــتعمال ح ـ بانـ

هو خ)ٌر منخفض جدا، خا ـم إذا ما أخذ ا ف  اتعتبار البعد الشـمول  للضـوابط الةاامم األخر . ونـتبحث  
ــتخدمين مم رواريت  ـــالح م عةودهم مزامنُم ا إلدارة ف  الجدو  التةن م إلمءا  م مزامنم  ـــالح م هوياي الم ـ

من رةريره،   217آل ُم، كما نتنةر ف  التكال ا المررب)م حذلك. وف ما يتعلم بما أو   به المجلس ف  الفةرة  
لمزامنم  ــــــــالح م هوياي   VISIONو ةا  رؤكد اإلدارة كذلك وجود واج م حين م رر ط حين الشــــــــبءم المحل م 

الم ـتخدمين، وأن اإلجراء المو ـ  به يانفذ بالفعن. ورعتبر اليو   ـ  أن الضـوابط الةاامم رف  بما رو ـ  به 
 هاران التو يتان، ور)لل من مجلس مراجع  الح اباي إيالق ما.

بلن ر ـــــــــــــتكشـــــــــــــ   من رةريره،    230و   225وأو ـــــــــــــ  مجلس مراجع  الح ـــــــــــــاباي، ف  الفةررين  - 45
إمءا  م روفير واج م حين م مباشـرة حين الشـركاء ف  التنفيذ وأداة الن ل المن ـم للتحويالي المال م ف    اليو   ـ 

. ورمّءن هذه األداة من رةصــير الفترة الزمن م VISIONالت  ه  عنصــر من  ةا   eZ (eZHACT) ةا  
شــركاء ف  التنفيذ هذه المدفوعاي. وأو ــ  مجلس  الفا ــلم حين موافةم اليو   ــ  عل  المدفوعاي وانــتال  ال

مراجع  الح ـاباي أيضـا بلن ر ـتكشـ  اليو   ـ  إمءا  م إ شـاء آل م لمنم رةديم طلباي دفم متعددة ف  إطار  
عمل م الدفم المعن م  ف ـ ا والمنحم المعن م  ف ـ ا. ورجري اليو   ـ  حال ا عمل م ردخن ف  إطار حذل العنايم 

لخ اراي المتاحم لوضــــــــــــم   ــــــــــــت إلكترو  م تنــــــــــــتماراي اإلذن بالصــــــــــــرم وشــــــــــــ ادة اإل فاا  الواجبم لتةي م ا
. 2021 ، ورتوقم أن ركون قد أعدي مةترحُا ف  هذا الصــــــــدد للر م األول من عا  FACEبانــــــــم  المعروفمف

لضــــــمان رةديم طلل دفم واحد عن كن  شــــــاط لشــــــريك ف    eZHACTورعمن اإلدارة كذلك عل  رعزيز أداة 
. ومن المةرر أن رتم باتقتران مم المءارل  2021ذ. ومن المتوقم ات ت اء من ذلك بحلول منتص  عا  التنفي

 ، عمل م رنق م ل)لباي الدفم الةاامم الت  لم ياتحّةم من ا.2020الة)ريم، بحلول   ايم عا  

خ)م  من رةريره، بلن ر ـــــــتعرض اليو   ـــــــ    240وأو ـــــــ  مجلس مراجع  الح ـــــــاباي، ف  الفةرة  - 46
ــتعادة الةدرة عل  العمن بعد الكوارر لشــــــتبم ركنولوج ا المعلوماي واترصــــــاتي لتادرج في ا رفا ــــــين عن   انــــ
ــتجاحت ا   ــال. ورؤكد اليو   ـــ  أ  ا أ جزي ذلك ف  إطار انـ المعداي والبرامج اي الحيويم وراحّدر قواام اترصـ

 .19-لجااحم كوفيد

من رةريره، بلن ركفن اليو     اإل جام المنتةم   244رة  وأو   مجلس مراجع  الح اباي، ف  الفة - 47
ــتبم   ــريا األعمال، وخ)م انـــتعادة الةدرة عل  العمن بعد الكوارر لشـ تختباراي شـــاملم لخ)م انـــتمراريم رصـ

 .2021ركنولوج ا المعلوماي واترصاتي. ونتانجز اليو     ذلك بحلول الر م الاا   من عا  

ــ  المحفوهاي    254ح ــــــاباي، ف  الفةرة وأو ــــــ  مجلس مراجع  ال - 48 من رةريره، بلن ربة  اليو   ــــ
اتحت اط م للمةر ف   يويورك ف  مناطم جغراف م بعيدة عن الموقم الرا  ــــــ  والموقم المخصــــــص تنــــــتعادة 
الةدرة عل  العمن بعد الكوارر. ورتوقم اليو   ــــــــــــ  أن ركون قد ا ت ت من إبعاد المواقم الجغراف م لونــــــــــــااط  

اتحت اط  عن الموقم الرا  ــــــ  والموقم المخصــــــص تنــــــتعادة الةدرة عل  العمن بعد الكوارر بحلول   الحفخ
 .2021  ايم عا  
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 المركز العالمي للخدمات المشتركة - دال 
ــتركم   2019عا   - 49 ــاباي المركَز العالم  للخدماي المشـــ هو ثا   عا  يادرج ف ه مجلس مراجع  الح ـــ

ضــــــمن مراجعته ال ــــــنويم للح ــــــاباي. وشــــــملت المراجعم انــــــتعراضــــــُا ل ــــــير عمن المركز ف  الوقت الراهن،  
ي إل  مةدمي ا  ذلك انـتعراض أدااه   انـا إل  ارفاقاي م ـتو  الخدماي، ورحلين حاتي إرجاب ال)لبا ف  بما

ــل  الموهفين   ــترداد نــــــ وك م م معالجم ب)اقاي ال)لباي من خالل أداة إدارة الخدماي، ورج يز الفوارير، وانــــــ
من ا رو ـــــ اي را  ـــــ م، حينما اعتابري رو ـــــ م واحدة ذاي  4رو ـــــ اي اعتابري  5يير الم ـــــددة. و ـــــدري 

 ن هذا التةرير.م 53إل   50أولويم متون)م، وراناق  هذه التو  اي ف  الفةراي 
 

 التوصيات الرئيسية )ذات األولوية القصوى(  

ــاـباي، ف  الفةرة  - 50 من رةريره، ـبلن يعمـن المركز مم المءـاـرل   283أو ــــــــــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــــــــ
المعن ــم عل  رحليــن أنــــــــــــــبــاد انــــــــــــــتمرار الزيــادة ف  حــاتي إرجــاب ال)لبــاي ف  إطــار أداة حوابــم الخــدمــاي  

 ما ال)لباي المتعلةم بءشــــــوم المررباي والموارد البشــــــريم. وأوضــــــحت إدارة  ، وت ـنـــــ Service Gatewayف
ــ  لمجلس مراجع  الح ــــــاباي أ ه ريم ميادة العدد الم)لم لحاتي إرجاب ال)لباي ف  عا   ، 2019اليو   ــــ

ة هن المعدل الفعل  ل ذه الحاتي ثاحتا. وروا ــن اإلدارة العمن مباشــرة مم المءارل الت  ر ــجن معدتي كبير 
من حاتي إرجاب طلبار ا ورفضـ ا، ونـتوا ـن إجراء رحليالي منتةمم لت ـتعرضـ ا اإلدارة العل ا ف  المءارل  

