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    ت* المؤق  األعمال جدول من  10 البند
  للحسففففا ا   الداخلية   المراجعة  لمكتب  السففففنوي  التقرير   على  اليونيسفففف   إدارة   رد   

 التنفيذي  المجلس   إلى   المقدم   2020  لعام   والتحقيقا  
  

 موجز  
م  2020 لعام  الســـــنوي   التقرير على  اإلدارة  رد الوثيقة هذه  تعرض    الداخلية  المراجعة مكتب من  المقدَّ
 اتخذتها التي المختلفة  اإلجراءا   التقرير ويوجز  التنفيذي.  المجلس إلى   اليونيســـــــــــ  والتحقيقا   للحســـــــــــا ا 
  أفكارا  يتضـــــــمن كما  والميدان. المقر  مســـــــتو   على  المخاطر   مجاال  المتعلقة التوصـــــــيا   لتنفيذ اليونيســـــــ 
  والتحقيقا   للحســــــا ا   الداخلية  المراجعة مكتب فيها  حقق  التي  الســــــلو  وســــــوء الغش  حاال    شــــــ ن متعمقة

  الضـــــوء الوثيقة  وتســـــل  الغش.  ســـــبب المفقودة  األموال   اســـــترداد يتعلق ما ذلك في   ما المتخذة،  واإلجراءا 
عب  بذلتها التي  الجماعية الجهود على   اإلجراءا  ذلك  في   ما التوصـــــــــــيا ،  لتنفيذ  ومكاتبها اليونيســـــــــــ  شـــــــــــ 
 شهرًا. 18 عن  تزيد لفترة منفَّذة غير ظلت التي   التوصيا  المتعلقة

 التنفيذي. المجلس فيها لينظر قرار مشروع عناصر الوثيقة هذه  من التاسع الفرع  ويتضمن 
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 عامة  لمحة  -   أوال  

ــتنتاجا   النتائج على  ردا  )’اإلدارة‘( اليونيســـــــ  إدارة أعدته  التقرير هذا - 1 ــية واالســـــ  في الواردة  الرئيســـــ
 إلى المقدم  2020 لعام  اليونيس   (“المكتب”) والتحقيقا   للحسا ا   الداخلية  المراجعة لمكتب السنوي   التقرير
 وعمظً   (.E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1)  وإضــــــــــــــافـته  (E/ICEF/2021/AB/L.3)  التنفـيذي  المجلس
ــ   التنفيذي  المجلس   مقرري  ــمن ،2019/6  و 2018/3  لليونيســــــ ــا  التقرير  هذا يتضــــــ  إلمكانيا   تحليظ  أيضــــــ
 عنها. المبلغ المفترض الغش أو الغش  حاال  المتصلة الخسائر استرداد  زيادة

 اتخاذها  تعتزم  أو اليونيسـ  إدارة اتخذتها التي  اإلجراءا  عن مسـتكملة معلوما  الرد هذا  ويتضـمن - 2
ــيا   المخاطر  لمعالجة ــية والتوصـــــــــ ــا ا   مراجعة عمليا   في المحددة الرئيســـــــــ   أجراها  التي  والتحقيقا   الحســـــــــ
  للحسـا ا   الداخلية  المراجعة لمكتب  السـنوي    التقرير  مقترنا  التقرير هذا  قراءة  وينبغي .2020 عام في المكتب
م 2020 لعام  اليونيس  والتحقيقا   وإضافته. التنفيذي المجلس إلى المقدَّ

   شـــــك  وفعاال كافيا   اعتباره والرقا ة  المخاطر  وإدارة للحوكمة  اليونيســـــ  إطار  بتقييم اإلدارة  وترحب - 3
 األعوام في  م رضــية  آراء صــدر  كما .2020 عام في المكتب بها قام التي الضــمان أعمال إلى اســتنادا  عام،

 زيادة إلى الرامية جهودها وتواصــــــــــــــ  التحســــــــــــــين فرص اإلدارة وتدر  .2019 و 2018 و 2017 و  2016
 والرقا ة  المخاطر  وإدارة التنظيمية الحوكمة  ممارســا   تعزيز إلى الرامية  والنظم  واإلجراءا   الســياســا  تحســين
  اليونيس . نطاق على

 عن  اإلدارة  إلى  دورـية  تقـارير  تقـديم  أجـ   من  المكتـب  يبـذلهـا  التي للجهود  تقـديرهـا  عن اإلدارة  وتعرب - 4
 والذي  2021  عام  في  أ طلق الذي الشـــبكي الموقع  خظل من ذلك في   ما  عليها، المتفق  اإلجراءا   تنفيذ  حالة
ــد تيســـــــــــــير   غرض  مفتوحة،  ملفاتها  تزال ال التي  عليها المتفق  اإلجراءا   عن  يبل ِّغ   لتنفيذها.   المنهجي الرصـــــــــــ
ــعبة  وتدعم   ظلت التي  عليها المتفق  اإلجراءا  عن  واإلبظغ المتا عة أعمال اإلداري   والتنظيم المالية  اإلدارة  شــ
ــهرًا.  18  عن  تزيد لمدة  مفتوحة  ملفاتها ــينا  من  المزيد  إدخال  المتوقع ومن شـــــــــ ــدد هذا في التحســـــــــ   في الصـــــــــ
  .2021 عام

