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    * من جدول األعمال المؤقت  10البند 
المقدم من مكتب المراجعة الداخلية للحسنننننننننا ا     2020التقرير السننننننننننوي لعام   

 والتحقيقا   اليونيسف إلى المجلس التنفيذي 
  

 موجز  
يستعرض هذا التقرير أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات ونتائجه الرئيسية. وهو  

المخاار والرقابة طا المنظمة، مشــــفوعا بالمعايير والتحلي ت يتضــــمن اأي المكتب طا  ااا الحوومة وة ااة  
 الداعمة، وموجزات العمل، واألساس المنطقا الذي استند  ليه.

اليونيســــ  ب  لمراجعة الداخلية للحســــابات والتحقيقاتاالتقرير الســــنوي لمكتب  لى اإلضــــاطة  تر  طا  و  
( معلومات عن حاالت  E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1 لى المجلس التنفيذي )  التا ُقدمت  ،2020لعام 

 .2020التحقيق التا أغلقتها اليونيس  طا عام 

م الميثاق المنقح لمكتب المراجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات )  (  E/ICEF/2021/AB/L.5وُيقدَّ
  لى المجلس التنفيذي باالقتران مع هذا التقرير.

م ا  ير  طا  و   ــروع قراا لينظر  يه المجلس التنفيذي. وُيقدَّ ــر من هذم الو يقة مشــــــــ الفرع الثانا عشــــــــ
 .E/ICEF/2021/AB/L.4اإل ااة على هذا التقرير بصواة منفصلة طا الو يقة 
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 لمحة عامة  -   أوال  
( 19-اسـتجا  مكتب المراجعة الداخلية للحسـابات والتحقيقات لجائحة مرض طيروس وواونا )كوطيد - 1

ــتو   ــبوقة من المســــ ــب احتياجات هذم الحالة الطاائة العالمية غير المســــ  . وطا أياا/3بتكييف عملياته لتناســــ
ت وانتقل حصـــــرا  لى  جراء عمليات مراجعة  ، نقح المكتب خطة عمله الســـــنوية لمراجعة الحســـــابا2020مايو 

الحســـابات والتحقيقات عن ُبعد. وتناولت الخطة المعدلة، التا واطقت عليها المديرة التنفيذية، المشـــهد العالما 
الســــــريع التلير والمخاار الناشــــــهة التا تواجه اليونيســــــ . واســــــتندت الخطة  لى تحليل المخاار الذي أجرام  

ــااية  المكتب وةلى التعقيبا ــتشــ ــاواات التا أجريت على نطاق اليونيســــ  ومع اللجنة االســ ــتقاة من المشــ ت المســ
ــد المكتب طعالية ارق العمل الجديدة والتحديات التا تواجهها  ــابات. وعلى مداا العام، اعـــــــــ لمراجعة الحســـــــــ

 وأجر  تعدي ت حسب الحاجة.

اســتلزمت الظروت تعديل عد  أنشــطة الضــمان وويرية  جراء عمليات مراجعة الحســابات. ومع قد و  - 2
ر  المكتب أن يفيد بننه اسـتنا ا  لى نطاق العمل المضـطلع  2015/11ذلك، ووطقا لقراا المجلس التنفيذي   ، َيسـُ

 اال بوجه عام.، وان  ااا اليونيس  للحوومة وة ااة المخاار والرقابة م ئما وطع2020به طا عام 

ألي تـدخـل من اإل ااة طا تحــديـد نطــاق مراجعتـه    2020ويؤوـد المكتــب أنـه لم يتعرض خ ل عـام   - 3
 وتحقيقاته وأ اء عمله واإلب غ عن نتائجه.للحسابات الداخلية 

وقد عمل المكتب على تعزيز خططه المخصـــــــصـــــــة إلعا ة الهيكلة الداخلية وةعا ة التنظيم، بما طا  - 4
ق ال مروزية بفتح مكتب طا بو ابســـــــــــــت، وعيا ة القداة على  جراء التحقيقات، وةعا ة  يكلة قســـــــــــــم  ذلك تحقي 

ــابات. وأنجز المكتب وذلك معظم عمليات التو يف التا وان يعتزم القيام بها خ ل   المراجعة الداخلية للحســــــ
 هذا العام.

ــابات بالمكتب  - 5 ــم المراجعة الداخلية للحســــــــ ــدا قســــــــ من تقااير   17) 2020عام  تقريرا طا 23وأعــــــــ
مراجعة حسـابات المكاتب القطرية، وتقريرا واحدا عن مراجعة مواضـيةية للحسـابات، وتقريرا واحدا عن مراجعة  

ــابات، و   ــتروة للحســــ ــاطة  لى ذلك،   4مشــــ ــااية(. وذاإلضــــ ــتشــــ ــلت  تقااير اســــ ا نتان من عمليات المراجعة  وعــــ
ــابات   طا المائة من خطة العمل المنقحة القائمة  82حقق المكتب  مرحلة اإلب غ. وةجماال، لى الداخلية للحسـ
 .2020على المخاار لعام 

تضمنت   2020طا المائة من تقااير المراجعة الداخلية للحسابات الصا اة طا عام  94وي حظ أن  - 6
ــية على العموم )أي  ــتنتاجات مرضــــ ــفوعة بتحفظات”اســــ ــفوعة بتحفظات معتدلة”أو   “غير مشــــ . وطا ( 1) (“مشــــ

يبلغ    شــــــــهرا 18اإلجراءات المتفق عليها المفتوحة منذ أكثر من  عد   ، وان2020كانون األول/ يســــــــمبر  31
وطقا للمعايير التا   2020. ونشـــــــــر المكتب جميع تقااير مراجعة الحســـــــــابات الصـــــــــا اة طا عام ( 2)  جراءً  15

 حد ها المجلس التنفيذي.

ــر األمر على االنتقا2020وخ ل عام  - 7 ل  لى  جراء التحقيقات عن بعد، بل تم االنتقال ، لم يقتصـــــــــ
ــمل طريقا  ــا  لى طريق جديد إل ااة التحقيقات، وةلى  يكل جديد يشـــــــــــ ــياغة  متفرغا  أيضـــــــــــ لتلقا الحاالت وعـــــــــــ

حالة،   520، تناول قســـم التحقيقات  2020الســـياســـات، ووحدة  انية للتحقيقات مقرها طا بو ابســـت. وطا عام 
 __________ 

 ير  شرح تعاايف استنتاجات المراجعة األاذعة طا المرطق األول. (1) 

 .2020تفق عليها بعد نهاية عام أُغلقت ستة من اإلجراءات الخمسة عشر الم (2) 
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. وعلى الرغم من انخفــاض عــد  الحــاالت الجــديــدة التا تم طتحهــا 2019ام  طا المــائــة عن عــ   4أي بزيــا ة  
طا المــائــة مقــاانــة   12( بنســــــــــــــبــة  253طا المــائــة، وانخفــاض عــد  الحــاالت المللقــة )  15( بنســــــــــــــبــة  308)

اســالة  لكترونية  3  800،  ل قســم التحقيقات يتلقى عد ًا وبيرًا من االســتفســااات، منها أكثر من  2019 بعام
 اريق خطه الساخن.وا ت عن 

، نقح المكتب خطته إل ااة المكاتب، وشــــــــــمل ذلك عيا ة الخدمات االســــــــــتشــــــــــااية  2020وطا عام  - 8
وتوســـــــيع نطاق اســـــــتخدام تحلي ت البيانات  وةعا ة  يكلة مهام مراجعة الحســـــــابات. وعلى الرغم من الحاجة  

ــابات، تمت الموا طقة على خطة   ااة المكاتب المنقحة  ون أن الملحة  لى عيا ة مواا  المراجعة الداخلية للحســ
على التصـــــــدي لجميع المخاار الناشـــــــهة التا تهد  المكتب  تخصـــــــم لها أموال  ضـــــــا ية، مما حد من قداة  

 أهداطه االستراتيجية. 

ــيات  - 9 ــتروة وتوعــ ــابات األمم المتحدة ووحدة التفتيت المشــ ــيات مجلس مراجعا حســ ــتجابة لتوعــ واســ
 اقترح المكتب ميثاقا منقحا يقدم باالقتران مع هذا التقرير.خااجية، التقييمات  ال
  

 2020رأي الضمان الناتج عن المراجعة الداخلية لعام   - ثانيا  
 الرأي العام -ألف   

وضـع عمليات طعالة للرقابة الداخلية والحوومة وة ااة المخاار  عن مسـؤولية التتولى   ااة اليونيسـ   - 10
مســــؤول عن  جراء تقييم مســــتقل  المراجعة الداخلية للحســــابات  وفالة تحقيق أهدات المنظمة، ومكتب    لمن أج

المكتب طا  أنجزها ، تن رت أعمال الضـــــمان التا 19-لمد  وفاية هذا اإلااا وطعاليته. ونتيجة لجائحة ووطيد
يات عن بعد. ومع ذلك، بعد  عمليات الضمان التا تم االضط ع بها وذضرواة  نجاع تلك العمل  2020عام 

أن  ااا اليونيســــ  للحوومة وة ااة المخاار   ،2020طا عام المنجز اأ  المكتب، اســــتنا ا  لى نطاق العمل  
 والرقابة  ااا م ئم وطعال بوجه عام.

 
 أساس الرأي - اء   

  لى العوامل التالية:  2020يستند الرأي العام لمراجعا الحسابات لعام  - 11

التا و القائم على المخاار وأولويات أنشــــــــــــــطة الضــــــــــــــمان التا حد ها المكتب، التخطيط   )أ( 
   19-تراعا مواا  المراجعة الداخلية المتاحة وآ اا جائحة ووطيد

 استنتاجات عمليات المراجعة الداخلية المنجزة خ ل السنة   ) ( 

 معدل تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها للتخريف من المخاار التا تم تحديدها   )ج( 

عدم اكتشــات، خ ل أي عملية من عمليات مراجعة الحســابات المنجزة، أي أوجه قصــوا   ) ( 
بصــــــــــــــفـة طر يـة أو    ،جوهريـة طا  اـاا المنظمـة العـام للحوومـة وة ااة المخـاار والرقـابـة من شــــــــــــــننهـا أن تحـد

 يق نتائج هامة على الصعيد العالما.جماعية، من تحق
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 تنفيذ خطة العمل القائمة على المخاطر   -  جيم 
  وترتيب الضــــمان واختيااها ب  ته المتعلقةاســــتخدم المكتب منهجية قائمة على المخاار لتحديد أنشــــط - 12

هًا مواا  مراجعة الحســــــابات نحو المجاالت األشــــــد خطرا بالنســــــبة لليونيســــــ .  التخطيط    أ ناءو أولوياتها، موج ِّ
، حد  المكتب عد ا من المخاار اإلضــا ية التا لم يتمكن من التصــدي لها، 2021و   2020ألعمال عاما 

طا    نجاعموذلك أســـاســـا بســـبب القيو  المفروضـــة على المواا . ومع ذلك، واســـتنا ا  لى نطاق العمل الذي تم 
فيـذي المتمثـل طا اإل الء برأي عـام بشــــــــــــــنن ، ال يزال المكتـب قـا اا على تلبيـة الـب المجلس التن 2020عـام  

  ااا اليونيس  للحوومة وة ااة المخاار والرقابة.

وذاســـــــــــــتخدام منهجية قائمة على المخاار، نقح المكتب خطة عمله الســـــــــــــنوية األعـــــــــــــلية لمراجعة   - 13
حســـابات  بفترة وجيزة، وانتقل حصـــرا  لى عمليات مراجعة ال 19-ووطيدبعد بداية جائحة    2020حســـابات عام 

والتحقيقات عن بعد. وتشمل التحديات الكامنة التا يطرحها  جراء جميع عمليات مراجعة الحسابات عن بعد، 
وعدم القيام بزيااات  لى المكاتب الميدانية لليونيســ  أو  لى  ،حســبما تفرضــه الجائحة، عدم التفاعل شــخصــيا

دم القداة على الحصــول على الو ائق األعــلية.  مواقع المشــاايع والشــرواء والمجتمعات المحلية المتضــراة، وع
بيـد أن المكتـب خف   لى حـد وبير من مخـاار مراجعـة الحســـــــــــــــابـات النـاشــــــــــــــهـة عن هـذم التحـديـات بتحليـل 
المعلومـات المـتاحـة  لكترونـيا أو عن بعـد، وةجراء مـقاب ت عبر اإلنترـنت مع المو فين الرئيســــــــــــــيين ضــــــــــــــمن 

 فذين، وتوسيع نطاق مصا ا البيانات، واستخدام تحلي ت البيانات. اليونيس  ومع المانحين والشرواء المن 

وتناولت تنقيحات خطة العمل األعلية لمراجعة الحسابات المشهد العالما السريع التلير والمخاار   - 14
ــهة التا تواجهها اليونيســــــ ، والتا تم تحديدها من خ ل تحليل المكتب والمشــــــاواات التا أجريت على  الناشــــ

اليونيسـ  ومع اللجنة االسـتشـااية لمراجعة الحسـابات. ومن  م طلن الخطة المنقحة وضـعت المكتب طا  نطاق  
 مروز قوي يمكنه من الوطاء بالتزاماته المتعلقة بالضمان، ومن عيا ة أنشطته االستشااية طا الوقت نفسه. 