 .2020اإلقل م م ورتخذ إجراءاي بشل  ا. ومن المتوقم رحةيم  تاال ف  هذا الصدد بحلول   ايم عا  

ــاباي كذلك، ف  الفةرة  - 51 ــ مُ   285وقد  مجلس مراجع  الح ـــــ ــ)م  من رةريره، رو ـــــ  ذاي أولويم متونـــــ
وه  أن يفرض المركز اتمتاـال للمبـاد. التوجي  ـم لمعـالجـم ب)ـاقـاي ال)لبـاي وأن يبلم المءـارـل حوضــــــــــــــوح 
بضـــرورة أن رةد  مجددا ف  الوقت المنانـــل ما ينةص طلبار ا المردودة من معلوماي. وأ ـــدري اليو   ـــ  ف   

ي رتضمن رفا ين بشلن إجراءاي التعامن مم حاتي مباد. روجي  م لمعالجم ب)اقاي ال)لبا   2019أواخر عا   
  ال)لباي المردودة المتلخرة. ورةضــــــــــ  اإلجراءاي حتصــــــــــعيد الحاتي، ثم رفضــــــــــ ا ف    ايم الم)ام إذا لم ياعد 

رةديم ا ف  يضــون إطار ممن  محدد. ومن المةرر رنفيذ هذه اإلجراءاي والتو ــ م ذاي الصــلم بحلول الر م  
 .2020األخير من عا  

ــابــاي، ف  الفةررين  - 52 من رةريره، رو ــــــــــــــيتين مءرررين،   292و  290وقــد  مجلس مراجع  الح ـــــــــــــ
ــوابط المدخالي وعمل اي التحةم من الصــــــــالح م ف   ةا     VISIONوالتو ــــــــ م األول  ه  رح ــــــــين ضــــــ

 ، أمـا التو ــــــــــــــ ـم 284، الفةرة A/74/5/Add.3يتعلم بجم م المعـايير ال ـامـم لتج يز الفوارير فا ةر  ف مـا
ــل   الاــــا  ــــم ف   أن رخ)ط اليو   ــــــــــــــ  ورنفــــذ آل ــــم لتةــــديم جم م مءــــارب ــــا الفوارير ف  الوقــــت المنــــانـــــــــــــــ

مـن بمزيـد من الضــــــــــــــوابط   . ورؤكـد إدارة اليو   ــــــــــــــ  أ ـه نــــــــــــــيبـدأ الع285، الفةرة A/74/5/Add.3 ا ةرف
. ومن  2021يتعلم بـالعمل ـاي البـالغـم األهم ـم من عمل ـاي رج يز الفوارير بحلول الر م األول من عـا   ف مـا

ــد يانتةر   ــتخدا  أداة ر ـ ــوحا أداء المءارل بانـ ــه، وضـ ــون اإلطار الزمن   ف ـ م، ف  يضـ المةرر كذلك أن ياعزم
 من ا أن رشجم رةديم الفوارير ف  حينه.

من رةريره، بلن رعد اليو   ــــــــ  خ)م عمن    299وأو ــــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــــاباي، ف  الفةرة   - 53
ــاي واإلجراءاي  ــ انــ ــتعرض ال ــ ــديد منذ وقت طوين، وأن ر ــ ــل  الموهفين البا  م دون ر ــ ــويم حاتي نــ لت ــ

ــداد وانـــــترداد ال ـــــل  والمدفوعاي الزاادة. وأو ـــــ  المجلس كذلك بلن رضـــــم اليو    ـــــ   الحال م المتعلةم ب ـــ
معايير موحدة إلدارة هذه الحاتي، وأن ركفن التةيد بخ)م الت ــــــــــديد. ورؤكد اإلدارة أن المركز يتوقم أن يءون  

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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، بالتن ــــيم مم  2020قد وضــــم إجراءاي موحدة بشــــلن انــــترداد ال ــــل  والمدفوعاي الزاادة بحلول   ايم عا  
 شتبم الموارد البشريم.

 
 سلة اإلمدادإدارة المشتريات والمخزون وسل - هاء 

رو  اي رندرج ف  إطار هذا الفرب من التةرير. وردعو التو  اي   8قد  مجلس مراجع  الح اباي   - 54
إل  ارخاذ إجراءاي لموا ــلم رح ــين إدارة المشــترياي والمخزون ونــل ــلم اإلمداد وانــتخدا  اترفاقاي ال)ويلم  

 رو  اي ذاي أولويم متون)م. 5 رو  اي ذاي أولويم قصو ، حينما اعتابري 3األجن. واعتابري 

وقد  فذي إدارة اليو   ــــــــ  رو ــــــــيتين، وه  ملتزمم بإ جام بق م اإلجراءاي بحلول الر م الاا   من   - 55
من رةرير المجلس    170. لكن اإلدارة ر ـتان  من هذا اتلتزا  التو ـ م الرا  ـ م المةدمم ف  الفةرة 2021عا  

وه  رو ـــ م أا ـــدري أثناء مراجعم الح ـــاباي ف  المةر ف   يويورك ف   والمتعلةم حدوران المخزون ورةادمه، 
ــ م. فمجلس مراجع    ــنم. وقد أحدي إدارة اليو   ـــ  بءن احترا  عد  ارفاق ا مم مضـــمون هذه التو ـ   ايم ال ـ
الح ــاباي أ ــدر إل  شــتبم اإلمداداي رو ــ اي مفصــلم بشــلن م ــاان ذاي  ــلم نــبم أن قبلت ا اليو   ــ   

رخاذ إجراءاي محددة عل   ـــــــــعيد رحلين نـــــــــل ـــــــــلم اإلمداد فبما ف  ذلك إدارة المخزون . ول ذا  وعالجت ا با
ال ــــــبل، رر  اإلدارة أن التو ــــــ م وانــــــعم وعامم إل  حد كبير، وأ  ا مءررة، حيث إن الشــــــواين الت  أثارر ا 

 يجري معالجت ا ف  إطار رو  اي أخر  قيد التنفيذ.
 

 وية القصوى(التوصيات الرئيسية )ذات األول  

ــاباي، ف  الفةرة  - 56 ــباد   147أو ــــ  مجلس مراجع  الح ــ من رةريره، بلن ركفن اليو   ــــ  روثيم أنــ
ومبرراي الحـاتي الت  راةـد  في ـا أوامر الشــــــــــــــراء خـارج إطـار اترفـاقـاي ال)ويلـم األجـن المعن ـم. ورؤكـد إدارة 

ــتخد  با تةا  حياما كا ت متاحم وحيث ركون الةروم مالامم   اليو   ــــــــــــ  أن اترفاقاي ال)ويلم األجن را ــــــــــ
تنــــــتخدام ا. واترفاقاي ال)ويلم األجن ه  ررريباي ت رةصــــــد اإلدارة من ا أن ركون حصــــــريم. فالشــــــراء من  
بااعين أو موردين يير مشـــــــمولين ح ذه اترفاقاي من شـــــــل ه ف  بعض الةروم أن يمّءن من اتنـــــــتفادة من  

ــعار أفضــــــن ف  ال ــــــوا. كما أن اترفا ــترياي أنــــ ــاطم عل  جم م المشــــ قاي ال)ويلم األجن قد ت رن)بم حب ــــ
فعندما يتعلم األمر بمجموعم محددة من البلدان عل  نــــــبين الماال . ف ذه الحاتي رةتضــــــ  إ ــــــدار أوامر  

ح ذلك  VISIONشراء عل  أناف عمل م ع)اء رناف   واف م راوثم عل  النحو المنانل ف   ةا   . وقد واضّث
ــاباي أن  لفريم  ــاباي أثناء ميارره شـــتبم اإلمداداي. وطلبت اليو   ـــ  من مجلس مراجع  الح ـ مراجعم الح ـ

 يغلم هذه التو  م.