 في  ما  ،2020 عام في  صدر   قد اليونيس   أنشطة عن  تقريرا  23 مجموعه ما أن  اإلدارة  وتظحظ - 5
 نســـــبة  أســـــفر   المكتب، عن  الصـــــادرة الضـــــمانا   تقارير من  تقريراً  19  بين ومن  اســـــتشـــــارية.  تقارير 4 ذلك
  بتحفظا   ”مشفوعة  أو  بتحفظا “  مشفوعة ”غير  آراء )أي  عموماً   مرضية  استنتاجا  عن  منها  المائة  في 94

جـ ِّ   اـلذي اإليجـابي االتجـاه  على  للحفـا  اإلدارة  ـ ه  تقوم  اـلذي  اـلدووب العمـ   يؤكـد  مـا  وهو معـتدـلة“(،   في ســــــــــــــ 
 الماضية. الخمس السنوا 

 قد المكتب أن تعرف أن ويســــر ها  المكتب،  عم   تعزيز  إلى الرامية التنظيمية  الجهود اإلدارة  وترحب - 6
م   توســـــيع   أج  من  الحســـــا ا   لمراجعة اســـــتراتيجيته يوســـــع وأنه  التنفيذي،  المجلس إلى  منقح  ميثاق مقترحاً  قدَّ
 الذي الشـبكي، موقعه  إطظق ذلك في   ما البيانا ، وتحلي   التكنولوجيا واسـتخدام االسـتشـارية،  الخدما   نطاق
 مفتوحة. ملفاتها تزال ال التي عليها المتفق اإلجراءا   عن يبل غ والذي إليه، الوصول  الموظفين لجميع  يمكن

ــائر  اســـترداد  مجال  في  تواجهها التي التحديا   اإلدارة  وتدر  - 7 ــلة  الخسـ  فيها يتورط التي  الغش المتصـ
 دعاو   رفع لصـــــعو ة  نظرا اإلنســـــانية، األزما   حاال   في  يعملون   الذين  أولئك ســـــيما وال  المنفذون، الشـــــركاء
  الحوادث، لهذه للتصـدي بديلة  تدابير اتخاذ  اليونيسـ  وتواصـ   السـياقا . هذه  في  المناسـب الوقت  في  قضـائية
 المتحدة األمم كيانا   وإخطار اليونيســــــــ ،  مع  الشــــــــرا ة  مواصــــــــلة من  المتورطين الشــــــــركاء  منع ذلك  في   ما

ــاء عند  بوضـــــــــعهم  األخر   ــلة المتحدة، األمم  شـــــــــركاء بوا ة طريق عن االقتضـــــــ   الرقا ة  تدابير  تعزيز  ومواصـــــــ
 الداخلية.

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1
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   للحسا ا    الداخلية  المراجعة   تقارير   عن   العلني  الكش   -  ثانيا  

ــا ا ،  الداخلية  المراجعة  تقارير عن  العلني  الكشـــــــ   في المكتب اســـــــتمرار  اإلدارة  تثم ِّن - 8  عمظ للحســـــ
 من األعضــاء  والدول  التنفيذي المدير من  الواردة  الطلبا   في النظر مع ،2012/13  التنفيذي  المجلس   مقرر
  الكشـــــ  عملية  في المبذولة الجهود دعم اإلدارة  وتواصـــــ   معينة.  شـــــروط  وفق حجبها، أو  التقارير  تنقيح  أج 
 تجاه  والشـفافية المسـاءلة  اسـتمرار  ييسـر مما لنشـرها،  التقارير على المناسـب  الوقت في  الموافقة  خظل  من هذه

  المصلحة. أصحاب

  الضــــمانا   تقارير  من تقريراً  19 نشــــر تم ،2020 األول/ديســــمبر كانون  31 حتى أنه  اإلدارة  وتؤكد - 9
  للحســـا ا ،  مواضـــيعية   مراجعة  يتعلق  وتقرير القطرية،  المكاتب تتعلق  منها 17 - 2020 عام  في  الصـــادرة
  للحسا ا . مشتركة  مراجعة  يتعلق  وتقرير
  

  المراجعة لنتائج   اسفففتجا ة   وضفففعتها  التي   والخطط  اإلدارة   اتخذتها  التي  اإلجراءا   -  ثالثا  
 عام  بوجه   للحسا ا    الداخلية 

ــياق وفي - 10 ــ ن  2017/10  التنفيذي  المجلس  مقرر  تنفيذ  ســـــــــــ  في  اإلجراءا   تنفيذ أولويا  تحديد   شـــــــــــ
  مراجعـة  تقـارير  في  عليهـا  المتفق  اإلجراءا   من  المـاـئة في  13  أن اإلدارة  تظحظ  المتكررة،  المخـاطر مجـاال 
ــا ا  ــادرة  الحسـ ن ِّفت قد 2020 عام  في  الصـ ــ  ــناً  هذا ويمث  عالية. أولوية ذا  أنها على صـ ــبة مقارنة تحسـ  بنسـ

  .2018 عام في المائة في 21 و 2019 عام في المائة في 16

  الـتالـية   أهمـية األ ثر  األر عـة المجـاال  وتظحظ  المكـتب،  يـقدمهـا  التي  المتعمـقة األفكـار  اإلدارة  وتثمن - 11
  اإلجراءا  جميع  من المائة  في 82 نســـــبة تشـــــك   التي  ،2020 عام  أي  الحالي،   التقرير المشـــــمولة  الفترة في
 الحوكمــة  )ب(  البرامج؛  إدارة  )أ(  وهي:  الق طريــة،  المكــاتــب  حســــــــــــــــا ــا   مراجعــة  عن  المنبثقــة  عليهــا  المتفق