ــمل  - 15 ــمن المرطق األول قائمة تشـــــــ ــابات، تلطا تقريرا من تقااير المراجعة الدا 23ويتضـــــــ خلية للحســـــــ
وأاذع عمليات اســتشــااية، عــدات طا   ،ومراجعة مشــتروة واحدة  ،ومراجعة مواضــيةية واحدة ،مكتبا قطريا 17
ــاـبات  لى  مراجعـ ا نـتان من عملـيات    وعــــــــــــــلـت، 2020. ومع اقترا  نهـاـية عـام  2020عـام   مرحـلة  ة الحســــــــــــ

طا المائة من   29بنســــــبة    مكتبا، 17وها   ،اإلب غ. وتســــــتن ر المكاتب القطرية التا تمت مراجعة حســــــاباتها
. وتتعلق المراجعة  2020اإلقليمية طا عام  المكاتب النفقات التا خصــــــــصــــــــتها اليونيســــــــ  للمكاتب القطرية و 

،  2019 المواضيةية للنهج المنسق للتحوي ت النقدية بالمبالغ النقدية المحولة  لى الشرواء المنفذين. وطا عام
بليون  والا، وهو ما يمثل عيا ة قداها    2,2شـــــــريك منفذ   9 000ية المحولة  لى نحو  بلغ مجموع المبالغ النقد

.  2019طا المـاـئة من  جمـالا نفقـات اليونيســـــــــــــ  طا عـام   35، وحوالا 2018مليون  والا مقـااـنة بعـام   200
  ،19- ة ووطيد طا االسـتجابة لجائح الطواائ التا تتخذها  ويعد  ااا المسـاءلة الذي تعمل به اليونيسـ  وةجراءات  

ــااية التا أنجزت طا عام  ــتشـ ــيع المهام االسـ ــوعان من مواضـ ــيين طا اإل ااة  2020وهما موضـ ــاسـ ، جانبين أسـ
المتســمة بالفعالية والكفاءة على نطاق اليونيســ . ويســتند اأي الضــمان العام الواا  طا هذم الو يقة  لى جميع 

 تلك التقااير.
 

 المراجعة الداخلية المنجزةاستنتاجا  عمليا    -دال   
يســــــــتخدم المكتب مقياســــــــا من أاذعة مســــــــتويات للتمييز بين االســــــــتنتاجات الواا ة طا تقااير المراجعة   -   16

ــداها، وها:   ــفوع بتحفظات ” الداخلية التا يصــــــ ــفوع بتحفظات اريفة ”   ، و “ غير مشــــــ ــفوع بتحفظات  ”   ، و “ مشــــــ مشــــــ
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ا اسـتنتاجا مرضـيا عموما، طا حين أن المسـتويين الثالث والرابع  . ويمثل المسـتويان األول والثان “ سـلبا ”   ، و “ شـديدة 
  لى تحسين الضوابط والعمليات طا المجاالت التا شملتها مراجعة الحسابات.   ة حاجة ملح وجو   يشيران  لى  

عن  2020طا المائة من أنشـطة الضـمان طا عام  94أ نام، أسـفرت نسـبة   ووما يبين الشـكل األول - 17
ــتنتاجات مرضـــ  ــجل خ ل األاسـ ــق ذلك مع االتجام اإليجابا المسـ ــابقة. ولهن وان ية بوجه عام. ويتسـ عوام السـ

ــتنتاج حاســـم بشـــنن الســـ مة العامة إلااا   المكتب يقر بننه ال يمكن التوعـــل من هذا المقياس الوحيد  لى اسـ
ئج من اتســــــــــــاع النطاق  المنظمة للحوومة وة ااة المخاار والرقابة، طهو يســــــــــــتمد المزيد من الثقة طا هذم النتا

ومن أهمية المخاار التا تنطوي عليها العمليات المشـــــمولة بالمراجعة.    ،عمليات المراجعة شـــــملتهالعام الذي 
 ل ا ع على توعيع استنتاجات مراجعة الحسابات.( 1)انظر الجدول 

 
 الشكل األول

 2020- 2016،  الحسا ا    استنتاجا  تقارير مراجعة   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 معدل تنفيذ اإلجراءا  المتفق عليها   -هاء  
يقوم المكتب باستمراا بقياس التقدم الذي تحرعم اإل ااة من أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتخريف   - 18

ــاـبات. وعلى العموم، تُ  ـبذل جهو  لتنفـيذ اإلجراءات المتفق من المخـاار التا تحـد هـا عملـيات مراجعـة الحســــــــــــ
عليها طا الوقت المناســــــــــب. وطا حين أن من الســــــــــابق ألوانه تقييم توقيت تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها طا  

ــا اة طا عام  ــابات الصـــ ــن ذلك التوقيت. وطا  2020تقااير مراجعة الحســـ ــتمد الثقة من حســـ ، طلن المكتب يســـ
طا المائة   74و    2018ا المائة من اإلجراءات المتفق عليها طا عام ط   94كانون األول/ يســـــمبر، تم تنفيذ   31

 .2019من اإلجراءات المتفق عليها طا عام 

ــمبر   31وطا  - 19 منذ   جراء من اإلجراءات المتفق عليها قيد التنفيذ   15، وان 2020وانون األول/ يســـــ
لة )انظر المرطق الثانا ل ا ع على تواايخ التقااير النهائية ذات الصـــــــــ اعتبااا من شـــــــــهرا    18يزيد على   ما

طلع   ااة اليونيســـــ  بشـــــكل  واي على آخر مســـــتجدات حالة تنفيذ اإلجراءات المتفق التفاعـــــيل(. والمكتب يُ 
ــبكيا متاحا لجميع المو فين ــمن تقااير عن اإلجراءات المتفق   ،عليها، وقد اطتتح منذ طترة وجيزة موقعا شــ يتضــ

 عليها المفتوحة.
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 القصور الجوهرية  أوجه -واو   
ينطوي اإلب غ عن عمليـــات المراجعـــة الـــداخليـــة للحســــــــــــــــابـــات التا يقوم بهـــا المكتـــب على  جراء   - 20

ــة مع   ااة المكتب أو   ــتريضــ ــاواات مســ ــاباته، وذلك من أجل االتفاق على  المشــــروعمشــ الذي تتم مراجعة حســ
 ها المراجعة  يما يتعلق بوضـــــــع اإلجراءات المناســـــــبة التا تســـــــتجيب على أطضـــــــل نحو للشـــــــواغل التا تحد

أولويات المخاار ووفاية الضـوابط للتخريف من المخاار. ويتم بعد ذلك تصـنيف أولوية اإلجراءات باعتبااها  
أو متوسـطة أو منخفضـة، حسـب األ ر المحتمل أن يحدذ  ذا  هرت تلك المخاار. وال تداج طا  أولوية عليا  

المتوسـطة  أما اإلجراءات المنخفضـة األولوية،  والعليا أات األولوية تقرير مراجعة الحسـابات  ال اإلجراءات ذ
 طُيبلغ بها الكيان الذي تمت مراجعة حساباته بصواة غير اسمية.

، 2020التا تمــت عــام  الحســـــــــــــــابــات  ومن مجموع اإلجراءات المتفق عليهــا طا عمليــات مراجعــة   - 21
ــنَّ  ســـو    166وعد ها   طهة اإلجراءات ذات األولوية العليا. وطا حين وانت طا المائة طا  13 جراء، لم ُيصـ

هذم اإلجراءات ضـــــرواية للحد من التعرض لمخاار أكبر، ير  المكتب أنها لم تكن وا ية للتن ير ســـــلبا على 
 لحوومة وة ااة المخاار والرقابة.بشنن المنظمة المعتمد طا ااإلااا العام 

  
 الوالية  - ثالثا  

راجعة الداخلية للحسابات والتحقيقات، حسبما تم تحديدم طا ميثاقه، طا توطير تتمثل مهمة مكتب الم - 22
خدمات الضــمان والمشــواة والتحقيق المســتقلة والموضــوعية التا تهدت  لى تحســين طعالية عمليات اليونيســ  

قييم  هذا اللرض باسـتخدام أسـلو  منهجا ومنضـبط لت للحسـابات  ووفاءتها. وتحقق عمليات المراجعة الداخلية  
 ما  ذا وانت عمليات الحوومة وة ااة المخاار والرقابة بالمنظمة توطر ضمانا معقوال لكفالة ما يلا:

 تحقيق أهدات البرامج والخطط وأنشطة العمل  )أ( 

 الحصول على المواا  بطريقة اقتصا ية واستخدامها بكفاءة  ) ( 

 حماية األعول  )ج( 

 القواعد والسياسات واإلجراءات والتوجيهات والتعليمات والعقو    ألنظمة و هم ا امتثال األنشطة أل  ) (  

  قة المعلومات المالية واإل ااية والتشليلية ومو وقيتها وتوطيرها طا الوقت المناسب. )ه( 

ــاءلة عن اريق طحم   - 23 وتســــــاعد التحقيقات اليونيســــــ  على الحفاا على  قاطة النزاهة وتعزيز المســــ
ــحة اال عاءات   ــيانوة بات عــــ ــتل ل واالنتهاك الجنســــ ــلوك، بما طا ذلك االســــ ــوء الســــ والتحرش  ،المتعلقة بســــ

 أارات  الثة.  وأواالنتهاك الجنسيان، طض  عن ممااسات اللت والفسا  التا يتواط طيها مو فو اليونيس  

التقييم    وقد اقترح المكتب ميثاقا مستكم  يشمل الممااسات الفضلى الحالية والتوعيات المستقاة من - 24
الخااجا للجو ة والمعايير المهنية ومجلس مراجعا حسـابات األمم المتحدة ووحدة التفتيت المشـتروة. وُعرض 

 اجت  يه تعقيبات اللجنة االســــــــتشــــــــااية  الميثاق باالقتران مع هذا التقرير وواطقت عليه المديرة التنفيذية، وقد أُ 
 لمراجعة الحسابات.
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 االستقاللية  - را عا  
 وطقا لوالية المكتب:  - 25

ــاءلة أمامها عن  )أ(  ــع للمســ ــع  ل مدير المكتب يقدم تقاايرم  لى المديرة التنفيذية ويخضــ وضــ
 عمل المكتب وتنفيذها خطط 

ــر بالمديرة التنفيذية،   ) (  ــال مباشـــ ــمل ل مدير المكتب على اتصـــ ما يلزم  ذلك ما يتعلق ب  وشـــ
 جاع مهمة المكتب المو فين والميزانية إلن من 

واعـلت اللجنة االسـتشـااية لمراجعة الحسـابات تقديم المشـواة المسـتقلة  لى المديرة التنفيذية  )ج( 
 بشنن أعمال المكتب 

 قدم المكتب تقااير مستقلة  لى المجلس التنفيذي بشنن استنتاجاته وشواغله. ) ( 

من اإل ااة طا تحــديـد نطــاق مراجعتـه  ألي تـدخـل    2020ويؤوـد المكتــب أنـه لم يتعرض خ ل عـام   - 26
 وتحقيقاته وأ اء عمله واإلب غ عن نتائجه.للحسابات الداخلية 

  
 المعايير المهنية  - خامسا   

لدولية المهنية اكل  بها وطقا للمعايير ي يضــــــــطلع المكتب بنعمال مراجعة الحســــــــابات الداخلية التا  - 27
ممثلو  وائر   ها، والتا اعتمدينمراجعا الحســـــــــابات الداخلي لممااســـــــــة المراجعة الداخلية التا وضـــــــــعها معهد  

 . 2002المراجعة الداخلية للحسابات التابعة لمؤسسات منظومة األمم المتحدة طا حزيران/يونيه 

ــتو    - 28 ــمان الجو ة على مســـــ ــمل ضـــــ ــينها، يشـــــ ــمان الجو ة وتحســـــ ويتعهد المكتب برنامجًا  اخليًا لضـــــ
ــمل تعقيبات العم ء( وتقييما خااجيا لجو ة و يفة المراجعة الداخلية  العمليات، وتقييمات ذاتية متواعــــ  لة )تشــ
، وحصـل المكتب على  ( 3) 2019ُأنجز آخر تقييم خااجا للجو ة طا عام قد للحسـابات )كل خمس سـنوات(. و 

ألخ قيات  لدولية المهنية لممااســـــــــة المراجعة الداخلية ولمدونة ااتقدير، وهو ”المطابقة العامة“ للمعايير أعلى 
 .ينلمعهد مراجعا الحسابات الداخلي 

ويجري المكتب التحقيقات وطقا للمبا ئ والتوجيهات الموحدة للتحقيقات التا أقرها المؤتمر العاشــــــــر  - 29
ــر من  ــل العاشـ ــوا عليها طا الفصـ ــول القانونية المنصـ للمحققين الدوليين، وذما يتفق مع مبا ئ مراعاة األعـ

ــاســـــــــا واإل  ااي لمو فا األمم المتحدة. ويتوقع المكتب أن يجري تقييما خااجيا لجو ة و يفة  النظامين األســـــــ
 .2021التحقيق طا عام 

، يســـر المكتب أن يقدم طا المرطق الثالث تقريرا عن أ ائه 2018/12  وعم  بقراا المجلس التنفيذي - 30
 على ضوء المؤشرات واألهدات الرئيسية.

  

 __________ 

 /www.unicef.org/auditandinvestigationالتقييم الجو ة الخااجا للجو ة متاح على الموقع الشــــبكا لليونيســــ  عبر الرابط   (3) 

documents/iia-external-quality-assessment-eqa-unicef-internal-audit-2019. 

http://www.unicef.org/auditandinvestigation/%20documents/iia-external-quality-assessment-eqa-unicef-internal-audit-2019
http://www.unicef.org/auditandinvestigation/%20documents/iia-external-quality-assessment-eqa-unicef-internal-audit-2019
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 الشبكة المهنية  - سادسا  
،  ــل المكتــب عضــــــــــــــوا نشــــــــــــــطــا طا مجموعــة ممثلا  وائر المراجعــة الــداخليــة  2020خ ل عــام   - 31

للحســـــــــــــابات طا مؤســـــــــــــســـــــــــــات منظومة األمم المتحدة ومجموعة ممثلا  وائر التحقيقات طا األمم المتحدة. 
ة  وذاإلضـــــاطة  لى ذلك، شـــــااك المكتب طا اجتماعات  واية لمناقشـــــة المســـــائل المتعلقة بتعزيز خدمات الرقاب 

 الداخلية طا منظومة األمم المتحدة. 