من رةريره، بلن ر)بم اليو   ـ  بانـتمرار نـبن   183وأو ـ  مجلس مراجع  الح ـاباي، ف  الفةرة  - 57
إلدارة مجددا إل  أ ه يانةر ف  نـــــبن  ات تصـــــام التعاقديم ف  حاتي رلخر الت ـــــل م. وردا عل  ذلك، رشـــــير ا

ن رلخير ف  الت ــل م، ورا)بم األضــرار المة)وعم عل    جّث ات تصــام التعاقديم بانــتمرار ف  اليو   ــ  كلما نــا
ــرار   ــح ل ذا الت)بيم. ورحلن اإلدارة ر)بيم األضـــــ ــاف كن حالم عل  حدة عندما يءون هناك يرض واضـــــ أنـــــ

ر الب ــــــــ ط فول س ف  حاتي ال ــــــــلم يير الم)ابةم ، إذ  ادرا المة)وعم ك ــــــــبن ا تصــــــــام ف  حاتي التلخي
يءون هـذا الت)بيم ف  مصــــــــــــــلحـم اليو   ــــــــــــــ  وقـد يؤدي إل  حـاتي رـلخير م)ول أو عـد  روفر حـدااـن.  مـا

ونــتاحّدر اليو   ــ  إجراءاي شــتبم اإلمداداي ف ما يتعلم حتوفير نــبن ا تصــام رعاقديم حديلم بموجل أحءا   
 مم للعةود.وشروط اليو     العا
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 التوصيات األخرى )ذات األولوية المتوسطة(  

من رةريره، حتحلين األنــــــــباد وراء   156و   154أو ــــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــــاباي، ف  الفةررين  - 58
احتمال إ ــدار أوامر شــراء بعد إجراء عمل اي الشــراء فعل ا، وروضــ ح األحءا  المتعلةم بلذون الشــراء المحل   

ــتنت   بحلول   ايم لصيذيم العالج م ا ــيتين، ونـــ ــتعمال واألدويم. ووافةت اليو   ـــــ  عل  التو ـــ لجاهزة لالنـــ
من رحلين الحاتي الاالر المحددة الت  رتضـــــمن أوامر الشـــــراء المتعلةم ح ا رواريت ر ـــــبم راريت   2020عا  

ل م التنق ح إ ـــدار أذون الشـــراء المحل . ونـــتنجز اليو   ـــ  اإلجراءاي التصـــح ح م الالممم، حيث حدأي عم
فالجاريم  لدلين التوريد واإلجراءاي المتعلةم باإلمداداي لزيادة روضـــ ح عمل اي إ ـــدار أذون الشـــراء المحل ،  

 بما ف  ذلك رلك المتعلةم بشراء األيذيم العالج م الجاهزة لالنتعمال واألدويم.

اليو   ــ  الضــوابط   من رةريره، بلن ر ــتعرض  171وأو ــ  مجلس مراجع  الح ــاباي، ف  الفةرة  - 59
ــنام المخزون. وقد طلبت اليو   ــــ  بءن احترا  إيالا   المتعلةم حت ــــجين رواريت ا ت اء مدة الصــــالح م أل ــ
هذه التو ـــــ م، وركرر اإلدارة ورؤكد أن جم م أ ـــــنام المخزون الت  رادار عل  أنـــــاف الدفعم انـــــتاعرضـــــت 

 فعل ا رواريت ا ت اء مدة  الحيت ا.

من رةريره، بلن را  ـــــر اليو   ـــــ ،    192و   181جع  الح ـــــاباي، ف  الفةررين وأو ـــــ  مجلس مرا - 60
باتشـتراك مم المءارل الة)ريم، رح ـين الر ـد والف م ألوامر الشـراء المباشـر الت  رصـدر ف  إطار اترفاقاي 

روقيت  ال)ويلم األجن حت  يت ـن  رحديد أنـباد التلخير ف  حاتي أوامر الشـراء المباشـر، و لن راعزم حا ـن
من رةصــــــــــّ  الخ اراي الكفيلم   2021عمل اي الت ــــــــــل م. ورتوقم اإلدارة أن رنت   بحلول الر م الاا   من عا  

حتمءين المءارل من رح ـــين ر ـــد أوامر الشـــراء المباشـــر ورعزيز حا ـــن روقيت عمل اي الت ـــل م المتعلةم ح ا.  
راي رود م، عل  أهم م رحديث المدخالي ف   كما نتاشدد شتبم اإلمداداي، عن طريم رةديم ردريباي و/أو دو 

 ف ما يتعلم بلوامر الشراء المباشر، باإلضافم إل  الق ا  بإجراءاي رصح ح م أخر . VISION ةا  
 

 إدارة التحويالت النقدية - واو 
أ ــدر مجلس مراجع  الح ــاباي رو ــيتين إضــافيتين ف  هذا الصــدد راعتبران ذاي أولويم قصــو .   - 61
من رةريره، بلن رعزم اليو   ـــ  رنفيذ ور ـــد مشـــروب التحويالي النةديم   142أو ـــ  المجلس، ف  الفةرة فةد 

، 2021ال)ارام ف  ال من. ونـــتنفذ التو ـــ م حتعزيز رنفيذ ور ـــد هذا المشـــروب بحلول الر م األخير من عا  
 ونياراع  ف  رنفيذها أيضا ال  اا الم تجد والدروف الم تفادة.

من رةريره، بلن رحدد اليو   ــ  أنــباد الاغراي   132جلس مراجع  الح ــاباي، ف  الفةرة أو ــ  م - 62
ف  أ شـــ)م الضـــمان و لن ركفن إ جام الحد األد   من عمل اي المعاينم العشـــواا م لجم م الشـــركاء ف  التنفيذ 

 ا، رو ــــ م ف  من)ةم شــــرا أفريق ا والجنود األفرية . وكرر مجلس مراجع  الح ــــاباي، ف  التو ــــ م  ف ــــ 
 ، حيــث اقترح أن ر ــــــــــــــتعرض 79، الفةرة A/74/5/Add.3ف 2018من رةريره لعــا   79أوردهــا ف  الفةرة 

 اليو     حالم أ ش)م الضمان ف  المءارل من أجن إيالء اتهتما  الالم  ل د الاغراي.

ل من هذه التو ــ م، رشــير إدارة اليو   ــ  إل  أن إ جام أ شــ)م الضــمان  وف ما يتعلم بالشــ)ر األو  - 63
بالكامن يير ممءن ف  بعض البلدان ب ــــــــــــبل هروم خارجم عن نــــــــــــ )رة المءارل، مان الكوارر ال)ب ت م  
والنزاعاي الم ــلحم ورةييد إمءا  م الو ــول إل  المواقم. وردرك اإلدارة أن من الضــروري حذل ج ود متوا ــلم  

ــركاء. وف   من أجن  ــروط الد  ا المتعلةم بجم م الشــــــ إع)اء األولويم ف  العمل اي إل  الوفاء عل  األقن بالشــــــ
ــرا أفريق ا والجنود األفرية ، رحةةت جم م األهدام المحددة ل ذه المن)ةم من حيث الزياراي  حالم من)ةم شــ

 البر امج م وعمل اي المعاينم العشواا م.