 الموارد. تعبئة )د( واللوجستيا ؛ اإلمدادا  )ج( والمساءلة؛

  ذا   إجراءا  اتخاذ إلى تدعو التوصـــيا  هذه أن  من  الرغم على    نه المكتب  بتقييم اإلدارة  وترحب - 12
  وإدارة للحوكمة العام  اإلطار على سـلبا  تؤثر لم  أنها ير   المكتب فإن أ بر،  لمخاطر  التعرض من للحد أولوية
 والتي إليها، المشــار التحســين  مجاال   على التركيز اإلدارة  تواصــ  ذلك،  ومع المنظمة.  في والرقا ة  المخاطر
 عمليا  عن الناشــئة  المتكررة والمســائ  الرئيســية  المواضــيع   عناية  اإلدارة  اســتعرضــت وقد  التقرير.  هذا أبرزها
 لليونيس . والمستقبلية الحالية األهداف تحقيق لتعزيز 2020 عام في أجريت التي الحسا ا  مراجعة

 واحداً  وتقريراً  القطرية المكاتب حســــــــــــا ا   لمراجعة  تقريراً  17 المكتب  أصــــــــــــدر ،2020 عام  وخظل - 13
  نســبة أن تظحظ أن  اإلدارة ويســر المجموع.  في توصــية  166  تتضــمن وهي  للحســا ا ،  المواضــيعية  للمراجعة

  بتحفظا “ مشـــــــــــــفوعة )”غير  عموما  م رضـــــــــــــية اســـــــــــــتنتاجا  عن أســـــــــــــفر   التقارير تلك  من المائة  في 94
.  ( 1) شـــديدة“  بتحفظا  ”مشـــفوعة كانت واحد(  )تقرير المائة في  6 نســـبة  وأن معتدلة“(،  بتحفظا   ”مشـــفوعة أو
ــتنتاجاً   تقرير أي  يتضــــمن ولم ــلبيًا. اســ ــنا ذلك  ويمث   ســ ن فت حيث  ،2019   عام مقارنة تحســ ــ  ــبة  صــ   في 89 نســ
  شديدة“. بتحفظا  ”مشفوعة   نها المائة في 11 ونسبة ”م رضية“    نها  التقارير من المائة

 __________ 

  مراجعة حسا ا  المكتب القطري للسودان. “ المشفوع بتحفظا  شديدة” يتعلق االستنتاج  (1) 
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ــنيف ي أن  الســــــــنوي   تقريره  في المكتب ويظحظ - 14   بتحفظا  ”مشــــــــفوع و  بتحفظا “ مشــــــــفوع ”غير  تصــــــ
ــيين،  يعتبران  معتدلة“ ــنيفين  هذين  وأن  م رضـــــ   قائمة  وعمليا   ضـــــــوا   عام  بوجه ثمة أن  لإلدارة  يؤكدان  التصـــــ
  تصـــــحيحية  إجراءا  اتخاذ إلى  ســـــو    حاجة هنا   فليســـــت ثم  ومن  منها،  المتوخى النحو على وظائفها  تؤدي
 نسبيا. طفيفة

 إغظق أجـ   من مســــــــــــــتمرة التصــــــــــــــحيحـية  ـ اإلجراءا  للتعجـي   اإلدارة  تـبذلهـا  التي الجهود زاـلت  ومـا - 15
  ملفاتها   ظلت  التي عليها المتفق 15  الــــــــــــــــــ  المعلقة  اإلجراءا   بين  من أن  اإلدارة وتظحظ المعلقة.  التوصــــيا 
  ويسل  .2020 لعام للمكتب السنوي   التقرير  إصدار  وقت  إجراءا  6  أ غلقت شهرا،  18  عن  تزيد  لفترة  مفتوحة
  ظلت التي المتبقية  التوصــــــيا  المتعلقة المحددة  واإلجراءا  المحرز والتقدم  الحالة على الضــــــوء  التقرير هذا

 شهرا. 18  عن تزيد لفترة مفتوحة
  

  للتوصفففففففيا  اسفففففففتجا ة   وضفففففففعتها  التي   والخطط  اإلدارة   اتخذتها  التي  اإلجراءا   -  را عا  
 القطرية   المكاتب   لحسا ا    الداخلية  المراجعة   عن  المنبثقة 

ــمانا   مراجعة عمليا   نطاق أن اإلدارة  تظحظ - 16 ــم  2020 عام في المكتب  أجراها  التي  الضـــــــــــ   شـــــــــــ
 عام في  واإلقليمية القطرية للمكاتب  المخصـــــــصـــــــة النفقا   من المائة  في 29 نســـــــبة  شـــــــكلت قطريا  مكتبا 17

 وتشــير عليها. المتفق اإلجراءا  من  إجراء  158 اتخاذ  عن هذه  الحســا ا   مراجعة عمليا  وأســفر  .2020
  للســــــــــــــنتين   عليهـا  المتفق ـ اإلجراءا   يتعلق  فيمـا  التنفـيذ  معـدال   بلغـت ،2020  عـام  نهـاـية  في  أـنه  إلى اإلدارة
 المكتب أن  إلى  اإلدارة تشير وإذ  .2019 لعام  المائة  في 74  ونسبة  2018 لعام  المائة  في 94  نسبة  السا قتين
  إعطاء تواصـ  فإنها  عليها، المتفق  اإلجراءا   لتنفيذ  تاريخيا  المرتفع المعدل من الثقة  من  معينا مسـتو    يسـتمد
 عن  النـاجم  األولويـا   تحول  مع  التعـامـ   ظـ   في  عليهـا،  المتفق  اإلجراءا   تنفيـذ  إلى الراميـة  للجهود  األولويـة
 (.19-) وفيد كورونا فيروس مرض جائحة عنها أسفر  التي الصعبة الظروف