وأجر  المكتب اتصـاالت مع ممثلا مجلس مراجعا حسـابات األمم المتحدة من أجل تنسـيق التخطيط   - 32
للعمل وتفا ي التداخل طا التلطية بننشــــــــطة الضــــــــمان. ومن أجل تعزيز التعاون، أجر  المكتب مناقشــــــــات مع 

    اخل اليونيس  ومع هيهات الرقابة التابعة للجهات المانحة. القائمين بمهام الرقابة الداخلية األخر 

  
 الموارد  - سا عا  

طا المـائـة منهـا بحلول نهـايـة   95مليون  والا، ُأنفِّق    12,7، بللـت ميزانيـة المكتـب  2020طا عـام   - 33
ــاايين ) 90العام. وغطت أكبر النفقات مرتبات المو فين ) ــتشـــــــــ طا المائة(. وا   6طا المائة( والخبراء االســـــــــ

 اـاا عملـية  عـا ة تنظيم  طا  2020طا المـاـئة من ميزانيـته غير المتعلـقة ـبالو ـائ  طا عـام    25المكـتب نحو  
 الميزانية المؤسسية. 

ــملت    49، وانت لد  المكتب 2020وطا نهاية عام  - 34 ــواغر(. وشــــــ و يفة منذونا بها )منها  مانية شــــــ
المدير )بمسـاعدة مسـتشـاا(، ونائب مدير معنيا بمراجعة الحسـابات، ونائب مدير معنيا  منصـب هذم الو ائ   

مكتبا طا بو ابســــــت، يشــــــمل طريقا للتحقيقات وطريقا لمراجعة الحســــــابات.   بالتحقيقات. وأنشــــــن المكتب أيضــــــا
 وأعيدت  يكلة قسم التحقيقات بفريق   ااي جديد ضم    ة اؤساء  ضاطيين. 

وطا  ااا  عا ة  يكلة قســم المراجعة الداخلية للحســابات، تمت  عا ة تخصــيم و يفتين من ســت  - 35
خدمت الوطواات المحققة من طتح مكتب بو ابســـت إلنشـــاء و يفة  ضـــا ية لمراجعة  ، واســـتُ 5-و ائ  برتبة ت

األاذع المتبقية مع عيا ة الترويز على القيا ة    5-الحســـــــــابات طا بو ابســـــــــت. وأعيد  نشـــــــــاء و ائ  الرتبة ت
ــيم و يفة واحدة برتبة ت ــا تخصــ ــتراتيجية. وأعيد أيضــ ــمان   4-االســ ــات المهنية، وضــ للترويز على الممااســ

 لجو ة، ووضع خطط العمل القائمة على المخاار، واعد المخاار. ا

طا المائة، وعا  عد  المو فين   90، عا ت نفقات اليونيســـــــــ  بنســـــــــبة  2019و   2009وذين عاما   - 36
، لم يشــهد قسـم  2019طا المائة. وعلى الرغم مما ســبق، ووما أطا  المكتب طا تقريرم الســنوي لعام   38بنســبة  

ــاـبات أي نمو خ ل تلـك الفترة الزمنـية. وقـد حـد ذلـك من قـداة المكـتب على الحفـاا  المراجعـة الـداخل ـية للحســــــــــــ
اقتصـــــاا  على مســـــتو   ابت من عمق ونطاق التلطية بمراجعة الحســـــابات والتلطية االســـــتشـــــااية، وأ    لى 

لكـاطا  ترويزم على أكثر مواضــــــــــــــيع مراجعـة الحســــــــــــــابـات أهميـة  ون غيرهـا، وأعـاق قـداتـه على تقـديم الـدعم ا
لليونيســ  طا التصــدي للمخاار الناشــهة. وع وة على ذلك، اكتشــ  المكتب أ ناء التخطيط الســنوي ألعماله  

  لرة طا الضمان لم يكن من الممكن سدها، وذلك أساسًا بسبب قيو  تتعلق بالمواا .   2021 و 2020لعاما 

ــا ية المقدم ضـــــمن اســـــتعرا - 37 ض منتصـــــ  المدة الذي أجرام  ولم يتســـــن النظر طا الب المواا  اإلضـــ
ــتعراض منتصــــــــ  المدة الذي أجرته اليونيســــــــ  للخطة    2021-2020المكتب خ ل الفترة  ــياق اســــــ )طا ســــــ

ــتراتيجية   . وســـــيعرض 19-المالية الناشـــــهة عن جائحة ووطيداالحتياجات  (، وذلك بســـــبب  2021-2018االســـ
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ات إل ااة المكاتب التا ســـــــــــيعدها للفترة المكتب احتياجاته اإلضـــــــــــا ية من المواا  طا خطته الرذاعية الســـــــــــنو 
ــتنظر الو ائق المقدمة طا التلييرات التا حد ت بعد الجائحة طا مهنة المراجعة الداخلية  2022-2025 . وســـــ

للحســــابات )مثل مراجعة الحســــابات عن ُبعد، وتحليل البيانات( والطلبات المتزايدة والمتنوعة إل ااة اليونيســــ  
 الستشااية.على المزيد من الخدمات ا

  
 نتائج عمليا  المراجعة الداخلية للحسا ا    - ثامنا  

 )انظر المرطق األول(. مراجعة الحسابات  تقريرا من تقااير عمليات    23، أعدا المكتب  2020طا عام   -   38

 
 توزيع استنتاجا  مراجعة الحسا ا    -ألف   

  2020لحســـــــابات الصـــــــا اة طا عام  طا المائة من تقااير المراجعة الداخلية ل 94تضـــــــمنت نســـــــبة   - 39
اســـــــــتنتاجات مرضـــــــــية على العموم )أي غير مشـــــــــفوعة بتحفظات أو مشـــــــــفوعة بتحفظات اريفة(. وير  طا  

 أ نام توعيع االستنتاجات طا المنااق التا تعمل طيها اليونيس . 1 الجدول

 
 1الجدول 

 )أ(2020، لعام  ة المواضيعي     طق والمجاال ا توزيع استنتاجا  مراجعة الحسا ا ، حسب المن 

 مراجعة الحسابات تمجاالالمنااق و 
عــد  عمليــات مراجعــة  

 الحسابات
عد  االســــــتنتاجات غير 

 المشفوعة بتحفظات
ــات   ــاجـــــ االســـــــــــــــتــنــتـــــ ــد   عـــــ
 المشفوعة بتحفظات اريفة

عد  االسـتنتاجات المشـفوعة  
 بتحفظات شديدة

ــاجـــات  عـــد  االســــــــــــــتنتـ
 السلبية 

 0 1 15 1 17 القطريةمراجعة حسا ا  المكاتب  - ألف      
 0 0 4 0 4 شرق أطريقيا والجنو  األطريقا

 0 0 4 0 4 غر  ووسط أطريقيا 
 0 0 3 1 4 شرق آسيا والمحيط الها ئ

 0 1 1 0 2 منطقة الشرق األوسط وشمال أطريقيا
 0 0 1 0 1 أواوذا ووسط آسيا

 0 0 1 0 1 جنو  آسيا
 0 0 1 0 1 الكاايباأمريكا ال تينية ومنطقة البحر 

 مراجعة الحسننننا ا  المواضننننيعية   -  اء
 0 0 1 0 1 مراجعة حسا ا  المقر

 0 1 16 1 18 ب( + المجموع )أ 
 

اليمن، وأاذعة تقااير  لم تداج خمســــــة تقااير طا هذا الجدول، منها تقرير موجز عن المراجعة الداخلية لحســــــابات االســــــتجابة اإلنســــــانية المشــــــتروة ل مم المتحدة طا )أ( 
 استشااية ال تتضمن استنتاجات مةيااية.

  
 النتائج الهامة المستخلصة من المراجعة الداخلية لحسا ا  المكاتب القطرية   - اء   

مكتبا قطريا طا جميع المنااق الســـــبع التا تعمل   17، قام المكتب بمراجعة حســـــابات  2020طا عام  -   40
 طيها اليونيس ، مع الترويز على المخاار الرئيسية التا تم تحديدها مع اإل ااة خ ل التخطيط للعمليات.  
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ــَ  - 41 ــابات المكاتب القطرية  لى ضــــــــمان وفاية وطعالية  جراءات الحوومة  عَ وســــــ ت عمليات مراجعة حســــــ
وفــالــة تحقيق أهــدات المنظمــة. وطا هــذم العمليــة، حــد ت مراجعــة    لمن أجــ وة ااة المخــاار والمراقبــة المنفــذة  

 ااة على الحســــــابات الممااســــــات الجيدة والمجاالت التا تحتاج  لى تحســــــين على حد ســــــواء، واتفقت مع اإل
 اإلجراءات ال عمة لمعالجة أوجه القصوا المحتملة. ويعرض الشكل الثانا موجزا لإلجراءات المتفق عليها.

 
 الشكل الثانا

، حسننب المجاال ، وحسننب األولوية  2020اإلجراءا  المتفق عليها لمراجعة حسننا ا  المكاتب القطرية،    
 من حيث مستوى المخاطر  

 

 

 

 

 

 

 
  

طا المائة من اإلجراءات المتفق  82 تهنســب ما  ضــمنهقع  ي قرات الواا ة أ نام المجال الذي تصــ  الف - 42
 عليها لمراجعة حسابات المكاتب القطرية.

 
 إدارة البرامج  -   1 

طا المائة   52مثلت اإلجراءات الرامية  لى تخريف حدة المخاار ذات الصــــــلة بل ااة البرامج نســــــبة  - 43
 . وتشمل تلك اإلجراءات ما يلا:2020عليها المكاتب القطرية طا عام  من اإلجراءات التا واطقت

لبرامج من خ ل تحســــــــــين مواءمة ســــــــــلســــــــــلة النتائج، وتحديد لتخطيط  الالتخطيط: تعزيز   )أ( 
 ،مصــــــــــــــا ا المعلومات المو وقة طا وقت مبكر، والحد من  لرات البيانات المتعلقة بالمؤشــــــــــــــرات الرئيســــــــــــــية

ساس لتقييم التقدم المحرع األووضع خطوط   ،راتيجيات البرامج مع  ياكل المكاتبواستعراض مد  اتساق است 
 وتوقيتها التخطيط ل عمال وتحسين جو ة عملية  ،طا تحقيق األهدات وةاشا  القرااات اإل ااية

الشـــــــراكات: وضـــــــع اســـــــتراتيجيات للشـــــــراكات من أجل تعزيز اســـــــتدامة التدخ ت وتو يق  ) ( 
 واختياا الشرواء المنفذين طا  ااا عملية تناطسية ولما أمكن ذلك  ،غير الحكومية التعاون مع المنظمات

ننشــــطة الرعــــد ب الرعــــد الميدانا: وضــــع خطة للرعــــد الميدانا لضــــمان التلطية الكا ية   )ج( 
ــاءلة المو فين  يما يتعلق بالرقابة على   ،الميدانا وتحديث  جراءات التشـــليل الموحدة لتوضـــيح العمليات ومسـ

والتعاون مع وواالت األمم المتحدة األخر  وشــــروائها من أجل ســــد  لرات البيانات   ،شــــطة الرعــــد الميداناأن 
 طا مؤشرات أهدات التنمية المستدامة 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

(طا المائة18)مجاالت أخر   

(طا المائة5)تعبهة المواا  

(طا المائة6)اإلمدا  واللوجستيات 

(طا المائة19)اإل ااة والمساءلة 

(طا المائة52)  ااة البرامج 

مخاار شديدة مخاار متوسطة
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ضــــــمان البرامج: اســــــتعراض عمليات تجهيز التحوي ت النقدية لتحديد األســــــبا  الجذاية   ) ( 
وتعزيز  ،حسـين نوعية التقااير المتعلقة بننشـطة الضـمانوتحديد  جراءات ضـمان الجو ة لت  ،لتنخر المدطوعات

 المستقاة من أنشطة الضمان  العلياالممااسات المتبعة لضمان الحسم السريع طا التوعيات ذات األولوية 

 ،تقديم التقااير  لى المانحين: تعزيز ضـمانات  قة النتائج التا تر  بشـننها تقااير الشـرواء )ه( 
ــية  ــمان أن جميع النتائج الرئيســـــ ــنوية لضـــــ ــاليب  عدا  التقااير المقدمة  لى المانحين والتقااير الســـــ وتعزيز أســـــ

وتحســــــــــــــين عمليـة اســــــــــــــتعراض جو ة التقـااير المقـدمـة   ،المبلغ عنهـا مـدعومـة على نحو وـات بـن لـة مو وقـة
 للمانحين 

وتنفـيذهـا بتخصــــــــــــــيم مواا  مـالـية هـا  التقييم: تعزيز التخطيط لعملـيات التقييم وجمع بـياـنات  )و( 
 كا ية لها وتحديد  لرات القداات الداخلية.