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.3
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من رةريره، رشير اإلدارة إل  أن التو  م   132  كررها المجلس ف  الفةرة  وف ما يتعلم بالتو  م الت - 64
ــ م A/74/5/Add.3من التةرير  79رتكون من شــــ)رين عل   حو ما ررد ف  الفةرة  . ورمخضــــت هذه التو ــ

ونـــــــط وشـــــــمال أفريق ا والمءتل اإلقل م  ألمريءا أول مرة عن مراجعم ح ـــــــاباي المءتل اإلقل م  للشـــــــرا األ
. فـةد  2019، ونــــــــــــــبم وطلـبت اإلدارة إيالق ـا بحلول   ـاـيم عـا  2018الالرينـ م ومن)ـةم البحر الكـاريب  لعـا  

ــبته   ــمال أفريق ا ما   ـــ ف  الماام من هدم الزياراي   198حةم المءتل اإلقل م  لمن)ةم الشـــــرا األونـــــط وشـــ
ــم للتحويالي النةديم. البر امج م، وحةةت جم م ا ــر األداء الرا  ـــــ  المتعلم بالن ل المن ـــ لمءارل هدم مؤشـــ

ف  الماام من هدم عمل اي المعاينم العشـــــواا م،    93وحةم هذا المءتل اإلقل م  أيضـــــا   ـــــبم إجمال م قدرها 
ّجن ا خفاض ف  أداء المءارل المتلثرة بالكوارر ال)ب ت م ورصـــاعد النزاعاي. وحةم المء تل اإلقل م  حينما نـــا

ف     94ف  الماام من هدم الزياراي البر امج م و   104ألمريءا الالرين م ومن)ةم البحر الكاريب  ما   ـــــــــــــبته  
ــبح ما مجموعه  ــواا م. فةد أ ــــ ــتوف ا للحد األد    19الماام من هدم عمل اي المعاينم العشــــ مءتبا ق)ريا م ــــ

مءارل ق)ريم رعمن   4عل  رحةيم هذا ال دم نـو   الم)لود من عمل اي المعاينم العشـواا م، وت رزال رعمن
حال ا ف  نـ اقاي للم ـاعدة اإل  ـا  م. أما الشـ)ر الاا   من التو ـ م الذي يو ـ  بلن ر ـتعرض اليو   ـ   
حالم الضـــــــــــــمان ف  المءارل الة)ريم واإلقل م م األخر  وأن رتخذ التداحير الالممم ل ـــــــــــــد الاغراي، فةد طلبت  

به، حيث لم رامنح اليو   ــ  فر ــم اتنــتجابم للتو ــ م عل   حو حّناء. إذ لم راار هذه  اإلدارة بءن احترا  شــ)
ــاباي الشــــــاملم لعا   ــتنتاجاي خالل مياراي مراجعم الح ــــ ، وت ف  رنــــــاان اإلدارة المعن م، وت ف   2018اتنــــ

 مشروب رةرير مجلس مراجع  الح اباي، حيث لم راار إت ف  التةرير الن اا .
 

 رة الموارد البشريةإدا - زاي 
ــيناي رعتبر ذاي أولويم متونـــــ)م ف  مجال  3حدد مجلس مراجع  الح ـــــاباي  - 65 فرص إلدخال رح ـــ

 التال م. 68إل   66إدارة الموارد البشريم ف  اليو    ، وراناق  هذه الفرص بالتفصين ف  الفةراي 
 

 التوصيات األخرى )ذات األولوية المتوسطة(  

من رةريره، بلن رعزم اليو   ــــــــ  التوامن حين  305ع  الح ــــــــاباي، ف  الفةرة أو ــــــــ  مجلس مراج - 66
ــط   ــرا األونـ ــ ا، والشـ ــرا أفريق ا والجنود األفرية ، وجنود آنـ ــط أفريق ا، وشـ ــين ف  مناطم يرد وونـ الجن ـ
 وشـــــمال أفريق ا. ورعمن إدارة اليو   ـــــ  عل  رعزيز التوامن حين الجن ـــــين رحت   ادة شـــــتبم الموارد البشـــــريم 

ــد حالم مؤشــــــراي األداء  ــن اإلدارة ر ــــ ــتوا ــــ و الشــــــراكم مم المءارل المعن م. وقد أحرم رةد  حت  حينه ونــــ
 .2021الرا   م لدعم المءارل ف  رحةيم األهدام المةررة بحلول الر م األول من عا  

من   من رةريره، بلن رح ــن اليو   ــ  اتنــتفادة 309وأو ــ  مجلس مراجع  الح ــاباي، ف  الفةرة  - 67
مجموعاي المواهل الت  جر  رةي م ا م ـبةا حو ـف ا المصـدر المفضـن للتوه ا. ورلتز  إدارة اليو   ـ  بلن  
ــتخدا   ــم الجديدة تخت ار الموهفين، بما ف  ذلك انـــــــ ــ انـــــــ ــد عن كال  تاال التغييراي المةررة ف  ال ـــــــ رر ـــــــ

 .2021مجموعاي المواهل عل   حو أكار انتبا  م بحلول الر م الاا   من عا  

ــ  اتمتاال   316وأو ـــــــــــ  مجلس مراجع  الح ـــــــــــاباي، ف  الفةرة  - 68 من رةريره، بلن ركفن اليو   ـــــــــ
ــول عل  الموافةم الم)لو م ف  حاتي إعادة روه ا   ــاريين من حيث الحصــ ــتشــ إلجراءاي اخت ار الخبراء اتنــ

الخدمم. وتحةت إدارة موهفين نـــــــابةين كخبراء انـــــــتشـــــــاريين، ور ـــــــجين رةي ماي األداء الم)لو م عند   ايم 
ــار إلي ا كا ت محفوهم ف  الملفاي،   اليو   ــــــــ  أن الوثاام الم)لو م المتعلةم بمعةم الحاتي المحددة المشــــــ

. ورؤكد اإلدارة أن شــــــتبم الموارد البشــــــريم ملتزمم، بالشــــــراكم مم  VISIONولكن ا لم ركن م ــــــجلم ف   ةا  
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ــاريي ــتشــ ــؤولم عن رعيين الخبراء اتنــ ــلم المءارل الم ــ ــلم رعزيز العمل اي المتصــ ن الت  رشــــرم علي ا، بموا ــ
ـحذـلك من خالل رـةديم حلـةاي ـردريبـ م شــــــــــــــبءـ م لتعزيز انــــــــــــــت عـاد وامتـاال الموهفين لشــــــــــــــروط اتنــــــــــــــتعـاـ م 

 اتنتشاريين. بالخبراء
  

 استراتيجية مكافحة الغش والحد من مخاطره  -  رابعا  
لكفالم انـــــتمرار شـــــيوب ثةافم مؤنـــــ ـــــ م قوام ا النزاهم  ، وا ـــــلت اليو   ـــــ  ال ـــــع  2020ف  عا   - 69

ــن النواد الممالون للعمل اي عل    ــترار ج م مءافحم الغ  عل   )اا المنةمم، وا ـ ــاءلم. فف  إطار انـ والم ـ
 ــعيد المءارل الة)ريم ورمنــاء العمل اي عل  الصــعيد اإلقل م  أداء أدوارهم كج اي ارصــال لشــؤون الغ   

مشــــــــــــاركم الموهفين ف  التدريل اإللزام  للتود م بالغ  المتاح عل  اإل تر ت والذي   ومخاطره. واررفم معدل
. ورعاو ت اليو   ــ  أيضــا مم  2020ف  الماام بحلول رموم/يول ه   95، حيث حلم 2019حدأ رةديمه ف  عا  

ه خصــــ صــــا  وكاتي أخر  رابعم لصمم المتحدة ف  إعداد و  جام ردريل عل  اإل تر ت للتود م بالغ  موجّ  6
إل  الشـــركاء ف  التنفيذ. وت رزال مبادراي مءافحم الغ  من أولوياي اليو   ـــ ، ونـــيتوا ـــن إع)اء األولويم 
ن إدارة  لص شــــ)م ال ادفم إل  منم الغ  وكشــــفه والتصــــدي له، ونــــيتوا ــــن رعزيزها كذلك. ويانتةر من رح ــــ 

حن كذلك ج ود انترداد األموال المفةودة    مخاطر الغ  ف  اليو     كءن أت يدعم ج ود منم الغ  فح ل،
 ب بل الغ .