 في  صـــدر   قد القطرية المكاتب  حســـا ا   مراجعة عمليا   عن  تقارير 10 أن كذلك  اإلدارة وتظحظ - 17
ــمن  .2020  عام من األخير  الر ع ــبة  التقارير هذه  وتتضــــ   ذا   عليها المتفق  اإلجراءا  من المائة في 52  نســــ
  وقد .2020 لعام  إجراء 158 عددها  البالغ  عليها المتفق  اإلجراءا  من المائة في  62 ونســــبة العالية األولوية
  األخير  الر ع في المكتب  تقارير توقيت إلى و النظر  ذلك، ومع التوصــيا .  هذه  لتنفيذ  خط  وضــع   الفع  تم
  ويرد  جاريا. يزال ال عليها المتفق  اإلجراءا   تنفيذ فإن العالمي، التشـــــغيلي الســـــياق وصـــــعو ة  2020  عام من
 اتخاذها. يجري  التي لإلجراءا  موجز  يلي فيما
 

 البرامج  إدارة -  أل  

  اإلجراءا   من  المــائــة  في  52  نحو  مثلــت  البرامج   ــإدارة  المتصــــــــــــــلــة  اإلجراءا   أن  اإلدارة  تظحظ - 18
ــا اتها  روجعت التي القطرية المكاتب  عليها  وافقت التي 158 الـــــــــــــــــــــ   عن  اإلدارة  وتعرب .2020 عام  في  حســـــ
 إلى  التقارير  وتقديم البرامج، وضـــــمان  الشـــــرا ا ، وتنمية التخطي ،  وفعالية   كفاية االهتمام  الســـــتمرار  تقديرها
 أجريت التي 17 الـــــــــــــــــــــ   الحســــــا ا   مراجعة عمليا  جميع في الوارد النحو على  والتقييم، والرصــــــد  المانحين،
  .2020 عام خظل القطرية للمكاتب
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 ويســـــتند المنظمة. لتحســـــين  مبادرا   لظضـــــطظع  مســـــيرة في اليونيســـــ   انطلقت ،2019 عام وفي - 19
 لصــــــالح  نتائج تحقيق  من  القطرية المكاتب  تمكين )أ(  يلي: ما إلى تســــــعى  مبادئ إلى  التنظيمي  االســــــتعراض
ــاءـلة  أوجـه  تعزيز )ب(  العملـيا ؛  وتبســــــــــــــي   الظمركزـية  زـيادة خظل  من  األطفـال   نطـاق على  والتكـامـ  المســــــــــــ
 والموارد الوقت  اســتخدام  في الكفاءة  أوجه زيادة  )ج(  القرار؛ صــنع  في االحتياطية الوالية مبدأ   اتباع المنظمة،
 من  وكذلك التنظيمي،  والتصــميم  والعمليا   النظم  مجال في التنظيمية  المرونة  تعزيز )د(  النتائج؛ تحقيق لدعم
  قدر على  تقوم عم   طريقة  وتشـــــــــجيع  المنظما  برع  والتعلم األفكار  تدفق تحســـــــــين  )ه(  العم ؛ طرق   حيث
  المتحدة. األمم إصظح  يتيحها التي الفرص  من االستفادة )و( والتواص ؛  والتعاون  التفاع   من أ بر

 التحســينا  على  نطاقا أوســع  تركيز مع  المنظمة  لتحســين الرئيســية  المبادئ  في  التفكير هذا  ويتزامن - 20
  إدارة على وأقدر مرونة  وأ ثر  أقو    وهي 19-كوفيد  جائحة من اليونيسـ  تخرج أن  لضـمان الظزمة التنظيمية
 المؤســــســــية  الثقافة  لتحســــين  الجارية الجهود جانب إلى ي تي أنه  كما منها.  والتعافي المســــتقب  في  الصــــدما 
 .2025-2022 للفترة لليونيسيف االستراتيجية الخطة وضع في   النتائج وسي سترشد  لليونيس .
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  النتائج،   هيك  مواءمة تحســـــــــين  أج   من البرامج  تخطي   لتعزيز  المتاحة  الفرص إلى  اإلدارة تشـــــــــير - 21
  في  بها لي سـترشـد البرامج تخطي  عند  أسـاس  خطوط ووضـع  الرئيسـية،  المؤشـرا   بيانا   في الثغرا  من والحد
  لمصادر المبكر التحديد  إلى  الحاجة على  اهتمامها  اإلدارة وركز   الصلة.  ذا   اإلدارية  والقرارا   األداء  قياس
ــع  الموثوقة  البيانا  ــاس  خطوط  ووضـــ ــرا  األســـ ــية، والمؤشـــ ــظ الرئيســـ ــينا   إدخال  عن فضـــ  عملية على تحســـ
 العم . تخطي 