 
 الحوكمة والمساءلة  -   2 

ــديد على أهمية ترتيبات الحوومة الفعالة و أن يبالغ المرء ال يمكن   - 44 ــاءلة وة ااة  ةجراءات  طا التشـــ المســـ
اإلجراءات الرئيســـــــية المتفق عليها طا هذا المخاار طا منظمة تتســـــــم بال مروزية مثل اليونيســـــــ . وتشـــــــمل 

 المجال ما يلا:

تعزيز ســـــبل تحديد المخاار الناشـــــهة والمخاار المتبقية و اجات تحم ل المخاار وترتيب  )أ( 
وتكييف تدابير تخريف المخاار من أجل التصــــدي للتهديدات، وال ســــيما االحتياجات الناشــــهة عن   ،أولوياتها

ــمان أن ،19-جائحة ووطيد ــبة لتخريف المخاار المتبقية  وضــــــ ــوابط القائمة مناســــــ ــاء نظام لتتبع  ،الضــــــ وةنشــــــ
 واعد اإلجراءات التصحيحية بانتظام   ،االستجابة للجائحة ألغراض المساءلة

ضــمان االســتجابة الكا ية لمنع االحتيال وســوء الســلوك والتصــدي لهما وا عهما، وةشــراك   ) ( 
 ضاء المكتب طا المشواة والتحقيق حسب االقت 

الوقاية من االســــــــتل ل واالعتداء الجنســــــــيين والتوعية بهما والتصــــــــدي لهما ســــــــبل  تعزيز   )ج( 
وعن اريق  نشـــــــــــــــاء آليــات لإلب غ   ،بوســـــــــــــــائــل منهــا تــدايــب المو فين والمتعــاقــدين والشــــــــــــــروــاء المنفــذين

 وة ااتها. بالحاالت
 

 إدارة اإلمدادا  واللوجستيا   -   3 

ــتيات وعمليات الشــــــــــراء   أجر  المكتب تقييما لمهام - 45 اليونيســــــــــ  طا مجال   ااة اإلمدا ات واللوجســــــــ
والتعاقد طا المكاتب القطرية، والحظ وجو  عدة ممااســـــــــــــات جيدة  لى جانب مجاالت تحتاج  لى تحســـــــــــــين. 

 وشملت اإلجراءات الرئيسية التا واطقت عليها المكاتب القطرية ما يلا:

ــراء والتن  )أ(  ــراء وتوعيع لواعم البرامج طا الوقت  تعزيز التخطيط لعمليات الشـ ــمان شـ بؤ بها لضـ
ــاايع البناء   ،وتقييم قداات الشــــــــــرواء المنفذين و عم تنميتها ،المناســــــــــب وعيا ة الرقابة على المخاار طا مشــــــــ

وتعزيز اآلليات الحالية لتتبع واعـــــــــد  مدا ات المســـــــــتعملين النهائيين للتنكد من عمليات  ،و عمها واعـــــــــدها
 قيبات المستفيدين التسليم وتلقا تع

ــالـيب   ااة العقو  للتقلـيل  لى أ نى حـد من التمـدـيدات والتعـدي ت التا تترـتب   ) (  تعزيز أســــــــــــ
 وةنجاع تقييمات أ اء البائعين طا الوقت المناسب. ،عليها آ اا من حيث التكلفة
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 تعبئة الموارد  -   4 

القائمة على األ لة أهمية أسـاسـية لحشـد   السـياسـات وعمليات تعبهة المواا اعتما   تكتسـا الدعوة  لى  - 46
المواا  الكا ية لدعم األافال وتحقيق هدت الخطة االســتراتيجية لليونيســ . وشــملت اإلجراءات الرئيســية التا 
واطقت عليها المكاتب القطرية طا هذا المجال اسـتعراض اسـتراتيجيات جمع األموال لتحديد سـبل معالجة أوجه  

والحرا على مراعاة الســياقات المتليرة )من االســتجابة طا حاالت    ،ت البرنامجيةالقصــوا طا تمويل المجاال
 .19-الطواائ  لى التنمية(، بما طا ذلك جائحة ووطيد

 
 نتائج عمليا  مراجعة الحسا ا  المواضيعية والمشتركةأهم   -جيم   

 النهج المنسق للتحويال  النقدية   -   1 

ســــــــــــــتخـدم لتحوـيل المـبالغ النـقدـية  لى الشــــــــــــــروـاء المنـفذين  ة آلـية تُ النهج المنســــــــــــــق للتحوي ت النـقديـ  - 47
، عملت اليونيســ  مع 2018واألارات الثالثة األخر ، وإل ااة المخاار المرتبطة بتلك التحوي ت. وطا عام 

النهج   ةبليون  والا عن اريق آليــ   2أكثر من  مبــالغ قــداهــا  جهــت  شــــــــــــــريــك منفــذ، حيــث وُ   9  000أكثر من  
طا المائة  60طا المائة من  جمالا نفقات اليونيســـ . وُ طع نحو   30المنســـق للتحوي ت النقدية، أي حوالا 

طا المائة  لى المنظمات غير الحكومية. وتشــــــــمل آلية النهج  40من ذلك المبلغ  لى الشــــــــرواء الحكوميين و 
ء المحتملين، ُتســـــــــــتخدم لتحديد أقل الطرق  المنســـــــــــق للتحوي ت النقدية تقييمات للمخاار المرتبطة بالشـــــــــــروا

خطواة لتحويل المبالغ النقدية  لى الشـريك، ووذلك نوع وتواتر أنشـطة الضـمان من أجل وفالة أن ما تبقى من 
المراجعة المواضــــيةية للنهج المنســــق للتحوي ت أبدت  مخاار العمل مع الشــــرواء يداا على نحو ســــليم. وقد 

ملت بدء تنفيذ االسـتراتيجية وتخصـيم التمويل لتنفيذها، واسـتحداذ نظام اقما النقدية م حظات  يجابية، شـ 
القطرية. وتمثلت المكاتب إل ااة الشــــــراكات، وةنشــــــاء قداات على مســــــتو  المقر ومســــــتو  المكاتب اإلقليمية و 

 يلا: اإلجراءات الرئيسية المتفق عليها للمضا طا تعزيز   ااة النهج المنسق للتحوي ت النقدية طا ما

ــق   )أ(  اســـــــتعراض األ واا والمســـــــؤوليات وارائق المســـــــاءلة ذات الصـــــــلة بل ااة النهج المنســـــ
 خاعة طا المكاتب اإلقليمية ومكاتب المقر و للتحوي ت النقدية واإلشرات عليه، 

الشـرواء المحتملين  الختباا  الحرا على اسـتخدام التقييمات الجزئية على النحو المناسـب   ) ( 
 ارائق التحوي ت النقدية وتواتر أنشطة الضمان ونوعها وتحديد أنسب 

ــرات األ اء   )ج(  ــاء نظم لتقييم مد  وفاية  جراءات   ااة المخاار ومؤشـــــــــ تعزيز الرقمنة وةنشـــــــــ
األسـاسـية ألنشـطة الضـمان، ووفالة المتابعة الفعالة القائمة على األ لة طا الوقت المناسـب ل سـتنتاجات ذات  

 األولوية العليا 

النهج المنســق للتحوي ت النقدية من أجل تنفيذ  بشــنن  توجيهات المقدمة للمو فين  التعزيز   ()  
ومتابعة أنشـــــــــــطة الضـــــــــــمان وتحســـــــــــين االســـــــــــتفا ة من الزيااات البرنامجية لضـــــــــــمان طعالية ووفاءة عمليات 

 البرامج. اعد
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 ي اليمن التقرير المشترك المتعلق  استجا ة األمم المتحدة للحالة اإلنسانية ف  -   2 

من ممثلا خدمات المراجعة الداخلية لحســـــــــابات األمم المتحدة تقريرا    ( 4) أعـــــــــدا أعضـــــــــاء مختااون  - 48
طا اليمن. واستن رت الوواالت بنكثر من  أجروها  يلخم نتائج عمليات مراجعة الحسابات الداخلية الفر ية التا  

ضــــــــــــــمـان  طا المـاـئة من التموـيل اـلذي تلقـته األمم المتحـدة لـفاـئدة اليمن. وتمـثل الهـدت من تـلك العملـية طا    80
 :االستنتاجات التالية كفاية وطعالية العمليات واألنشطة العامة المشتروة بين الوواالت. وقد خلم التقرير  لى

ينبلا تبســـــــيط آليات اإل ااة والتنســـــــيق المشـــــــتروة بين الوواالت للتقليل  لى أ نى حد من  )أ( 
ــانا واآللـيات  اع واجـية األ واا بين آلـيات التنســــــــــــــيق التقلـيدـية  اخـل البلـد، مـثل ال فريق القطري للعمـل اإلنســــــــــــ

 الجديدة التا تنفر  بها اليمن، مثل خلية الطواائ  

لن ، طعلى العمومعلى الرغم من أن وسائل   ااة المخاار والضوابط الداخلية وانت قائمة   ) ( 
ريق األمم مكن جعلهـا أكثر وفـاءة وطعـاليـة من خ ل االســــــــــــــتفـا ة من أكبر قـدا من القوة الجمـاعيـة لفمن الم

ــاءلة أمام الســـــــكان المتضـــــــراين، وة ااة مخاار   ــانا  يما يتعلق بضـــــــمان المســـــ المتحدة القطري للعمل اإلنســـــ
 الشراكات، واعد تنفيذ البرامج   

من أجل  جراء تقييم أطضـــل أل ر اســـتجابة األمم المتحدة اإلنســـانية، ينبلا للفريق القطري   )ج( 
  .للعمل اإلنساناالذي يجر  رك بين الوواالت للعمل اإلنسانا أن ييسر التقييم المشت 

وذعد مراجعة الحســابات، واطق منســق الشــؤون اإلنســانية على اتخاذ  جراءات متنوعة لتحســين وفاءة  - 49
 وطعالية االستجابة اإلنسانية طا اليمن. 

 
 النتائج الهامة التي تحققت من العمليا  االستشارية   -دال   

الداخلية للحســابات والتحقيقات، طا  ااا ممااســته للمراجعة الداخلية للحســابات، يقدم مكتب المراجعة   - 50
عمليات الحوومة  المدخلة على  تعزيز التحسـينات   ل من أج المشـواة  تشـمل  خدمات اسـتشـااية مسـتقلة وموضـوعية 

ــابات  ــااية عملية لمراجعة الحسـ ــتشـ ــمان وال يُ   ، وة ااة المخاار والرقابة. وال تعتبر العملية االسـ ــد بها تقديم الضـ قصـ
ــنن المكاتب أو العمليات التا   ــااية باارا ، وطا   يتم بشــــ ــتشــــ ــها. وقد تزايد الطلب على الخدمات االســــ ــتعراضــــ اســــ

 ، تم تنفيذ أاذع عمليات استشااية. وير  أ نام موجز للمشواة الرئيسية المقدمة:2020 عام 
 

 إطار اليونيسف في مجال المساءلة  -   1 

اعـــــــــد أعمال اليونيســـــــــ    لمن أجااا المســـــــــاءلة من مبا ئ توجيهية وآليات لتقييم األ اء يتنل    - 51
. وقد اســتعرضــت العملية االســتشــااية تصــميم اإلااا الحالا بهدت قياس ( 5) اوتحســينه  اواإلب غ عنه  اوتقييمه

 مد  م ءمته لللرض وتحديد طرا التحسين. وتضمن التقرير االستشااي المشواة التالية:

مه للتنكد من أن المو فين يفهمون مســـــؤولياتهم  ي تنقيح تعريف المســـــاءلة وتوضـــــيحه وتعم أ() 
 عن قراااتهم وأعمالهم  

 __________ 

 اليونيس ، وذرنامج األغذية العالما، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون ال جهين، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. (4) 

اســتنا ا  لى و يقة المجلس التنفيذي   (،E/ICEF/2009/15)  2009اليونيســ ، تقرير عن نظام المســاءلة طا اليونيســ ، نيســان/أبريل  (5) 
 (.E/ICEF/Organization/Rev.3) 1998، نيسان/أبريل “ تنظيم منظمة األمم المتحدة للطفولة” ، المعنونة 1998لعام 

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2009/15
https://undocs.org/ar/E/ICEF/Organization/Rev.3


E/ICEF/2021/AB/L.3 
 

 

21-03904 15/30 

 

تحــديــث الهيــاكــل التنظيميــة وخطوط اإلب غ والمهــام واأل واا والمســــــــــــــؤوليــات وةجراءات   ) ( 
 ة  المساءلة طا المكاتب القطرية واإلقليمية ومكاتب المقر، وطا أهم لجان الحووم

تنقيح الســــياســــات المتعلقة بالضــــوابط الداخلية لتضــــمينها نموذج الخطوط الث  ة من أجل   )ج( 
والحرا على تحفيز المديرين على النحو الواجب ومســــاءلتهم عن   ،( 6) تيســــير الحوومة القوية وة ااة المخاار

 اإل ااة الذوية للمخاار واإلجراءات المتخذة طا نطاق السلطة المفوضة 

 المساءلة واعدم واإلب غ عنه   جراءات  وضع منهجية تقييم لقياس التقدم المحرع طا  نفاذ   ) (  

عيا ة القداات والمواا  لدعم تنقيح واعـــد  ااا المســـاءلة ووضـــع اســـتراتيجية ل تصـــاالت   )ه( 
 من أجل تنفيذ اإلااا المستكمل.

 
 عملية إدارة المخاطر في المكتب القطري في جيبوتي  -   2 

اسـتعرض المكتب  ااا   ااة المخاار طا المكتب القطري طا جيبوتا وأعـدا تقريرا اسـتشـاايا قدم  - 52
  يه المشواة التالية:

تحســـــين أســـــاليب  عدا  الو ائق بشـــــنن الع قات بين المخاار المحد ة وأســـــبابها الجذاية،  )أ( 
 لتصعيد  تخريف بجداول عمنية تشمل خطط االوةسنا  المسؤولية عن اتخاذ  جراءات 

 نشـــــاء عملية  واية الســـــتعراض وتحديث وتخريف المخاار الناشـــــهة المرتبطة بالشـــــواغل  ) ( 
 السياسية، وتعبهة المواا ، وس مة المو فين وأمنهم، والتصدي للجائحة.