، أ جزي معةم مءـارـل اليو   ــــــــــــــ  رةي مـار ـا لمخـاطر الغ  ف  حينـه ف  إطـار  2020وف  عـا   - 70
عمل ــار ــا ال ــــــــــــــنويــم لتةي م المخــاطر. وأا جزي عمل ــم ممــاثلــم ف  المةر جامعــت ف  إطــارهــا جم م المــدخالي  

  العمل م. ونــــت ــــتمر هذه العمل م ال ــــنويم بالمواماة مم رح ــــين المن ج م،  الم ــــتةاة من المءارل المشــــاركم ف
 ونت ع  إل  إشراك جم م مءارل اليو     في ا.

، وّثم مءتل المراجعم الداخل م للح ـــــــاباي والتحق ةاي ف  اليو   ـــــــ  2019وخالل ال ـــــــنم المال م  - 71
ــاار قدرها  ــبل    0,6ركب د خ ـ ــو  حالم ي . ول 15مليون دوتر ب ـ ــترد نـ ــاار   4م يا ـ ف  الماام من هذه الخ ـ

ــتةلم   0,024فحوال   ــم م ــــــــ ــ ــــــــ ــافم إل  ذلك، وّثةت التحق ةاي الت  قامت ح ا مؤنــــــــ مليون دوتر . و اإلضــــــــ
مليون دوتر،    0,07انـــــــــــتعا ت ح ا اليو   ـــــــــــ ، بشـــــــــــلن مشـــــــــــاريم التحويالي النةديم، ركب َد خ ـــــــــــاار قدرها 

ــاار اإلجمــال ــم لعــا  ف  المــااــم من ــا.  93انــــــــــــــتاردي   ــــــــــــــبــم  وقــد حــدور رراجم   2019ويتبين من الخ ـــــــــــــ
ــنم المال م  ف  طم ا ــاار مةار م بال ـــــــــ ر بمبلم    2018الخ ـــــــــ ــاار المال م المابتم ما قادّث الت  حلغت في ا الخ ـــــــــ

ــنم المال م  0,5 ــءن ذلك رةدمُا كبيرُا مةار م بال ـــــــ ــاار المال م   2017مليون دوتر. ويشـــــــ الت  حلغت في ا الخ ـــــــ
 دوتر. مليون  1,58

ور ـــــع  إدارة اليو   ـــــ  إل  انـــــترداد كامن الخ ـــــاار المتكبدة ب ـــــبل الغ . وعندما يءون موهفو   - 72
ــتة)اع ا من   ــاار المتكبدة ألن من الممءن انـــ ــترداد الخ ـــ ــب ا انـــ ــ ن   ـــ اليو   ـــــ  هم من ارركبوا الغ ، ي ـــ

م المتكبدة عن حاتي ي   ، حلم مجموب الخ ــــــــــــاار المابت2019انــــــــــــتحةاقاي الموهفين المعنيين. وف  عا  
دوتر، وقد انــــــتاردي بالكامن. لكن انــــــترداد الخ ــــــاار المتكبدة ب ــــــبل ي  يرركبه  26  800الموهفين مبلم 

شــركاء ف  التنفيذ أ ــعلا بءاير. يير أن اليو   ــ  ربذل قصــار  ج دها تنــترداد الخ ــاار المتكبدة ب ــبل 
ــتةبن، ورةو  حذلك  ــاار ف  الم ــــ ــا عن طريم الغ  ولمنم ركبد خ ــــ ــانــــ عل  الشــــــريك ف  ملفاي   “التعل م”أنــــ

ــركاء األمم المتحدة، وهو ما يانبّثه وكاتي األمم المتحدة األخر  إل   ــ م للبااعين و وابم شــــــ اليو   ــــــــ  الرا  ــــــ
 مخاطر التعامن مم الشركاء ف  التنفيذ المحددين.
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كيانون  31في المنتهيية حيالية تنف يو توصيييييييييييات مراجعي الحسيييييييييابيات للسييييييييينية  -   خامسا  
 2019األول/ديسمبر 

عن مراجعم ح ـــــــــــاباي   2019رو ـــــــــــ م ف  رةريره لعا   55أ ـــــــــــدر مجلس مراجع  الح ـــــــــــاباي  - 73
نفت 2018رو ــــــ م لعا   48 ، مةار م حــــــــــــــــــــإ ــــــداره A/75/5/Add.3اليو   ــــــ  ف رو ــــــ م من   23. و ــــــا

ــ  التو  اي ــ  55الـ نفت التو  اي الـ المتبق م عل  أ  ا ذاي أولويم   32عل  أ  ا ذاي أولويم قصو  حينما  ا
رو ـــ اي. ورتعلم   3ف  الماام  من التو ـــ اي الصـــادرة ولم رةبن   95رو ـــ م ف 52متونـــ)م. وقبلت اإلدارة  

ــيتي ــت إحد  هارين التو ـ ــ اي الاالر باإلدارة المال م. وأو ـ ــيتان من هذه التو ـ ــر  رو ـ ــن ا العنا ـ ن حتصـ
ال)ويلم األجن من حافةم اتنــــتاماراي الخا ــــم بالتلمين الصــــح  بعد ا ت اء الخدمم عل  أ  ا أ ــــول يير  

ــ م ورّد إدارة اليو   ــــ  ف  الفةرة  ــين هذه التو ــ ــ م   14متداولم فررد رفا ــ ــ  التو ــ من هذا التةرير . ورو ــ
ــاف م عن المخزو اي الممولم من منح  الاا  م المتعلةم باإلدارة المال م بلن رفصـــح اليو   ـــ    عن معلوماي إضـ

 من هذا التةرير . 15منت  م فررد رفا ين هذه التو  م ورّد إدارة اليو     ف  الفةرة 

ــ اي الت  لم رةبل ا اليو   ــــــ  بإدارة المخزو اي فررد رفا ــــــين  - 74 ــ م الاالام من التو ــــ ورتعلم التو ــــ
 من هذا التةرير . 55ةرة التو  م ورّد إدارة اليو     ف  الف

وف ما يتعلم بءن رو ــــــــــ م قابلت، ارفةت وحداي األعمال واإلدارة العل ا ف  اليو   ــــــــــ  عل  رداحير  - 75
ــح ح م. وراح ط اليو   ـــــــ  علما با )الا إجراءاي  ــت دفم إل جام اإلجراءاي التصـــــ ــاءلم والمواعيد الم ـــــ الم ـــــ