ضــــــــــــعت  التي  القطرية المكاتب وفي - 22  يكون  أن اإلدارة ســــــــــــتكف    التخطي ،  تتعلق  توصــــــــــــيا  فيها  و 
  األنشــــــــــطة وأهداف اليونيســـــــــــ   تجريها التي  التخطي  عمليا   شـــــــــــفافية تام علم  على الحكوميون  الشـــــــــــركاء
  مواءمتها  لضـــــمان العم   خطة إعداد  عند  الجودة  ضـــــمان  تعزيز على  اإلدارة وتعم   عليها. المتفق  البرنامجية
 على األمور  بزمام  اإلمســــــــا  بدوره  ســــــــيعزز مما الوطنية، التنمية وأهداف  وخط   المعتمدة الميزانية  موارد مع

 المتبادلة. والمساءلة المحلي الصعيد

  لتقييم  جديد نموذج إلى 2020  الثاني/نوفمبر  تشـــــــرين في اليونيســـــــ  انتقلت ذلك، إلى  و اإلضـــــــافة - 23
 وتبســـي   لدمج الظزمة التقنية  القدرا  والشـــعب للمكاتب  RAM 3,0 النموذج ويوفر  (.RAM 3,0)  النتائج
  اإلمدادا  وتخطي   العمـ   تخطي  أتمـتة  RAM 3,0 النموذج  ويتولى  عنهـا.  واإلبظغ  النـتائج  تخطي  عملـية
  اإلدارة  وتتوقع المقر.  وشــــــــــــــعب اإلقليمية المكاتب في المكاتب  إدارة  وخط   القطرية البرامج  بنتائج  يتعلق فيما
 يؤدي  وأن  النتائج،  ســلســلة عن المتاحة المعلوما   اتســاق  زيادة إلى  RAM 3,0  النموذج  اســتخدام  يؤدي أن
 RAM 3,0  النموذج  اســـتخدام  وســـيعزز األعمال.  مجاال   جميع  في  المؤشـــرا  اســـتخدام  ترشـــيد إلى أيضـــا
 المســــــــــــتخدمين  مع التعاون   وســــــــــــيعزز القطرية، المكاتب مســــــــــــتو   على  عنها واإلبظغ  النتائج  تخطي  عملية

 العم . خط  وضع أج   من الخارجيين
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 ذلك في  ما  الشــــــركاء، مع  والتعاون  التواصــــــ   بتعزيز المكتب لتوصــــــيا   تقديرها عن اإلدارة تعرب - 24
ــ  الحكومية. غير والمنظما  المدني  المجتمع  منظما  ــ   إدارة  وتواصـ   التعاون   اتفاقا  تطوير  تعزيز  اليونيسـ
 لدعم  الجارية الجهود هجالن  هذا ويشم  الشركاء. مع للجميع  وشام  تشاركي  نهج   استخدام  الشرا ة  مجال  في
 التعاون. تحسين على المنفذين الشركاء من مختارة مجموعة قدرا   تنمية

ل ِّ  التي المكاتب وفي - 25  اســــــــتكمال  تعزيز على اإلدارة تعم   التحســــــــين،  فرص على فيها الضــــــــوء ســــــــ 
 زيادة )أ( أج  من جهودا  اإلدارة  وتبذل  الصــــلة.  ذا  العم   خط  في  إلدراجها  الشــــرا ة  اســــتراتيجية ووضــــوح
  الشــركاء  من المقدمة التقنية المســاهما   و يان  أمكن، حيثما المباشــرة، البرامج تكاليف في الشــركاء  مســاهما 
  في محتملة  شــــــــــــرا ا   إلقامة  المتاحة المحلية الحكومية غير  المنظما  عدد  زيادة )ب(  أفضــــــــــــ ؛ نحو على
ــرا   التنفيذ  مجال ــ   تتمتع التي  تلك وإشـ ــبية؛ ميزة    فضـ ــمان )ج(  نسـ ــي  مفتوح اختيار  إجراء  ضـ   حســـب وتنافسـ

ــاء، ــركاء بوا ة  خظل  من ذلك  في   ما  االقتضــ ــية،  بهذه المت ثرة  األخر   المكاتب وفي المتحدة. األمم شــ   التوصــ
  ـالفعـ   معهم  أقيمـت  الـذين  الحكوميـة  غير  المنظمـا   من  المحليين  الشــــــــــــــركـاء  قـدرا   بنـاء  على اإلدارة  تعمـ 
 الطف . حقوق   لتعزيز ثم ومن الطوي ، المد   على استدامتهم لتعزيز شرا ا 

 منصة عن  عبارة هو  eTools ونظام  الشرا ا . إدارة يعزز  eTools  بنظام اليونيس  أخذ  زال وما - 26
ــي   تعزيز من لليونيســـــــــ  القطرية المكاتب  تمكن  إلكترونية ــرا ا   وإقامة البرامج  إعداد  طرائق وتبســـــــ  مع  الشـــــــ
  النظم  مع إدماجها عند  ،eTools  منصـة  وتتيح  الشـرا ة. حياة  دورة  طوال  المدني المجتمع ومنظما   الحكومة
 تقيمها التي  الشــــــرا ا  يتعلق فيما  موحد  شــــــك  البيانا  جمع  ،InSight  و VISION نظامي مث  القائمة
 المنفذين.  شركائها  مع اليونيس 