 
والمكتب  عملية اسنننننننننتعرام األقران من جانب المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ال اريبي   -   3 

 القطري لغواتيماال 

ــتعراضـــــات األقران للمكاتب القطرية تُ  - 53 طا الحفاا على الحوومة    ها عم  لمن أججري اليونيســـــ  اســـ
ــتباقا طا   ااة المخاار و يفة   طعالة من حيث    الكا ية والفعالة وة ااة المخاار والضــــــــوابط. وهذا النهج االســــــ

ــابات والتحقيقات الطلب الذي التكلفة من و ائ  الخط الثانا للدطاع. وقد  قبل مكتب المراجعة الداخلية للحســـ
ها واســـــــــتخدم اســـــــــتعراضـــــــــه المقرا للمكتب نجز قدمه المكتب اإلقليما لتقييم عملية اســـــــــتعراض األقران التا ي 

 القطري للواتيماال للقيام بذلك. وتضمن التقرير االستشااي المشواة التالية:

ع قداة المو فين على  جراء استعراضات األقران باستخدام ينبلا للمكتب اإلقليما أن يعز  )أ( 
وينبلا له أيضــــــًا أن ينقح القائمة  ،أطرقة متعد ة التخصــــــصــــــات، يتم تشــــــكيلها من المكاتب اإلقليمية والقطرية

 المرجةية الستعراض األقران لضمان أنها تستند  لى  ااا تنظيما مستكمل وةلى مصا ا بيانات مناسبة 

يلتنم المكتـــب القطري الفرا المتـــاحـــة لتعزيز مجـــاالت   ااة المخـــاار وة ااة    ينبلا أن ) ( 
 الشراكات واعد الضمانات، ووذلك استراتيجية جمع األموال من القطاع الخاا.

 

 __________ 

 /https://global.theiia.org، المتاح عبر الرابط  ”The Institute of Internal Auditors Three Lines Model“  انظر (6) 

about/about-internal-auditing/Public٪20Documents/Three-Lines-Model-updated.pdf. 

https://global.theiia.org/%20about/about-internal-auditing/Public٪20Documents/Three-Lines-Model-updated.pdf
https://global.theiia.org/%20about/about-internal-auditing/Public٪20Documents/Three-Lines-Model-updated.pdf
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 19- اإلجراءا  الطارئة التي اتخذتها اليونيسف من أجل التصدي لجائحة كوفيد  -   4 

ــرين الثانا/نوطمبر   - 54 بليون  والا عن اريق نداء العمل  1,3ت اليونيســــــــــ  ، جمع2020بحلول تشــــــــ
ــتخدمت منها   ــانا من أجل األافال، واســــــ بليون  والا، طاختبرت بذلك طعالية اإلجراءات الطاائة    1,11اإلنســــــ

. وأجر  المكتب اسـتعراضـا اسـتشـاايا للمخاار الناشـهة عن 19-التا اتخذتها من أجل التصـدي لجائحة ووطيد
واسـتخدام  جراءات الطواائ المذوواة، بما طا ذلك ما يتعلق برعـد اسـتخدام األموال  ديد تحكبيرة طا  الثلرات  ال

واإلب غ عـنه. والحظ االســــــــــــــتعراض أن غـالبـية المكـاـتب تر  أن اإلجراءات مفـيدة طا التعجـيل ـبالـتدابير التا 
 جراءات واستخدامها:اتخذتها من أجل التصدي للجائحة. بيد أن المكتب قدم المشواة التالية بشنن تحديد اإل

توضــــــــــــــيح أ واا المقر والمكــاتــب اإلقليميــة من أجــل تفــا ي االع واجيــة واالاتبــاك وتعزيز   )أ( 
 المساءلة عن القرااات واإلجراءات والنتائج 

 وضع استراتيجية مؤسسية ل تصاالت من أجل تحسين تنفيذ  جراءات الطواائ  ) ( 

اســــــتراتيجيات إل ااة   ووضــــــعُ  ،العالما بوضــــــوحتحديد مد  تقبل المخاار على الصــــــعيد  )ج( 
المخاار الناشـــــهة عن تنفيذ  جراءات الطواائ وتعيين مناعـــــرين لتدابير االســـــتجابة لحاالت الطواائ طا ول  

 مكتب  قليما  

 ،تعزيز و ائ  ضـــــمان الجو ة والرعـــــد واإلب غ طا المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية ) ( 
أل اء األساسية العالمية المصممة لرعد مد  االستفا ة من  جراءات الطواائ وضع مؤشرات االحرا على و 

 واإلب غ عنها.

  
 ال شف عن تقارير المراجعة الداخلية للحسا ا   - تاسعا  

، ُنشرت جميع تقااير المراجعة الداخلية للحسابات الصا اة  2012/13  عم  بقراا المجلس التنفيذي - 55
تقريران ُنشــــــــــــــرا بعــد حجــب أجزاء معينــة. ويمكن االا ع على جميع تقــااير    ، بمــا طا ذلــك2020طا عــام  

. وتخضـع  ( 7) المراجعة الداخلية للحسـابات التا تم الكشـ  عنها حتى هذا التاايخ على الموقع الشـبكا للمكتب
 التقااير االستشااية للكش  العلنا.

  
 نتائج التحقيقا    -   عاشرا  

التحقيقات التابع للمكتب بمهام التقييم والتحقيق المتعلقة بتقااير حاالت ســـــــــوء الســـــــــلوك يقوم قســـــــــم   - 56
وذاألطرا  غير المو فين والشــــــــرواء المنفذين    ،والمخالفات المتحملة ذات الصــــــــلة بمواا  اليونيســــــــ  ومو فيها

تقصـــــا الرامية  لى ة  نشـــــطالتا تتوعـــــل  ليها هذم األنتائج  الوالمتعاقدين المؤســـــســـــيين العاملين معها. وتحال  
عب المختصــــة، مشــــفوعة باأل لة الداعمة طا اتخاذ القرااات  من أجل توجيه   ااة اليونيســــ   ،الحقائق  لى الشــــُ

 ما يتعين اتخاذم من  جراءات   ااية أو تن يبية أو غيرها، حسب االقتضاء.بشنن 

ــم التحقيقات وتم تعيين طريق   ااي 2020وطا عام  - 57 جديد. ويضــــــــــم هذا الفريق   ، أعيدت  يكلة قســــــــ
نائب مدير جديدا للتحقيقات، وائيســــــــــا لوحدة التحقيقات التا يوجد مقرها طا نيويواك، وائيســــــــــا لوحدة جديدة 

 __________ 

 .www.unicef.org/auditandinvestigation/internal-audit-reportsانظر  (7) 

http://www.unicef.org/auditandinvestigation/internal-audit-reports
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معنية باالســـــتراتيجية وتلقا الحاالت والتحليل. واعتمد قســـــم التحقيقات نهج ال مروزية بلنشـــــاء وحدة تحقيقات  
ــم الت  ــت. وعين قسـ ــع من و ائ  المحققين، وهو يتوقع   انية مقرها طا بو ابسـ ــاغلا ما مجموعه تسـ حقيقات شـ

 .2021أن يعين شاغل و يفة ائيس وحدة التحقيقات طا بو ابست طا عام 

وســــــاهم قســــــم التحقيقات بنشــــــاط طا تنقيح ســــــياســــــة اليونيســــــ  المتعلقة بالعملية التن يبية وتدابيرها   - 58
(POLICY/DHR/2020/001  ــياســـــــة ــايقة والتحرش (، وطا ســـــ اليونيســـــــ  المتعلقة بحظر التمييز والمضـــــ

(، وقد عـــــــدات الو يقتان طا أوائل POLICY/DHR/2020/002الجنســـــــا وةســـــــاءة اســـــــتعمال الســـــــلطة )
. وتوضــــح الســــياســــتان المنقحتان عمليات التحقيق والبت طا الحاالت وتوســــعان نطاق التوجيهات  2020 عام

مناععات. ووضـــــــــــع قســـــــــــم التحقيقات أيضـــــــــــا  جراءات تشـــــــــــليل  اخلية  المتعلقة بن واا المديرين طا تناول ال
 جديدة. موحدة

ــتراتيجية وتلقا الحاالت  متفرغ وأنشـــــــــــــ  طريق جديد  - 59 ــمن الوحدة المعنية باالســـــــــــ لتلقا الحاالت ضـــــــــــ
لتوســـــــــيع نطاق الترويز على التقييم األولا للحاالت الجديدة. وذدعم من طريق اإل ااة الذي تم وذلك  ،والتحليل

ــابق.  ــتتولى وحدة تلقا الحاالت المســـــؤوليات التا وان يكل  بها منســـــق الحاالت طا الســـ ــيعه حديثا، ســـ توســـ
ويشمل ذلك تقديم التوجيه والمشواة  لى المو فين والمديرين بشنن مجموعة الخيااات المتاحة للتصدي للسلوك 

ــداء المشـــــــواة بشـــــــنن ا أل واا المحتملة لشـــــــةبة المواا  المحظوا المحتمل و/أو اإلب غ عنه، بما طا ذلك  ســـــ
البشــــــــــرية، ومكتب األخ قيات، وأمين المظالم لصــــــــــنا يق األمم المتحدة وذرامجها، ومكتب تقديم المســــــــــاعدة  

 القانونية للمو فين، بهدت تسوية الحاالت طا أقر  وقت ممكن وعلى وجه السرعة. 

للنظر طا ا عاءات اللت   لجنائيةاوقد بدأ قســـــــــــــم التحقيقات طا اســـــــــــــتخدام المراجعة المحاســـــــــــــبية   - 60
ــبية  ــلة بنارات خااجية والشـــــــــــرواء المنفذين. وتجر  عمليات المراجعة المحاســـــــــ بتوجيه من  الجنائيةالمتصـــــــــ

، ولكن ـبدعم من مكـتب المراجعـة اـلداخلـية للحســــــــــــــاـبات والتحقيـقات، وها تختل  عن المعنا قطري المكـتب ال
ــبية التقل ــرات الن ظمية لللت  ألنها يدية  التحقيقات وعمليات المراجعة المحاســـــ ــممة تحديدا لكشـــــــ  المؤشـــــ مصـــــ

 وللمساعدة طا معرطة نطاق المخالفات والخسائر النقدية.

، شــااك قســم التحقيقات طا اجتماع لفرقة العمل التابعة لمجلس الرؤســاء التنفيذيين 2020وطا عام  - 61
ومة األمم المتحدة. وع وة على ل مم المتحدة حول موضــــوع التصــــدي للتحرش الجنســــا طا مؤســــســــات منظ

 لى المشــااوة طا  واة تدايبية بشــنن األخ قيات ومكاطحة الفســا    2020ذلك، ُ عا جميع المحققين طا عام 
 طا مجال المشتريات، تولى قيا تها برنامج األمم المتحدة اإلنمائا.

 
 إدارة الحاال  -ألف   

بعدم التســـــــــــامح  ا قا  عاء ممااســـــــــــات  2018د طا عام طا أعقا  التزام المديرة التنفيذية من جدي  - 62
االسـتل ل واالنتهاك الجنسـيين والتحرش الجنسـا، شـهد قسـم التحقيقات عيا ة سـريعة طا التقااير المتعلقة بهذا 

،  ــل قســــــــــــــم التحقيقــات يتلقى وميــة وبيرة من التقــااير. وعلى الرغم من أن عــد  2020المجــال. وطا عــام  
، طلن عد  االســـــــتفســـــــااات  2019لقســـــــم النظر طيها وان أقل بقليل عما وان عليه طا عام الحاالت التا بدأ ا

 اسالة  لكترونية(.  3 800الواا ة التا استلزمت مزيدا من االستعراض واإلجراءات وان عد ا وبيرًا )أكثر من 
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لة من العام   211(، شــــــملت 2)انظر الجدول    2020حالة خ ل عام   520تناول القســــــم   - 63 حالة ُمرح 
ا عاءات جديدة ُطتحت باعتبااها حاالت   308(، و  2019حالة تم ترحيلها طا عام   133السابق )مقاانة بـــــــــــــ 

 . 2020، وحالة واحدة أعيد طتحها طا عام 2020طا عام 

ــبة   308، وعد ها 2020حها طا عام ومثلت الحاالت التا تم طت  - 64 ــًا بنسـ طا المائة   15حاالت، انخفاضـ
(، طقد تزايد 2019-2017. أما طا الســـــنوات الث ذ الســـــابقة )2019طا الحاالت الواا ة ســـــنويًا مقاانة بعام 

 عد  الحاالت بشكل مطر  )انظر الشكل الثالث(.

طا المائة   4حالة، عيا ة بنســـــــــــــبة   520ها ، وعد 2020طا عام   ااتها   تومثلت الحاالت التا تم - 65
حـالـة، أي ـبانخفـاض نســــــــــــــبتـه   254، تم  غ ق  2020حـالـة(. وذحلول نهـاـية عـام    498) 2019مقـااـنة بعـام  

 .2019طا المائة مقاانة بعد  الحاالت التا أغلقت طا عام  12

الكثير من أعماله   وعلى الرغم من القيو  المفروضـة على السـفر، تمكن قسـم التحقيقات من مواعـلة - 66
عن بعد. ومع ذلك، حد ت تنخيرات طا جمع األ لة من أارات خااجية وطا  جراء المقاب ت مع الشــــــــــــــهو ، 

 مما أ ر على سرعة  غ ق الحاالت وتسويتها.
 