الثم أشــ ر من إ ــدار مجلس مراجع  الح ــاباي رنــم ا  ، أي بعد ث2020إداريم، حت  رشــرين األول/أكتو ر 
ــ اي مراجع  الح ـــــــــاباي المةبولم البالم عددها  ــلن جم م رو ـــــــ رو ـــــــــ م، ورعتبر اإلدارة أن    52رةريره، بشـــــــ

 رو  اي من ا ه  رو  اي منّفذة وجاهزة لتاعرض عل  مجلس مراجع  الح اباي ل اقّ م رنفيذها. 9
 

 1الجدول 
 ، بحسو تواريخ اإلنجاز المستهدفة2019لسنة المالية حالة تنف و التوصيات، ا

 عدد التو  اي راريت اإل جام الم ت دم
ــاي  الـتو ــــــــــــــ ـــــ

 الت  لم رانّفذ
التو ــــــــــــــ ـاي الت  
 رجاومر ا األحدار 

ذي  التو ـــ اي الت   افّث
 فطالل إيالق ا 

التو ـــ اي قيد 
 التنفيذ

 1    1 2022الر م األول من عا        
 2    2 2021األخير من عا  الر م 

 1    1 2021الر م الاالث من عا  
 9    9 2021الر م الاا   من عا  
 13    13 2021الر م األول من عا  

 17    17 2020الر م األخير من عا  
  9   9 التو  اي الجاهزة للتةي م 

    3 3 التو  اي الت  لم راةَبن
 43 9 0 3 55 المجموع 
 في المائة 78 في المائة 16 صفر في المائة في المائة 6 في المائة 100 النسبة المئوية 
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 2الجدول 
 ، بحسو درجة األولوية2019حالة تنف و التوصيات، السنة المالية   

 عدد التو  اي درجم األولويم
ــاي الت   ــ ــــ التو ــــــــــــ

 رانّفذ لم
ذي  ــ اي الت   افّث التو ــ

 فطالل إيالق ا 
ــ ـــــاي قيــــد  التو ــــــــــــ

 التنفيذ
 18 3 2 23 أولويم قصو       

 25 6 1 32 أولويم متون)م
 43 9 3 55 المجموع 
 في المائة 78 في المائة 16 في المائة 6 في المائة 100 النسبة المئوية 

  
كيانون  31في حيالية تنف يو توصيييييييييييات مراجعي الحسيييييييييابيات للسييييييييينية المنتهيية  -   سادسا  

 والسنوات التي قبلها  2018األول/ديسمبر 
كيييانون  31في حيييالييية تنف يييو التوصيييييييييييييات الواردة في التقرير عن السييييييييينييية المنتهيييية  - ألف 

 2018 األول/ديسمبر
ــاباي  - 76 ــاباي لعا    48أ ــــــــدر مجلس مراجع  الح ــــــ ــ م ف  التةرير عن مراجعم الح ــــــ  2018رو ــــــ

نفت A/74/5/Add.3ف ــا نفت  12 . و ـ ــا ــ اي عل  أ  ا ذاي أولويم قصـــو ، حينما  ـ ــ م من هذه التو ـ رو ـ
ف  الماام  من   97رو ــ م ف 47األخر  عل  أ  ا ذاي أولويم متونــ)م. وقبلت اإلدارة    36التو ــ اي الـــــــــــــــــ 

من التةرير الت  رو ـــــــــــ  باإلفصـــــــــــاح عن    15و ـــــــــــ م الواردة ف  الفةرة التو ـــــــــــ اي، وأحدي عد  قبول ا الت
 المعلوماي المتعلةم باإليراداي المتوقعم واإليراداي الفعل م ف  الب ا اي المال م ال نويم.

واختل  رأي اليو     عن رأي مجلس مراجع  الح اباي بشلن اإلفصاح عن اإليراداي الم ت دفم  - 77
ار م حين المبالم المدرجم ف  الميزا  م والمبالم الفعل م. ورت ـــــــم اإلفصـــــــاحاي الحال م ف   والفعل م ف  ح ان المة

م لمنةومم األمم   ــاقا راما مم المعايير المحانــــــــب م الدول م ومم الموق  المن ــــــــم الب ا اي المال م ال ــــــــنويم ار ــــــ
مم المتحدة، ت ين)بم اإلفصــاح  المتحدة. ووفةا للتوجي اي بشــلن المواءمم الصــادرة عن فرقم العمن التابعم لص

الذي أو ــــ  به مجلس مراجع  الح ــــاباي إت عل  المنةماي الت  رتلة  أ صــــبم مةررة فحيث ركون نــــل)م  
ل من التبرعاي، ومن ثم  اإل فاا ممنوحم من الجمت م العامم ، وت ين)بم عل  الصـــــــــــناديم والبرامل الت  رموم

ة مجددا إل  أن وثاام رخ) ط الميزا  م والتةديراي المال م ذاي ف و ت ين)بم عل  اليو   ـــــــ . ورشـــــــير اإلدار 
الصـلم الت  راةد  إل  المجلس التنفيذي لليو   ـ ا رتضـمن المةار اي الت  أو ـ  باإلفصـاح عن ا؛ وانـتجابم  

عت اليو   ـ   )اا ما يافصـح عنه ف  إطار المالحةم  وف  اتنـتعراض المال  العا  بشـلن   5للتو ـ م، ونـّ
ــلـ م والميزا ـ م النـ ااـ م، بح ــــــــــــــل فـااي الميزا  م، ف ما يتعلم بالب ان الخامس من   الفروا  حين الميزا ـ م األ ــــــــــــ

 الب ا اي المال م ال نويم.

ــ ــم  18، كــان مجلس مراجع  الح ــــــــــــــــابــاي قــد  ّ م 2020وحت  رشــــــــــــــرين األول/أكتو ر  - 78 رو ــــــــــــ
ــ اي الــــــــــــــــــ  ف  38ف ــ م ف  23حينما كا ت المةبولم عل  أ  ا منفذة،  47الماام  من التو ـ ف  الماام    49رو ـ

ــاباي وياغلة ا، ورجاومي األحدار  قد ــ اي ف 4 اّفذي وف  ا تةار أن يقّ م ا مجلس مراجع  الح ــــ ف    9رو ــــ
 2020ف  الماام  قيد التنفيذ وراريخا إ جامهما الم ــــــــــــــت دفان هما   ايم عا   4الـماام ، وكا ت رو ــــــــــــــيتان ف

 .4و  3وررد المعلوماي المتعلةم حذلك ف  الجدولين . 2021 والر م األول من عا 
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 3الجدول 
 ، بحسو تواريخ اإلنجاز المستهدفة2018حالة تنف و التوصيات، السنة المالية 

 عدد التو  اي راريت اإل جام الم ت دم
التو ــــــــــــــ ــاي 

 الت  لم رانّفذ
التو ــــــــــــــ ـاي الت  
 رجاومر ا األحدار 

ذي  ــ اي الت   افّث التو ـ
 فطالل إيالق ا 

التو ــ اي قيد 
 التنفيذ

 1    1 2021الر م األول من عا        
 1    1 2020الر م األخير من عا  

  23   23 التو  اي الجاهزة للتةي م 
  18   18 التو  اي المنفذة

   4  4 التو  اي الت  رجاومر ا األحدار
    1 1 التو  اي الت  لم راةَبن

 2 41 4 1 48 المجموع 
 في المائة 4 في المائة 85 في المائة 8 في المائة 2 في المائة 100 النسبة المئوية 
  