ــغيلية. تحديا  اليونيســــ   واجهت ،19-كوفيد  جائحة  وخظل - 27 ــ  تشــ  تنفيذ في االبتكار اإلدارة وتواصــ
ــياق. هذا في الشـــركاء مع للعم   المخاطر  إدارة  ون ه ج البرامج   أصـــدر   ،2020  عام من  الثاني الر ع وفي السـ
  إجراءا  مع  االقتران  لتطبيقها 19-كوفيد  جائحة  خظل  الشــرا ا   إدارة  تنفيذ  شــ ن توجيهية مذكرة اليونيســ 
  الحكوما   تفرضـها التي القيود في التوجيهية  المذكرة وتنظر  .19-كوفيد  لجائحة للتصـدي  اليونيسـ  الطوارئ 
 الشرا ا . إلدارة ن ه جا وتقترح الجائحة جراء من الوصول على الوطنية
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 تغطية وتعزيز المنظمة  نطاق  على الميداني للرصــد  اســتراتيجية بوضــع  التوصــية علما  اإلدارة تحي  - 28
ــتشـــــم  القطرية. المكاتب في البرامج  لرصـــــد تجر   التي الزيارا  ونوعية ــتراتيجية  الخطة  وســـ  لليونيســـــ   االســـ
 المقررة. النتائج لتحقيق أساسي الرصد أن اإلدارة وتر   البرامج. رصد نظام استعراض 2025-2022 للفترة

  أنشـــطة تشـــم   المكاتب  نطاق على ميدانية  رصـــد  خطة  تنفيذ اإلدارة تواصـــ  المت ثرة، المكاتب وفي - 29
 أن لضــمان  المدنية(، البناء/األشــغال  ومشــاريع  اإلمدادا   المتصــ   الرصــد )مث  ومتكاملة متخصــصــة رصــد
ــب  اإلدارة، وتنظر المخاطر. على  وقائمة مناســــبة  وتواترها ونطاقها الميداني الرصــــد  زيارا  تغطية  تكون    حســ

ــاء، ــتخدام في  االقتضـ ــد  خدما   اسـ ــيما وال ثالثة،  أطراف  من  المقدمة الرصـ  اآلمنة وغير النائية المناطق في سـ
 إليها. الوصول  يتعذر التي
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 ومسـؤوليا  العمليا  لتوضـيح الموحدة التشـغي   إجراءا  بتحديث  اإلدارة تقوم  ذلك، إلى  و اإلضـافة - 30
 القطرية. المكاتب  في  البرنامجية  الزيارا  مث   الميداني الرصــد أنشــطة على   اإلشــراف يتعلق فيما  موظ    
ــد المتاحة الموارد كفاية مد   اســــــــــتعراض القطرية  اإلدارة  أفرقة  وتقوم ــا وتعم  للرصــــــــ   قدرة  تعزيز على أيضــــــــ

ــد  أنشــــــــطة نوعية زيادة  على الموظفين  لمتحدةا األمم  وكاال   مع  التعاون  إلى  اإلدارة وتتطلع  الميداني. الرصــــــ
  االقتضاء. عند األخر  

  الرامية البرامج وتحلي   رصــــد  إطار  اليونيســــ   إدارة وضــــعت ،19-كوفيد  جائحة تفشــــي ســــياق وفي - 31
ــياغة 19-كوفيد  مكافحة إلى ــاهما   عن عامة  لمحة  لصــ ــية  المســ ــاســ ــتو   على اليونيســــ  برامج في  األســ  مســ
  القياســـــــــية المؤشـــــــــرا  وتدعم  األطفال.  لصـــــــــالح  نتائج تحقيق نحو  المحرز  التقدم تدعم  أن يتوقع  التي  النواتج
 وهو  آني،   شــــــــــــــكــ   العمليــا   وتتبع  األدلــة  على  بنــاء  القرار  اتخــاذ  عمليــة  اإلطــار  هــذا  في  المقــدمــة  العــالميــة
 اإلنترنت. شبكة على eTools منصة تتيحه ما

 

 البرامج   ضمان  -   4 

 ونوعية النقدية؛ التحويظ  لصــرف التجهيز  أوقا   بتحســين المتعلقة   التوصــيا  علما  اإلدارة تحي  - 32
 ،19-كوفيد  جائحة ســياق  وفي  ومتا عتها. توصــيا   من عنه تســفر ما وتســوية  الضــمان؛  أنشــطة  عن  التقارير
ــدر  ــ ن توجيهية مذكرة  اإلدارة  أصـ ــرا ا   إدارة  تنفيذ  شـ ــماح الظزمة   المرونة المكاتب لتزويد الشـ ــد  للسـ   الرصـ
  المفروضـــــــــــة  القيود ت رفع  وعندما  األنشـــــــــــطة. أولويا  لتحديد  المخاطر على قائم  نهج  واعتماد  د ع عن  والت  د
  المالي. الضمان ألنشطة المنتظم التنفيذ المكاتب ستست ن  الجائحة، جراء من الوصول على
 

 المانحين   إلى   التقارير   تقديم  -   5 

 للجهود نتيجة  تبلغ،  أن  ويسـرها  المانحين، إلى  التقارير  بتقديم المتعلقة  التوصـيا  إلى اإلدارة  أشـار  - 33
عب  بين المشــــتركة   ) ما  المانحين إلى  التقارير  تقديم  بوا ة  إنشــــاء  عن  المانحين، إلى  التقارير  تقديم  لتعزيز  الشــــ 
  اختصــــــــــار البوا ة  وتتيح  .2020  عام من األخير  الر ع  في  المانحين( إلى المقدمة  التقارير تعقب أداة  ذلك في
  ســــــــــــواء  المانحين، إلى المقدمة  التقارير إعداد في الكفاءة وزيادة  المانحين؛ إلى  التقارير لتســــــــــــليم  الظزم  الوقت
 على  الحصـــــول  تيســـــير   فضـــــ  الشـــــركاء  لد  والثقة  الشـــــفافية وتحســـــين الشـــــركاء؛ لفائدة أو اليونيســـــ   داخ 
ــاء  المانحين؛ إلى المقدمة  التقارير ــتودع  وإنشـــ ــام  مســـ ــير بهدف  المانحين إلى  المقدمة  للتقارير  وعملي  شـــ  تيســـ
  أخر . فوائد جملة من والبحث، التحلي  ألغراض استرجاعها