 2الجدول 
   2020حاال  التحقيق التي تم تناولها في عام    

 عد  الحاالت المراحل التا بللتها الحاالت
لة  لى غاية     211 2020وانون الثانا/يناير  1الحاالت المرحَّ

 308 الحاالت الواا ة خ ل العام
 1 حاالت السنة السابقة التا أعيد طتحها

 520 مجموع الحاال   
 (254)  الحاالت التا أغلقت خ ل السنة

 266 2020وانون األول/ يسمبر  31الحاالت المستمرة طا 
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ــد المكتــب ســــــــــــــير التحقيقــات ويثير االنتبــام  لى الحــاالت التا ال تزال جــاايــة بعــد مروا  - 67 ويرعـــــــــــــ
ــعة ــهر عن طتحها. ويعد هذا اإلااا الزمنا  لي    تســــ ألن وجو  مقياس يفرض  اليس هدطهو و يهتد  به، أشــــ

تزال اإلجراءات  التقصــير طا التحقيقات، واخيدطع  لى جزاءات على  بقاء الحاالت مفتوحة ألســبا  وجيهة قد 
القــانونيــة الواجبــة، وةغ ق التحقيقــات قبــل األوان. وطا الوقــت نفســــــــــــــــه، ال يزال المكتــب يروز على   خــال  

 ، وما يروز على تعزيز الكفاءة والفعالية.خطواةتحسينات على أساليب تحديد أولويات الحاالت األكثر 

طا المائة( طا غضــــــــون تســــــــعة  75حالة )  254من أعــــــــل   192، أغلق المكتب  2020وطا عام  - 68
 أشهر. 6,33أشهر. وذلغ متوسط الوقت المستلرق طا ول حالة 

ــبة المهوية للحاالت التا أغلقت طا غضـــــون تســـــعة أشـــــهر - 69  حســـــب أنواع ،ويبين الشـــــكل الرابع النســـ
تعطى  على ســـــــــبيل المثال،ط. وتتن ر ســـــــــرعة اإلغ ق بعدة عوامل، منها نوع الحالة و اجة أولويتها )الحاالت

تســـتلرق تســـوية  ذ األولوية لجميع الحاالت المتعلقة بالتحرش الجنســـا واالســـتل ل الجنســـا( ومد  تعقيدها )
 .حاالت اللت التا تشترك طيها أارات خااجية وقتا أاول على العموم(

 
 الشكل الرابع 

 أنواع الحاال  ، حسب  2020النسبة المئوية من الحاال  المغلقة في غضون تسعة أشهر في عام  
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الرشوة أو الفسا  أو العموالت غير المشروعة

السطو على ممتلكات اليونيس  أو أموالها أو سلبها أو سرقتها

حماية األافال

تضاا  المصالح

اللت طا االستحقاقات

اللت والتزوير
ا ذلك اللت الذي ينطوي على  ساءة استخدام أموال البرامج من جانب أارات  الثة، بما ط

الشرواء والمنظمات غير الحكومية والبائعون وغيرهم
سوء اإل ااة الجسيم المؤ ي  لى ضرا يمس  مالية اليونيس  أو سمعتها

التحرش وةساءة استعمال السلطة

السلوك غير ال ئق من المو فين

حاالت متنوعة

مناععات المو فين

مخالفات عمليات الشراء

االنتقام

االستل ل واالنتهاك الجنسيان

التحرش الجنسا

هدااها   االستخدام غير المنذون به لممتلكات اليونيس  أو أموالها أو  ساءة استخدامها أو

أشهر9الحاالت التا أغلقت طا غضون  أشهر9الحاالت التا لم تللق طا غضون 
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 تحليل االدعاءا  الواردة - اء   
والتا ُطتحت باعتبااها حاالت، مصـــــــــــــنفة   2020اال عاءات التا وا ت طا عام   3تر  طا الجدول   - 70

ا عاء(، تليها طهة    60حسـب النوع. ووانت أكبر طهة ها طهة االسـتل ل واالعتداء الجنسـيين )التا وا  بشـننها  
ســابق طا الفهتين. واع ا  ا عاء(، وقد  هرت عيا ة عن العام ال 56الســلوك غير ال ئق من جانب المو فين )

أيضـــــــا عد  حاالت اللت المزعوم الذي ينطوي على  ســـــــاءة اســـــــتعمال أموال البرامج من جانب أارات  الثة 
 .حالة 48)مثل الشرواء المنفذين، والبائعين( طبلغ 

 
 3الجدول 

   2020و    2019الحاال  الواردة، حسب الفئة، في عامي    

 
عـــد  الحـــاالت التا طُتحـــت  

 2020طا عام  
عـــد  الحـــاالت التا طُتحـــت  

 2019طا عام  
 13 8 الرشوة أو الفسا  أو العموالت غير المشروعة   

 10 6 السطو على ممتلكات اليونيس  أو أموالها أو سلبها أو سرقتها
  4 حماية األافال

 13 12 تضاا  المصالح
 9 3 اللت طا االستحقاقات

 30 11 اللت والتزوير
 44 48 ينطوي على  ساءة استخدام أموال البرامج من جانب أارات  الثةاللت الذي 

 4 3 سوء اإل ااة الجسيم
 58 35 التحرش وةساءة استعمال السلطة
 47 56 السلوك غير ال ئق من المو فين
 5 3 اللت طا خطة التنمين الطبا

 19 11 المناععات بين المو فين
 6 12 عمليات الشراءالمخالفات المرتكبة طا 

 3 2 االنتقام
 29 60 االستل ل واالنتهاك الجنسيان

 36 15 التحرش الجنسا 
 2 2 االستخدام غير المنذون به لممتلكات اليونيس  أو أموالها أو  ساءة استخدامها أو  هدااها

 36 17 (*)حاالت متنوعة
 364 308 المجموع  
 

ــمنها طا عام  2020طهة جديدة طا عام    “ الطفلحماية  ” طهة  م حظة:)*(  ــمل طهة 2019، وذالتالا لم يتم اإلب غ عن أي حاالت تنداج ضــــــ حاالت ” . وتشــــــ
 مسائل يبدو ألول وهلة أنها ال تتعلق بسوء السلوك، مثل مسائل   ااة األ اء.  “ متنوعة

  
 توعيع اال عاءات الواا ة حسب المواقع.  4ويبين الجدول  - 71
 



E/ICEF/2021/AB/L.3 
 

 

21-03904 21/30 

 

 4الجدول 
   2020و    2019الحاال  الواردة، حسب المناطق التي تعمل فيها اليونيسف، في عامي    

 2020  2019 

 عد  الحاالت اليونيس التا تعمل طيها منااق ال
ــبة المهوية من  النسـ

 عد  الحاالت المجموع
ــبة المهوية من  النسـ

 المجموع 
 10 35 11 34 المقر     

 5 20 5 15 شرق آسيا والمحيط الها ئ 
 18 65 18 56 شرق أطريقيا والجنو  األطريقا
 22 79 21 65 الشرق األوسط وشمال أطريقيا

 15 55 11 34 جنو  آسيا
 16 57 19 59 غر  ووسط أطريقيا
 4 13 6 17 أواوذا ووسط آسيا

 8 29 6 17 أمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاايبا
 3 11 3 11 )أ(مواقع أخر  

 ) (100 364 100 308 المجموع  
 

 ”مواقع أخر “ مسائل أحيلت  لى ويانات غير تابعة لليونيس  )منها اللجان الوانية(. طهة أ اجت طا )أ( 
 طا المائة. 100مجموع  لى اليحتمل أال يصل لذا  ،2019تم تقريب أاقام عام   ) ( 

  
 كيفية البت في الحاال  المنجزة   -جيم   

حـالـة من   12. وأغلقـت  2020 حـالـة طا عـام    124تقريرا عن التحقيقـات و    47أعـــــــــــــــدا المكتـب   - 72
موجز   5ألن التحقيقات لم تثبت عـحة اال عاءات. وير  طا الجدول    2020حالة منجزة طا عام    254أعـل  

ــيل ول  2020الكيرية التا تم بها البت طا الحاالت المنجزة طا عام  ــاطة هذا التقرير تفاعـــــــــــ ، وتر  طا  ضـــــــــــ
 (. E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1الحاالت المللقة )

 
 5الجدول 

   2020كيفية البت في الحاال  المنجزة في عام    

 عد  الحاالت نوع اإلغ ق
 47 التحقيقصدور تقرير عن   
 38 أحيل  لى نائب المديرة التنفيذية المعنا بشؤون اإل ااة )سوء سلوك المو فين( )أ(
 3 أحيل  لى مكتب األخ قيات )االنتقام من المبللين عن المخالفات( ) (
 مم المتحدة )مســائل تعاقدية تابعة لأحيل  لى مكاتب أخر  تابعة لليونيســ  أو  لى ويانات أخر    )ج(

 6 غير متعلقة بالمو فين(
 12 صدور مذكرة إغالق

 12 عدم  بوت عحة اال عاء )أ(
 0 عدم تحديد هوية الجانا طا اال عاء ) (

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1
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 عد  الحاالت نوع اإلغ ق
 2 صدور مذكرة استشارية  

 69 )االطتقاا  لى معلومات يمكن بدء التحقيق بناء عليها( غير ذلك
 124  لى مكتب آخر من مكاتب اليونيس  أو  لى ويان آخرإلحالة ا

 254 2020مجموع الحاال  المغلقة في عام  
  

ويتعلق أكبر عد  من القضـــــــــايا المللقة بالســـــــــلوك المحظوا، أي بالســـــــــلوك غير ال ئق من جانب   - 73
حالة( واالســــــتل ل واالنتهاك الجنســــــيين   35حالة(، والمضــــــايقة وةســــــاءة اســــــتعمال الســــــلطة ) 48) المو فين

 حالة. 11 والا طا  578 423حالة(. وأ بت المكتب أن اليونيس  تكبدت خسائر مالية تبلغ قيمتها   32)
 

 التدابير التأديبية وغيرها من اإلجراءا  التي اتخذتها اليونيسف -دال   
المســـــؤولية عن  جراء التحقيقات  يتولى  مكتب المراجعة الداخلية للحســـــابات والتحقيقات  طا حين أن  - 74

ــبة بناء على  ال عمة، طلن شــــــةبة المواا  البشــــــرية أو الوحدات األخر  مســــــؤولة عن اتخاذ اإلجراءات المناســــ
واا  البشرية، وشمل ذلك تقااير مسنلة  لى شةبة الم  64 ليها المكتب. وقد أحال المكتب يتوعل النتائج التا 

التحقيق الموجهـة  لى ـناـئب المـديرة التنفـيذـية المعنا ـبالشــــــــــــــؤون اإل ااـية، ومـذورات اإلغ ق واإلحـاالت للنظر  
د  طا اتخــاذ  جراءات تــن يبيــة أو غيرهــا. و  عن تقــااير  نــائــب المــديرة التنفيــذيــة المعنا بــالشــــــــــــــؤون اإل اايــة  ُيعــِّ

تقرير اليونيســ  بشــنن التدابير  ضــمن بناء على النتائج التا توعــل  ليها المكتب  اإلجراءات التن يبية المتخذة
ــلوك. وطا عام  ــوء الســــــ ــدي لســــــ ــملت تلك 2020التن يبية وغيرها من اإلجراءات المتخذة من أجل التصــــــ ، شــــــ

 اإلجراءات ما يلا:

 مو فا أو  نهاء خدمتهم نتيجة إلجراءات تن يبية عقب  جراء تحقيقات  11طصل  (أ) 

 خفض اتبة مو   واحد  ( ) 

 حرمان سبعة مو فين من  اجات ضمن اتبهم  (ج) 

 توجيه اللوم  لى    ة مو فين  ( ) 

طصـــل    ة مو فين من الخدمة طا اليونيســـ  قبل العملية التن يبية، وقد وانوا معرضـــين   (ه ) 
 إلجراءات تن يبية لو  لوا طا الخدمة 

تنكد أن ســــــــلووهم لم يكن الئقا  ون أن يرقى  لى مســــــــتو  تننيب ســــــــبعة مو فين بعد أن  (و) 
 السلوك   سوء

 حالة. 18عحة اال عاءات طا    بوتعدم  (ع) 
  

 خارطة الطريق االستراتيجية  -  حادي عشر 
مكتب المراجعة الداخلية  أجرام  وطقا ل تجام االســـتراتيجا المبين طا اســـتعراض منتصـــ  المدة الذي  - 75

ــابات والتحقيقات ، أعا  المكتب تنظيم  ياكله التشـــــــــليلية وأضـــــــــفى اابع ال مروزية على مكاتبه. وطا  للحســـــــ
تحســـــــــين أســـــــــاليب   ااة المخاار على نطاق  حاطزا على  المســـــــــتقبل، ســـــــــيظل المكتب يســـــــــعى  لى أن يكون  
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ــيعزع تعاونه مع  ــ ، وسـ ــمان من أجل توطير تلطية أكثر طعالية وخفض تكاليف غيرم من اليونيسـ مقدما الضـ
 .2025-2022لخطة   ااة المكاتب خ ل الفترة  هذم اإلجراءات أساساً ستشكل ن. و الضما

 وسيروز المكتب توجهه االستراتيجا طا المستقبل على ما يلا: - 76

 تحسين سبل تحديد المخاار وترتيب أولوياتها والتخريف من حدتها  )أ( 

ووطيــــــد ) (  ــائحــــــة  جــــ أ ر  من  الــــــداوس  ــا  19-اســــــــــــــتخ ا  عمليــــ مراجعــــــة  على  جراء  ت 
 والتحقيقات  الحسابات