 4الجدول 
 ، بحسو درجة األولوية2018حالة تنف و التوصيات، السنة المالية 

 عدد التو  اي راريت اإل جام الم ت دم
التو ــــــــــــــ ــاي 

 الت  لم رانّفذ
التو ــــــــــــــ ـاي الت  
 رجاومر ا األحدار 

ذي  ــ اي الت   افّث التو ـ
 فطالل إيالق ا 

التو ــ اي قيد 
 التنفيذ

  11 1  12 أولويم قصو        
 2 30 3 1 36 أولويم متون)م

 2 41 4 1 48 المجموع 
 في المائة 4 في المائة 85 في المائة 8 في المائة 2 في المائة 100 النسبة المئوية 
  

 2016و  2017حالة تنف و التوصيات طويلة األمد الواردة في تقريري عامي  - باء 
ــاباي  - 79 ــاباي لعا    36أ ــــــــدر مجلس مراجع  الح ــــــ ــ م ف  التةرير عن مراجعم الح ــــــ  2017رو ــــــ

نفت A/73/5/Add.3ف نفت التو ـ اي الــــــــــــــــ رو ـ اي عل  أ  ا ذاي  7 . و ـا  29أولويم قصـو ، حينما  ـا
 المتبق م عل  أ  ا ذاي أولويم متون)م.

ــرين األول/أكتو ر  - 80 ــاباي قد  ّ م 2020وحت  رشــــ ف   77رو ــــــ م ف  28، كان مجلس مراجع  الح ــــ
قد   ف  الماام  8رو  اي ف 3عل  أ  ا منفذة، حينما كا ت   2017الصادرة لعا    36الماام  من التو  اي الـ 

ف  الماام  قيد  11رو ـــــــــــ اي ف 4 اّفذي وف  ا تةار أن يقّ م ا مجلس مراجع  الح ـــــــــــاباي وياغلة ا، وكا ت 
 .5كما هو مبّين ف  الجدول  2020التنفيذ ورواريت إ جامها الم ت دفم ه    ايم عا  

 
 5الجدول 

 ، بحسو تواريخ اإلنجاز المستهدفة2017حالة تنف و التوصيات، السنة المالية 

 عدد التو  اي راريت اإل جام الم ت دم
ــ اي الت   التو ــــــــ

 لم رانّفذ
التو ــــــــــــــ اي الت  
 رجاومر ا األحدار 

ذي  التو ـــ اي الت   افّث
 فطالل إيالق ا 

التو ــــــ اي قيد 
 التنفيذ

 4    4 2020الر م األخير من عا        
  3   3 التو  اي الجاهزة للتةي م 
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 عدد التو  اي راريت اإل جام الم ت دم
ــ اي الت   التو ــــــــ

 لم رانّفذ
التو ــــــــــــــ اي الت  
 رجاومر ا األحدار 

ذي  التو ـــ اي الت   افّث
 فطالل إيالق ا 

التو ــــــ اي قيد 
 التنفيذ

  27   27 التو  اي المنفذة      
   1  1 التو  اي الت  رجاومر ا األحدار

  1   1 التو  اي الت  لم راةَبن
 4 31 1 0 36 المجموع 
 في المائة 11 في المائة 86 في المائة 3 صفر في المائة في المائة 100 النسبة المئوية 
  

 2016لعا  رو ـــــــ م ف  التةرير عن مراجعم الح ـــــــاباي   36وأ ـــــــدر مجلس مراجع  الح ـــــــاباي  - 81
نفت A/72/5/Add.3ف نفت التو ـ اي الــــــــــــــــ  8 . و ـا  28رو ـ اي عل  أ  ا ذاي أولويم قصـو ، حينما  ـا

 األخر  عل  أ  ا ذاي أولويم متون)م.

ــرين األول/أكتو ر  - 82 ــاباي قد  ّ م 2020وحت  رشــــ ف   86 م فروـ ـــــ   31، كان مجلس مراجع  الح ــــ
ف  الـماام  قد  افّـذي وف  ا تةـار أن راقّ م وراغلم، وكا ت   3الـماام  عل  أ ـ ا منـفذة، وكا ت رو ـــــــــــــــ م واحدة ف

والر عان الاا     2020ف  الماام  قيد التنفيذ ورواريت إ جامها الم ــــــــــــت دفم ه    ايم عا   11رو ــــــــــــ اي ف 4
 .6كما هو مبّين ف  الجدول  2021واألخير من عا  

 
 6جدول ال

 ، بحسو تواريخ اإلنجاز المستهدفة2016حالة تنف و التوصيات، السنة المالية   

 عدد التو  اي راريت اإل جام الم ت دم
ــ اي الت   التو ــــــــ

 لم رانّفذ
التو ــــــــــــــ اي الت  
 رجاومر ا األحدار 

ذي  التو ـــ اي الت   افّث
 فطالل إيالق ا 

التو ــــــ اي قيد 
 التنفيذ

 1    1 2021عام الربع األخ ر من       
 2    2 2021الربع الثاني من عام 
 1    1 2020الربع األخ ر من عام 

  1   1 التوصيات الجاهزة للتق يم 
  30   30 التوصيات المنفوة

  1   1 التوصيات التي لم ُتقَبل
 4 32 0 0 36 المجموع 
 في المائة 11 في المائة 89 المائةصفر في  صفر في المائة في المائة 100 النسبة المئوية 
  

 2013و  2015حالة تنف و التوصيات طويلة األمد الواردة في تقريري عامي  - جيم 
ــاباي  - 83 ــ م لعام   39أ ـــــدر مجلس مراجع  الح ـــ ــ اي من   3. ورعتبر 2013و   2015رو ـــ رو ـــ

رو  اي طويلم األمد، وه  رتعلم بإدارة الميزا  م ورةديم التةارير عن ا وت رزال راعرض    39هذه الـتو  اي الـ 
م ـللم افتراضـاي الميزا  م عل  مجلس مراجع  الح ـاباي ل اقّ م اإلجراءاي المنفمذة المتصـلم ح ا. وف ما يتعلم ب

 ، عاّزمي التوجي ـاي المتعلةـم ـبإعـداد خ)ط العمـن المتجـددة/المتعـددة ال ــــــــــــــنواي للمءـاـرل الة)رـيم  69فالفةرة 
لتشــمن وضــم افتراضــاي إلعداد الميزا  م. وأاعّدي وحدة ردريب م بشــلن اإلدارة الةاامم عل  النتاال و دأ رنفيذها  

 ، أعدي اليو   ــ  إطارا  14اد ميزا  م موحدة عل  م ــتو  المؤنــ ــم فالفةرة حنجاح. وف ما يتعلم بم ــللم إعد
من المعايير المحانــب م الدول م للة)اب العا ، ياوضــح الح ــاد عل     24واضــحا، رمشــ ا مم مت)لباي المت ار 
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اجعما  عل ه إعدادا ومر   أ بن أنـاف نـنوي للمبالم من مختل  مصـادر الميزا  م. وهذا اإلطار هو األنـاف الذي 
ــاء  ةــا  لتتبم األموال   الب ــان الخــامس من الب ــا ــاي المــال ــم لليو   ــــــــــــــ . وف مــا يتعلم بــالتو ــــــــــــــ ــم بــإ شـــــــــــــ

ف ةا  التخ) ط المركزي للموارد  ف    VISION ، رم رفعين كامن الخا ــــــــــــ اي الوه م م لنةا  105 فالفةرة
عل  الم تو  المالام للتخ) ط. و دري  ةا  رتبم األموال ح دم الر ط حين النفةاي المةررة والنفةاي الفعل م 