 

 التقييم  -   6 

 المـاليـة والقـدرا   الموارد  تخصــــــــــــــي   طريق  عن  التقييمـا   بتعزيز   ـالتوصــــــــــــــيـة  علمـا  اإلدارة  تحي  - 34
  ونطـاق  التكنولوجيـا  حيـث  من  التقييم  وظيفـة  تعزز  التي  المبـادرا   بـدعم  التزامهـا  تـ  يـد  اإلدارة  وتكرر  الكـافيـة.
  في للمســاعدة  إضــافية موارد   التقييم  خاص الجماعي  للتموي   لصــندوق   اإلدارة إنشــاء  ويتيح  التقييما . تغطية
 البرنامجية. النفقا  من المائة في 1 نسبة وهي التنفيذي المجلس حددها التي المرجعية النقطة بلوغ
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 والمساءلة  الحوكمة -   اء 

  ـ اليونيســــــــــــــ    المخـاطر وإدارة  التنظيمـية  اإلدارة  ترتيـبا   ـ  ن  الـقاـئ  المكـتب رأي  إلى  اإلدارة  تشــــــــــــــير - 35
  المراجعة  عملـيا   عن  المنبثـقة  عليهـا المتفق  اإلجراءا   تنفـيذ  ـيدعم  أن  اإلدارة  وتتوقع  التحســــــــــــــين. إلى  حـاجـة
 المكـاتـب  بين  التكـامـ   تعزيز  أجـ   من  حـاليـا  المبـذول  التنظيمي  الجهـد  2020  عـام  في  للحســـــــــــــــا ـا   الـداخليـة
  القطرية. للمكاتب  ودعمها والمقر اإلقليمية

  القطرية  للمكـاـتب والمقر اإلقليمـية المكـاـتب  من المـقدم  اـلدعم تنظيم  إعـادة إلى الرامي الجهـد هـذا  ويعـد - 36
  المســـــــــاءلة  أوجه المبادرة هذه  وســـــــــتوضـــــــــح المنظمة. لتحســـــــــين اليونيســـــــــ  مبادرة في العم   مســـــــــارا  أحد

عب  بين فيما  وكذلك  القطرية  والمكاتب  اإلقليمية  والمكاتب المقر  بين فيما  الموزعة والمســـــــــــــؤوليا   المقر.  شـــــــــــــ 
زا  إطارا أيضــا  اإلدارة وتتوخى  صــنع عملية في  االســتجا ة ويعزز االســتجا ة،  ســرعة  زيادة  يعزز  للمســاءلة معزَّ
ــا ذلك شـــ ن  ومن  القرارا . اتخاذ  من الميداني  المســـتو   على  المديرين  ويمك ِّن  المندو ين، ولد   القرار  أن أيضـ
 مع  الســـــــلطة  بوضـــــــوح  يوائم وأن  المخاطر  أســـــــاس  على  القرار  صـــــــنع  في  المشـــــــاركين  األشـــــــخاص عدد  يبرر

 والمساءلة. المسؤولية

  إدارة  أطر  ذلك  في   ما  الرئيســية،  الرقا ة عناصــر  تحســين اليونيســ   إدارة  واصــلت ،2020 عام وفي - 37
ــلة، ذا  الجهود بنجاح  اإلدارة وأ ملت  الداخلية. والرقا ة  المخاطر ــياســــة وإصــــدار وضــــع ذلك في  ما  الصــ   ســ
 عام في واالمتـثال  والمخـاطر  اإللكترونـية  الحوكمـة  منصــــــــــــــة  تنفـيذ  في والـبدء  للمخـاطر،  المركزية لإلدارة  منقحـة
  بيان   إصــــــدار إلى  اســــــتنادا المبذولة والجهود  المعامظ   مســــــتو   رصــــــد  في  التحســــــينا   ذلك واقترن  .2020
  إطـار  وفي  .2021  عـام  من  األول  الر ع  في  2020  لعـام  المـاليـة  البيـانـا   في إدراجـه  المقرر  الـداخليـة  الرقـا ـة
 مســــــتو   تحســــــين على والعم   المخاطر  إلدارة  هيكلها  تعزيز اليونيســــــ   ســــــتواصــــــ  الجارية، اإلدارية الجهود
  للمخاطر. إدرا ها
 

 واللوجستيا   اإلمدادا   إدارة -  جيم 

ــية اإلدارة  تظحظ - 38 ــتريا   تخطي   بتعزيز المكتب توصـ ــركاء  قدرة  وتقييم  بها،  والتنبؤ  المشـ   المنفذين   الشـ
   المستفيدين. من تعليقا  على والحصول  التسليم عمليا  لتتبع آليا  ووضع اإلمدادا ، إدارة على