 مكتب وتوقعات أعحا  المصلحة العيا ة المواا  لتكون وا ية لتلبية احتياجات  )ج( 

ــااية وطقا لتطوا ابيعة المخاار التا  ) (  ــتشــ ــمان والخدمات االســ ــيع نطاق خدمات الضــ توســ
 وبيرة طا الضمان   لرات هوا تتعرض لها المنظمة وتوقعات أعحا  المصلحة، مع الترويز على منع 

االســــــــــــــتفـا ة من الفرا المـتاحـة ل عتمـا  على عمـل مقـدما الضــــــــــــــمـان اآلخرين لتعزيز   )ه( 
 الضمانات المقدمة لليونيس   

ــاليب تحديد المخاار   )و(  توســـــيع نطاق اســـــتخدام التكنولوجيا وتحلي ت البيانات لتحســـــين أســـ
 وطعاليتها وتحليل اتجاهاتها وعيا ة وفاءة عمليات المكتب 

وضــع  جراءات تشــليلية للتحقيقات المتعلقة باللت، واكتســا  الخبرة طا مجال المحاســبة   )ع( 
من أجل  حراع التقدم طا التحقيقات المتعلقة الجنائية  الجنائية، واالســـــــتفا ة من عمليات المراجعة المحاســـــــبية  

 باللت التا تشمل الشرواء والبائعين 

ن التوعـل  لى تسـويات مبكرة وناجعة للمناععات وحاالت سـوء  وضـع آليات مو وقة لضـما )ح( 
 السلوك المحتملة 

  ااج طحم للجهو  المبذولة من أجل تحســـــــين المنظمة وتعزيز أوجه وفاءتها عن اريق   )ط( 
. ويشــــــــــــــمـل ذـلك ( 8) تبســــــــــــــيط العملـيات، ـباعتـباا ذـلك محوا ترويز طا وـل مكـتب قطري، من بين أموا أخر  

ق من أن العملية المبســطة المقترحة ال تزال تخف  بشــكل وات  من المخاار التا يرا  أن التشــديد على التحق
 تزال تحقق مستو  مقبوال من القداة على تحمل المخاار. الأنها و   ،تعالجها العملية

  
 مشروع قرار  - ثاني عشر  

  ن المجلس التنفيذي   
ــابات والتحقيقات باليونيســـــ    يحيط علما - 1  بالتقرير الســـــنوي لمكتب المراجعة الداخلية للحســـ
ــام   ــعـــــ )  ،2019لــ ــذي  ــيـــــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ ــس  ــلــ ــجــ ــمــ الــ ــى  ــدم  لــ ــقـــــ ــمــ ــتـــــــه    ،(E/ICEF/2020/AB/L.3الــ وةضــــــــــــــــــــاطــ

(E/ICEF/2020/AB/L.3/Add.1)،  عليــه  وذر  اإل ااة  (E/ICEF/2020/AB/L.4  ووــذلــك بــالتقرير ،)

 __________ 

من المجاالت ذات األولوية.  سيكون ذلك جزءا من نهج موحد  عاء عمليات مراجعة الحسابات طا المكاتب القطرية، يروز على خمسة   (8) 
وة ااة ســـلســـلة اإلمدا  باللقاحات    ،اإل ااة المروزية للمخاارو  ،طها منع االســـتل ل واالنتهاك الجنســـيين  ،أما المجاالت األاذعة األخر  

 وتنفيذ الشراكات التعاونية. ،وتعزيز نظمها

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2020/AB/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2020/AB/L.3/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2020/AB/L.4
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المقدم  لى المجلس التنفيذي، ويرحب    2020الســـنوي للجنة االســـتشـــااية لمراجعة الحســـابات باليونيســـ  لعام 
 لق بمد  وفاية وطعالية  ااا المنظمة للحوومة وة ااة المخاار والرقابة بالرأي العام المتع

بـالميثـاق المنقح لمكتـب المراجعـة الـداخليـة للحســـــــــــــــابـات والتحقيقـات   يحيط علمـا أيضـــــــــــــــا - 2 
 (  E/ICEF/2021/AB/L.5باليونيس  )

نيســ  أن تقدم معلومات عن احتياجات المكتب من المواا  اإلضــا ية لســد  لى اليو   يطلب - 3 
، وميزانيتها  2025-2022التقااير المقدمة بشــنن الخطة االســتراتيجية لليونيســ  للفترة ضــمن  لرات التلطية 
 .، وأن تكفل توطير المواا  البشرية والمالية والتكنولوجية الكا ية للمكتب2025-2022المتكاملة للفترة 

  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.5
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 المرفق األول 
 )أ( 2020تقارير مراجعة الحسا ا  والتقارير االستشارية الصادرة في عام    

 

    
الــمــتــفــق   اإلجــراءات  ــد   عـــــ

ــاجـــــــات   عليها اســـــــــــــــتـنـتـــــ
 أولوية عليا المجموع تقااير مراجعة الحسابات والتقااير االستشااية المنطقة  الرقم المرجعا الرقم ( )التقااير

      مراجعة الحسا ا تقارير  -أوال  
      المكاتب القطرية -ألف 

 بتحفظات اريفة 0 6 كاعاخستان  أواوذا ووسط آسيا 01/2020 - 1
 بتحفظات اريفة 0 13 بواوينا طاسو  غر  ووسط أطريقيا 02/2020 - 2
 بتحفظات اريفة 2 7 الكونلو  غر  ووسط أطريقيا 03/2020 - 3
 بدون بتحفظات 0 2 بابوا غينيا الجديدة )متابعة( والمحيط الها ئشرق آسيا  04/2020 - 4
 بتحفظات اريفة 2 7 لبنان   الشرق األوسط وشمال أطريقيا 05/2020 - 5
 بتحفظات اريفة 1 13 ميانماا  شرق آسيا والمحيط الها ئ 06/2020 - 6
 بتحفظات شديدة 5 11 السو ان  الشرق األوسط وشمال أطريقيا 07/2020 - 7
 بتحفظات اريفة 2 11   يوذيا   شرق أطريقيا والجنو  األطريقا 09/2020 - 8
 بتحفظات اريفة 0 12 موعامبيق  شرق أطريقيا والجنو  األطريقا 10/2020 - 9

 بتحفظات اريفة 2 12 نيجيريا   غر  ووسط أطريقيا 12/2020 - 10
 بتحفظات اريفة 0 13 كولومبيا  والبحر الكاايباأمريكا ال تينية  13/2020 - 11
 بتحفظات اريفة 2 7 أوغندا  شرق أطريقيا والجنو  األطريقا 14/2020 - 12
 بتحفظات اريفة 1 8 أنلوال  شرق أطريقيا والجنو  األطريقا 15/2020 - 13
 بتحفظات اريفة 2 11 جمهواية أطريقيا الوسطى  غر  ووسط أطريقيا 16/2020 - 14
 بتحفظات اريفة 0 11 مكتب جزا المحيط الها ئ المتعد  األقطاا شرق آسيا والمحيط الها ئ 17/2020 - 15
 بتحفظات اريفة 0 7  ندونيسيا   شرق آسيا والمحيط الها ئ 18/2020 - 16
 بتحفظات اريفة 2 7 باكستان   جنو  آسيا 19/2020 - 17
  21 158 المجموع   

      المجاال  المواضيعية -  اء
 بتحفظات اريفة 1 8 النهج المنسق للتحوي ت النقدية  ال ينطبق 08/2020 - 18
  1 8 المجموع   

      المراجعة المشتركة للحسا ا  - جيم
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق المتحدة للحالة اإلنسانية طا اليمن استجابة األمم   الشرق األوسط وشمال أطريقيا 11/2020 - 19
  - - المجموع   
  22 166 المجموع ال لي   

      )ج(التقارير االستشارية -ثانيا 
20 - 2020/A01 المكتــــب القطري طا  الشرق األوسط وشمال أطريقيا عمليــــة   ااة المخــــاار طا 

 جيبوتا  
- - - 
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الــمــتــفــق   اإلجــراءات  ــد   عـــــ

ــاجـــــــات   عليها اســـــــــــــــتـنـتـــــ
 أولوية عليا المجموع تقااير مراجعة الحسابات والتقااير االستشااية المنطقة  الرقم المرجعا الرقم ( )التقااير

21 - 2020/A02 ااا المساءلة ال ينطبق  - - - 
22 - 2020/A03 المكتــب اإلقليما    -عمليــة اســــــــــــــتعراض األقران   أمريكا ال تينية والبحر الكاايبا

 وغواتيماال  
- - - 

23 - 2020/A04 المتخـذة من أجـل التصــــــــــــــدي اإلجراءات الطـااـئة   ال ينطبق
 19-لجائحة ووطيد

- - - 

 
 تر  تقااير مراجعة الحسابات طا هذم القائمة حسب طهاتها وأاقامها المرجةية.  )أ(  

 أ نام. هذا التصنيف . انظر تعاايف “ ة سلبي ”   و أ   “ بتحفظات شديدة  ة مشفوع ”  و أ  “ بتحفظات اريفة   ة مشفوع ”   و أ  “ بتحفظات  ة غير مشفوع ” تصن  االستنتاجات على أنها   (   )  
أع م، قدم المكتب أيضا  عما استشاايا لم يسفر عن  عداا تقااير اسمية )مثل المشااوة بصفة مراقب طا   اً باإلضاطة  لى التقااير االستشااية المداجة طا الفرع  اني (ج) 

مساهمات طا السياسة المنقحة إل ااة المخاار طا المؤسسة و ليل اإلمدا ات المنقح، وتعزيز بطاقات تقدير تقديم  طرق العمل اإل ااية المعنية بالتحسينات التنظيمية، و 
منااق التا يصــعب الحوومة ألنشــطة جمع األموال من القطاع الخاا والشــراكات، واســتعراض ميســري األارات الثالثة لدعم تنفيذ واعــد األنشــطة البرنامجية طا ال

 بة للمكتب القطري طا نيجيريا(.الوعول  ليها بالنس
  

 استنتاجا  مراجعي الحسا ا :تصنيف  تعاريف    
مكـتب مراجعة  خلم ي ، المنجزةغير مشــــــــــــــفوع بتحفظـات: اســــــــــــــتـنا ا  لى أعمـال المراجعـة   )أ( 

المعنا وانت ااســــخة  القطري طا نهاية المراجعة  لى أن  جراءات الرقابة على المكتب الحســــابات والتحقيقات  
 وتؤ ي و ائفها على العموم خ ل الفترة قيد المراجعة 

مكتب مراجعة  خلم  ي ، المنجزةمشـــــــــــفوع بتحفظات اريفة: اســـــــــــتنا ا  لى أعمال المراجعة   ) ( 
اهنا  ،المعناالقطري ابط والعمليات المتعلقة بالمكتب طا نهاية المراجعة  لى أن الضــــو الحســــابات والتحقيقات  

ااســــــــــــــخـة وتؤ ي و ـائفهـا على العموم خ ل الفترة قيـد وـانـت  بتنفيـذ مـا وعــــــــــــــ  من  جراءات متفق عليهـا،  
 المراجعة 

مكتب مراجعة  خلم  ي ، المنجزةمشــــــــفوع بتحفظات شــــــــديدة: اســــــــتنا ا  لى أعمال المراجعة   )ج( 
ــابات والتحقيقات  المعنا تحتاج  لى تحســــين لكا  القطري  الضــــوابط والعمليات المتعلقة بالمكتب لى أن الحســ

 تترسخ وتؤ ي و ائفها على النحو الم ئم 

مكتب مراجعة الحســابات والتحقيقات  خلم ي ،  المنجزةســلبا: اســتنا ا  لى أعمال المراجعة   ) ( 
ى تحســـــــين وبير لكا تترســـــــخ وتؤ ي المعنا تحتاج  لالقطري  لى أن الضـــــــوابط والعمليات المتعلقة بالمكتب 

 و ائفها على النحو الم ئم.
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 المرفق الثاني 
شنننننننننهر ا في    18اإلجراءا  المتفق عليهننا المفتوحننة التي مر عليهننا أكثر من    

   2020كانون األول ديسمبر   31
  

 الرقم

ــابات ــنة  -  عنوان تقرير مراجعة الحســ الفترة التا   -  اإلعــــداا شــــهر وســ
اإلجراء المتفق عليه )حســب أولويات   -  اإلجراء المتفق عليهمرت على  
 ( 2021) مستجدات الحالة )حتى آذاا/مااس   المخاار( 

 شهرا ( 27: 2018لهند )أيلول سبتمبر في االمكتب القطري  1   

تعزيز قســــــــــم جمع األموال من القطاع   أولوية متوسننننننطة: )أ(
الخاا بتعيين شـــــــاغلا جميع الو ائ  الشـــــــاغرة الرئيســـــــية طا  

وتطبيق نظام اعــــد لتنفيذ التوعــــيات الناشــــهة  ،الوقت المناســــب
عن اســـــــــــتعراضـــــــــــات األقران وذعثات الدعم التا يقوم بها خبراء  

 جمع األموال من القطاع الخاا.

الداخلية للحســـــــابات والتحقيقات أن هذا اإلجراء  مكتب المراجعة  اعتبر  
 . 2021المتفق عليه قد تم تنفيذم، طنغلقه طا وانون الثانا/يناير  

 شهرا ( 27: 2018تركيا )أيلول سبتمبر في المكتب القطري  2

: اســــــــــــــتعراض االحتياجات الحالية من  أولوية متوسنننننننننطة )أ(
وةيجــــا  حــــل يمكن من   ــاهمــــات ونظــــام الترميز،  ترميز  المســـــــــــــــ

 -المســـــاهمات التا تنداج ضـــــمن ســـــلســـــلة األنشـــــطة اإلنســـــانية  
 اإلنمائية وتتبعها واإلب غ عنها بمزيد من الدقة.