ــترار ج م البر امج م، بما ف  ذلك من ج م رةدير الموارد، ف  كا ون   ــلن مذكراي اتنـ كذلك روجي اي محّدثم بشـ
 .2018عل  أن روضم موضم الت)بيم ف  عا   2017األول/دي مبر 

ة ا عند مراجعته الح ــــاباي  وأقر مجلس مراجع  الح ــــاباي ح ذه اإلجراءاي، ويود التحةم من ر)ب  - 84
 . ويرد ف  المرفم الاا   جدول يرد ف ه ح ان موجز ل ذه التو  اي ورنفيذها.2020لعا  

  
 خاتمة  -  سابعا  

ي ــــّر اإلدارة أن مجلس مراجع  الح ــــاباي أحد  رأيا يير مشــــفوب حتحفةاي بشــــلن الب ا اي المال م  - 85
عوامنج ما يةو  به موهفو اليو   ـــــــــ  عالم ا من عمن دمود وما  . ويرجم هذا اإل جام إل  عدة 2019لعا  

يمارنــــــوه من دور   ادي من أجن رعزيز ثةافم النزاهم والم ــــــاءلم ف  المنةمم كءن، وما يا ــــــتحَدر من حلول  
 مبتكرة لت ريم وريرة رحةيم الكفاءة والفعال م والشفاف م من أجن رحةيم  تاال لصالح األطفال.
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 المرفق األول
، بحسييييييو درجة األولوية والمجاالت المنطوية 2019موجز التوصيييييييات الصييييييادرة في عام   

 مخاطر على

 المجموب التو  اي األخر  فذاي أولويم متون)م  التو  اي الرا   م فذاي أولويم قصو   المجال
 14 12 2 اإلدارة المال م    

 inSight 8 9 17و  VISION ةاما 
 6 2 4 إدارة البرامل

 5 1 4 الخدماي المشتركم المةدمم عل  الصعيد العالم 
 8 5 3 إدارة المشترياي والمخزون ونل لم اإلمداد

 2  2 إدارة التحويالي النةديم
 3 3  إدارة الموارد البشريم

 55 32 23 المجموع 

 
  



 E/ICEF/2021/AB/L.2 

 

22/22 20-16534 

 

 المرفق الثاني
 موجز التوصيات طويلة األمد  

ذي/طالل إيالق ا رو  م مجلس مراجع  الح اباي  التو  اي الت   افّث
  A/69/5/Add.3  ــنم المال م  2014ف  - 69 ، الفةرة 2013، ال ـــــــ

أو ــــــ  مجلس مراجع  الح ــــــاباي بلن رالز  اليو   ــــــ  مءارَب ا 
الة)ريــم حت)بيم افتراضـــــــــــــــاي للميزا  ــم ركون مبررة ربريرا كــامال  
رم يـدا لتةـدير الموارد ف مـا يتعلم بـاأل شــــــــــــــ)ـم المةرر ف  خ)ط  

 العمن المتجددة/المتعددة ال نواي.

ّزمي الــتــوجــيـــ ــــــ  ــن  عــا ــداد خــ)ــط الــعــمـــــ ــإعـــــ ــم بـــــ اي الــمــتــعــلــةـــــ
المتجددة/المتعددة ال ـــــــنواي للمءارل الة)ريم لتشـــــــمن وضـــــــم  
افتراضـاي إلعداد الميزا  م. وأاعّدي وحدة ردريب م بشـلن اإلدارة 
الةــاامــم عل  النتــاال و ــدأ رنفيــذهــا حنجــاح. و ـــــــــــــــدري كــذلــك  
ــترار ج م البر امج م،  ــلن مذكراي اتنـــــــــــ روجي اي محّدثم بشـــــــــــ

من ج م رةدير الموارد، ف  كا ون األول/دي ـــــــمبر  ف  ذلك  بما
 .2018عل  أن روضم موضم الت)بيم ف  عا   2017

 A/71/5/Add.3  ــنم المال م  2015ف  - 14 ، الفةرة 2014، ال ــــ
يل ج  أو   مجلس مراجع  الح اباي بلن رنةر اليو     ف ما

ميزا  م متكاملم نــــنويم موّحدة عل  م ــــتو  المؤنــــ ــــم   فأ  إعداد
رتضــــــــــــــمن األرقــا  من جم م الميزا  ــاي الت  اعتمــدهــا المجلس  
التنفيــذي لليو   ــــــــــــــ ؛ فد  إيراد المبــالم المــدرجــم ف  الميزا  ــم 
لمختل  األ شــــــــ)م ضــــــــمن إطار كن  ت جم عل  م ــــــــتو  وحدة 

 العمن المنانبم.

ــ ا  مم مت)لباي المت ار  أعدي اليو   ــــ  إطارا واضــــحا، رمشــ
ــح   24 ــب م الدول م للة)اب العا ، ياوضـــــــــ من المعايير المحانـــــــــ

ــادر   ــنوي للمبالم من مختل  مصـــــ ــاف نـــــ ــاد عل  أنـــــ الح ـــــ
علـ ه إعـدادا  أ بن الميزا ـ م. وهـذا اإلطـار هو األنــــــــــــــاف اـلذي 

ومراجعــما الب ــان الخــامس من الب ــا ــاي المــال ــم لليو   ــــــــــــــ . 
 VISION   ةا  ور ــــــــجن النفةاي ضــــــــمن إطار النشــــــــاط ف

ــا  التخ) ط المركزي للموارد ، وراراكم ح ـــــــــــــــــل النوارل  ف ةــ
ووحدة العمن، وراجمم عل  م ـــــــــتو  المؤنـــــــــ ـــــــــم، ورادرج ف  

 الميزا  م المعن م ف  الب ان الخامس.
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يل ج  أو   مجلس مراجع  الح اباي بلن رنةر اليو     ف ما
ــم  ةا  لتتبم األموال ح دم الر ط حين النفةاي المةررة  فأ  وضــــــــــ
والنفةاي الفعل م عل  الم تو  المالام للتخ) ط فالنت جم، النارل، 

لحال م وييرها من النشـــــــــاط ؛ فد  انـــــــــتعراض المواد التوجي  م ا
ــتخدام ا عل   حو أفضـــــــــــــن؛  ــين ا وانـــــــــــ المواد المرجت م لتح ـــــــــــ

مواءمم مؤشـــراي النوارل مم مجاتي التركيز واأل شـــ)م من   فج
ــار النت جـــــم المعنو ـــــم  ــدرجـــــم ف  إطـــ أجـــــن رحةيم النوارل المنـــ

 ”التعل م“.

ــ ـــــاي الوه م ـــــم لنةـــــا    VISIONفاّعلـــــت كـــــامـــــن الخـــــا ــــــــــــ
ــا  ــا  رتبم األموال  ف ةـــــ التخ) ط المركزي للموارد  ف   ةـــــ

ح ــــــدم الر ط حين النفةــــــاي المةررة والنفةــــــاي الفعل ــــــم عل  
المالام للتخ) ط. وت يزال العمن م ـتمرا عل  رعزيز  الم ـتو  

ما أو ــــــــــــ  به ف  الشــــــــــــ)ر فد  من التو ــــــــــــ م من خالل 
ــم الةاامتين عل  النتاال و  دار  التدريل ع ل  اإلدارة والميز ـــــــ

روجي ـاي ف  هـذا الصـــــــــــــــدد؛ حينمـا عولل الشــــــــــــــ)ر فج  من  
 التو  م من خالل رح ين عنصر رةي م النتاال.
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