ــتكملة الواا ة من اإل ااة طا  ــتنا ا  لى المعلومات المســ وانون   22اســ
ــاير   ــانا/ينـــ تم  حراع  2021الثـــ ال،  ــدا من  الرغم من  قـــ على  ــدم  تقـــ

، وقد أوشـــــــــك اإلجراء على  19-التنخيرات الناجمة عن جائحة ووطيد
ومن المتوقع  ،االكتمال. وتقوم اإل ااة حاليا باستعراض الحل المقترح

أن توضـع الصـيلة النهائية لقراا بشـننه بحلول نهاية الرذع األول من  
. وســـيللق المكتب هذم اإلجراءات بعد تقييم تنكيد اإل ااة  2021عام 

 للتنفيذ الكامل.

 ( شهر ا   24: 2018البيانا  الرئيسية )كانون األول ديسمبر  إدارة   8-3

:  عــداا ســياســة وةجراءات  اعمة بشــنن   ااة أولوية عليا )أ(
 البيانات الرئيسية، تلطا جميع المسائل التا حد تها المراجعة.

ــت أولوية عليا ) ( ــتخدام الســـــــــجل  ع: اســـــــ راض الحاجة  لى اســـــــ
 الرئيسا للبائعين لمرة واحدة.

: توضــيح شــرط تســجيل البائعين طا بوابة  ة متوسنطةأولوي )ج(
طا الســـــــياســـــــات    (UNGM) األمم المتحدة العالمية للمشـــــــتريات

 واإلجراءات المتعلقة بل ااة البيانات الرئيسية للبائعين.

: اســـــــتعراض الحاجة  لى منح  وا   ااة أولوية متوسنننننطة ) (
بل ااة البيانات  البيانات الرئيســـــــية للمو فين الذين ليســـــــوا معنيين  

ــياســـــ  ــية، وما هو محد  طا ســـ وةجراءات   ااة البيانات   اتالرئيســـ
 الرئيسية، وةللاء ذلك اإلذن  ذا  عت الضرواة لذلك.

اســــــــــــــتـنا ا  لى المعلومـات المســــــــــــــتكملـة الواا ة من اإل ااة طا   )أ(
، طفا حين أن اإل ااة اعتبرت اإلجراء  2021كــانون الثــانا/ينــاير   6

المتفق عليه قد تم تنفيذم، طلن المكتب اأ  أن السياسات واإلجراءات  
عناعـر اإلجراء المتفق عليه ) سـنا   وا مجموعة من  ل بعد  لم تشـم

واســـتخدام البائعين لمرة  ،VISION  ااة البيانات الرئيســـية طا نظام 
 .(وتحديد شروط وق  التعامل مع البائعين ،واحدة

اســــــــــــــتـنا ا  لى المعلومـات المســــــــــــــتكملـة الواا ة من اإل ااة طا   ) (
اة حاليا بتحديد  جراء لتنظيم  ، تقوم اإل ا2021كانون الثانا/يناير  6

ــا للبائعين لمرة واحدة، وتتوقع االنتهاء منه  ــجل الرئيســ ــتخدام الســ اســ
 .2021بحلول حزيران/يونيه 

اســــــــــــــتـنا ا  لى المعلومـات المســــــــــــــتكملـة الواا ة من اإل ااة طا   )ج(
الثــــانا/ينــــاير   6 ، اعتبرت اإل ااة أن اإلجراء المتفق 2021كــــانون 

ــجيل طا بوابة األمم المتحدة ، مع التم تنفيذمعليه  تنكيد على أن التسـ
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 الرقم

ــابات ــنة  -  عنوان تقرير مراجعة الحســ الفترة التا   -  اإلعــــداا شــــهر وســ
اإلجراء المتفق عليه )حســب أولويات   -  اإلجراء المتفق عليهمرت على  
 ( 2021) مستجدات الحالة )حتى آذاا/مااس   المخاار( 

ــابات الموا ين  أولوية متوسنننننطة )ه(    : مراجعة مجموعات حســـــ
) نظــام المعلومـات االطتراضــــــــــــــا    VISIONالموجو ة طا نظــام  

المروزي( وتحديد الحسـابات  الرؤية الواحدة للتخطيط    -المتكامل 
ــننها، وتحديد مجموعات  ــيتم  غ قها واتخاذ  جراءات بشــــ التا ســــ

 .VISIONحسابات الموا ين التا ينبلا تشليلها طا نظام 

: اسـتعراض اسـتخدام مسـتفيدين منذون لهم  أولوية متوسنطة )و(
ــتفيدين بدالء عنهم، و  ــتفيد البديل طا الو يقة،  ة ااج  ومســــــــــ المســــــــــ

طا ســـــياســــات    الســـــتخدامهاطلبات واضـــــحة  ووضـــــع شـــــروط ومت 
 وةجراءات   ااة البيانات الرئيسية.

نه، ولكن اإل ااة  بد م ليس شـــراا ال  (UNGM) العالمية للمشـــتريات
تشــجع عليه بقوة )نظرا ألن المروز العالما للخدمات المشــتروة يقوم  

ــجيل البائعين طا بوابة  ــد تســـــــ طا  ااا   ااة   UNGMبالفعل برعـــــــ
ــية(. وقد الب المكتب   لى اإل ااة أن تعيد النظر طا البيانات الرئيسـ

طعالية اعــــد المروز العالما للخدمات المشــــتروة  ينقمموقفها ألنه 
 UNGMوال ينم على  جراء طحم طا قـائمـة عـدم األهليـة لبوابـة  

ــات  ــياســ ــلووا غير أخ قا )وطقا لســ للتنكد من أن البائع ال يمااس ســ
 شةبة اإلمدا ات(.

 مستكملة من اإل ااة.لم تر  بعد معلومات  ) (

قــــد تم تنفيــــذم  )ه( المكتــــب أن هــــذا اإلجراء المتفق عليــــه    ، اعتبر 
 .2021طنغلقه طا وانون الثانا/يناير  

قــــد تم تنفيــــذم  )و( المكتــــب أن هــــذا اإلجراء المتفق عليــــه    ، اعتبر 
 .2021طنغلقه طا وانون الثانا/يناير  

 يتنكد تنفيذها الكامل. وسيللق المكتب اإلجراءات من )أ(  لى ) ( حالما 

 شهر ا( 24: 2018إدارة برامج اللقاحا  )كانون األول ديسمبر   9-11

ــانحين  أولويننة عليننا )أ( ــة مع المـ ــات مفصــــــــــــــلـ ــا ل معلومـ : تبـ
ــَّ  ــيين )ويفضــــــــ ل أن يكون ذلك طا المقترحات  والشــــــــــرواء الرئيســــــــ
ــلة(   ــننواتفاقات المنح ذات الصـ الكيرية التا يؤ ي بها النهج    بشـ

المنســــق للتحوي ت النقدية و ائفه والقيو  التا يواجهها، بما طا  
ذلك المخاار والمســـــؤوليات وتدابير المســـــاءلة عن   ااة األموال 

اتب وتقديم مبا ئ توجيهية للمك ،الموجهة عن اريق اليونيســــــــ 
القطرية لتســـــــتخدمها طا تناول المخاار اإلضـــــــا ية التا ينطوي 
عليها تنفيذ أنشـــــــــطة التحصـــــــــين طا البلدان ذات القداات والنظم 

ــةيفة جدا ــيف وتدابير   ،الضــــــ ــؤوليات اليونيســــــ واالتفاق على مســــــ
 مساءلتها طا تلك البلدان.

: اســتخدام البيانات المتاحة لتحديد البلدان  أولوية متوسنطة ) (
الـقداات الضــــــــــــــةيـفة إلعدا  تنبؤات  قيـقة ومو وقة بشــــــــــــــنن ذات 

وتنفـيذ اســــــــــــــتراتيجـية وخطـة عمـل لهمـا أهـدات محـد ة   ،اللقـاحـات
 على تحسين تنبؤاتها.ة تلك البلدان  لمساعد

 لم تر  بعد معلومات مستكملة من اإل ااة. )أ(

ــتكملة الواا ة من اإل ااة طا    () ــتنا ا  لى آخر المعلومات المســ اســ
ــبتمبر   1 ــيلة النهائية  2020أيلول/سـ ، تقوم اإل ااة حاليا بوضـــع الصـ

احتياجاتها من  ب تنبؤ  أســــاليب اللخطة عمل لدعم البلدان طا تحســــين  
 . 19-اللقاحات. وتعز  التنخيرات  لى االستجابة لجائحة ووطيد

 علومات مستكملة من اإل ااة.لم تر  بعد م )ج(

 وسيللق المكتب هذم اإلجراءات حالما يتنكد تنفيذها الكامل.
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ــابات ــنة  -  عنوان تقرير مراجعة الحســ الفترة التا   -  اإلعــــداا شــــهر وســ
اإلجراء المتفق عليه )حســب أولويات   -  اإلجراء المتفق عليهمرت على  
 ( 2021) مستجدات الحالة )حتى آذاا/مااس   المخاار( 

: توضـــيح المســـؤولية والمســـاءلة عن تنفيذ  أولوية متوسننطة )ج(   
 أنشطة التحصين.

أمن الفضننننناء اإلل تروني وخصنننننوصنننننية البيانا  ) ذار مارس   13- 12
 شهر ا( 21: 2019

: اســـتعراض التوعـــيات األمنية الواا ة من أولوية متوسننطة  )أ( 
التوعـــــيات التا تعتبر  مقدما خدمات الحوســـــبة الســـــحابية وتنفيذ  
ــليل  ــدها طا ســـجل مخاار التشـ ــتعراض وتعديل   ، وجيهة واعـ واسـ

 سياسات   ااة األجهزة المحمولة طا ضوء توعيات تعزيز األمن. 

: تنفيــذ  واات تـدايبيــة للتوعيــة األمنيــة أولوينة متوسنننننننننطنة ) (
ــتنا ا  لى حوا ذ أمنية مثل عمليات  ــتخدمين النهائيين اســــــ للمســــــ

لكترونية واالســــــــــــتي ء غير المنذون به على اســــــــــــتراق الهوية اإل
 حسابات البريد اإللكترونا المخصصة للمو فين.

تنفيــــذهــــا  قــــد تم  المكتــــب أن هــــذم اإلجراءات المتفق عليهــــا    ، اعتبر 
 . 2021طنغلقها طا آذاا/مااس 

 شهرا ( 18: 2019المكتب القطري في نيبال )حزيران يونيه  15- 14

ــتعراض نظريات التليير وتنقيحها  : أولوية متوسنننننننطة )أ( اســــــــ
المكتب  حســــــــب االقتضــــــــاء لتعكس الســــــــياق االتحا ي لعمليات

 بشكل وامل. القطري 

: تحسين أ اء عمليات التخزين طا سلسلة  أولوية متوسطة  ) ( 
 التبريد على مستو  المقااعة من خ ل العمل مع الحكومة. 

 ااة طا  اســــــــــــــتـنا ا  لى المعلومـات المســــــــــــــتكملـة الواا ة من اإل )أ(
، سـيسـترشـد تنقيح نظريات التليير طا 2019تشـرين األول/أكتوذر  2

 ااا اســــــــتعراض منتصــــــــ  المدة بتحليل الحالة المســــــــتكمل القا م. 
 وسيللق المكتب هذا اإلجراء حالما يتنكد تنفيذم الكامل.

قــــد تم تنفيــــذم  ) ( المكتــــب أن هــــذا اإلجراء المتفق عليــــه    ، اعتبر 
 .2021طنغلقه طا آذاا/مااس 
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 المرفق الثالث 
مؤشنننرا  األداء األسننناسنننية لمكتب المراجعة الداخلية للحسنننا ا  والتحقيقا  في    

   2020عام  
 ( 2020اإلنجاع )  ( 2021الهدت )  مؤشر األ اء األساسا الرقم
 المائةطا  82 طا المائة 90 )أ( تنفيذ خطة عمل قائمة على المخاار - 1    

 طا المائة 100 طا المائة 100 بشنن الكش  العلنا 2012/13 االمتثال لقراا المجلس التنفيذي - 2

 طا المائة 89 طا المائة 100 ) ( العمليات التا وانت تعقيبات العم ء بشننها ”مرضية عموما“ - 3

خااجية  التقييمات  الاالمتثال العام لمعايير معهد مراجعا الحســــــــــــــابات الداخليين، بما طا ذلك  - 4
 نعم نعم )مرة ول خمس سنوات(

 )ج( طا المائة 33 طا المائة 90 االمتثال لمؤشرات التوقيت المناسب لتقديم تقااير المراجعة الداخلية للحسابات  - 5

 طا المائة 75 طا المائة 75 االمتثال لمؤشرات التوقيت المناسب للتحقيقات - 6
 

 تعدي ت تدخل على خطة العمل.تُبَلغ المديرة التنفيذية واللجنة االستشااية لمراجعة الحسابات بني  أ() 
ــابات أو واطقوا  ) (  ــفرت عن  جراءات متفق عليها الراي القائل  على  بقوةواطق عم ء مراجعة الحســـ ــاطت قيمة وأســـ ــابات الفر ية، بوجه عام، أضـــ أن عمليات مراجعة الحســـ

 ونتائج ها طة.
لحســـابات والتحقيقات وطا المكاتب التا تمت مراجعة حســـاباتها طا أعقا  االضـــطرا  الناجم عن كانت  عا ة ترتيب أولويات األنشـــطة طا مكتب المراجعة الداخلية ل )ج( 

. وقد لوحظ عكس هذا 2020من أســــــبا  حدوذ تنخيرات طا وضــــــع الصــــــيلة النهائية لتقااير مراجعة الحســــــابات طا عام    2020طا آذاا/مااس   19-جائحة ووطيد
 .2020االتجام بحلول نهاية عام 

 