 لدعم  منهجيتها  تنقيح طريق عن  وإدارتها اإلمدادا  مشــتريا   اإلدارة  ســتعزز المت ثرة، المكاتب وفي - 39
  التشــــغي   بيئة تغير ضــــوء في  انتظام المشــــتريا  تقديرا   واســــتعراض واألهداف؛  واالفتراضــــا   الســــليم  التنبؤ

  الشراء. أوامر في مالتسلي  مواعيد جدو   واستعراض واألولويا ؛ واالحتياجا 

  المعني،  للمكتب و النســـــبة المقررة.  التســـــليم   مواعيد الوفاء  مد  رصـــــد  تعزيز  من المكاتب  وســـــتزيد - 40
 اســـــــتظم وت خر المنفذين الشـــــــركاء إلى اإلمدادا  تســـــــليم ت خر  وراء الجذرية  األســـــــباب تحلي  ذلك  ســـــــيشـــــــم 
  الملحوظة.  المخاطر  من  للتخفيف  الداخلية والضــــــــــــوا   العمليا   اإلدارة وســــــــــــتعزز  الموردين.  من  اإلمدادا 
  مواصـــــــفا   تقديم على قدرتهم  لزيادة  الحكوميين الشـــــــركاء إلى التقني  الدعم تقديم المبذولة الجهود  وســـــــتشـــــــم 
ــحة ــتكشـــــ  لإلمدادا . المناســـــب  الوقت وفي  واضـــ ــتســـ  متفق عقو ا    ي المطالبة فرص كذلك المكاتب وســـ
 الموردين. قِّب  من  التسليم ت خر عند  عليها
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  بليوني   من أ ثر  وتســــــليم  شــــــراء في الرائدة  الوكالة اليونيســــــ   ت عتبر ،19-كوفيد  جائحة  ســــــياق وفي - 41
  إلتاحة  كوفا س مرفق  إطار في  المبادرة  هذه  تنفيذ ويجري   التاريخ.  في  اللقاحا  لشــــــــراء  جهد  أ بر وهو لقاح،
 تموز/يوليه في  أطلقت اللقاح لتوفير عالمية  شـــرا ة عن  عبارة وهو  العالمي، الصـــعيد على 19-كوفيد  لقاحا 
  أدوا  إتاحة  تســـــــــــريع مبادرة العالمي: الصـــــــــــعيد على 19-كوفيد لجائحة التصـــــــــــدي تدابير إطار في  2020
 وتيرة  لتســـــــــريع  متميزة  تعاون   مبادرة  هي 19-كوفيد  مكافحة  أدوا  إتاحة  تســـــــــريع ومبادرة .19-كوفيد  مكافحة
 أن إلى  و اإلضـافة وعظجه. 19-كوفيد مرض  وتشـخي   عادل نحو على  وتوزيعها  وإنتاجها  اللقاحا  تطوير
 البلدان. استعداد يخ  فيما الريادة في تشتر  فإنها والتسليم، الشراء مجال في الرائدة الجهة  هي اليونيس 

ــارية والعناصـــر الرقا ة عناصـــر  في لليونيســـ  التا عة اإلمدادا   شـــعبة وتشـــار  - 42 ــتشـ  والتشـــغيلية  االسـ
 عم   مجاال  من العديد نطاق على 19-كوفيد  مكافحة  أدوا  إتاحة تســـريع  مبادرة المتعلق اليونيســـ  لعم 
 المتعلقة والمعلوما  الدولي والشـــــــــــحن المشـــــــــــتريا   مجاال  في  الفرعية  وفِّرقه العاملة  وأفرقته كوفا س  مرفق
 بين من التبريد، سـلسـلة معدا  يخ  فيما التقنية والمسـاعدة األموال وجمع البلد داخ   واللوجسـتيا   األسـواق
  أخر . مجاال 
 

 الموارد  تعبئة -  دال 

ــيا  اإلدارة  تظحظ - 43 ــتراتيجية    وتعزيز بوضـــــع المكتب  توصـــ  وهي األدلة، على قائمة الموارد  لتعبئة  اســـ
  في القصـــــور  أوجه تســـــتهدف  والتموي  للدعوة اســـــتراتيجيا   تصـــــميم  في أســـــاســـــيا دورا ســـــتؤدي االســـــتراتيجية
ــلة  وتعالج  محددة  برنامجية  مجاال  ــلســــــ ــاني العم  ســــــ  لزيادة  خططا  اإلدارة وضــــــــعت  وقد  اإلنمائي.  - اإلنســــــ
 القطرية. للبرامج التموي  زيادة أج  من الناشئة األسواق في الخاص القطاع من األموال جمع في االستثمار

ــع على لليونيســـ   التا عة المعنية القطرية المكاتب وتعم  - 44   إجراءا    اتخاذ  األموال لجمع  خط  وضـ
  المانحة  الجها   ر   ذلك ويشــــــــــــــم  التموي .  نق  من  تعاني التي  البرنامجية  المجاال  لمعالجة ملموســــــــــــــة
ضــــــــعت  التي  القطرية البرامج في  محددة  تمويلية بثغرا    اإلدارة  وتخط   الحســــــــا ا .  مراجعة توصــــــــيا  لها  و 
 19-كوفيد  جائحة ذلك  في   ما  المتغي ِّرة،  الســـياقا  مع  البرنامجية  االحتياجا   لتكييف الســـنوية  الخط  لتعدي 
 الخارجية. األوضاع وسائر
  

  للتوصفففففففيا  اسفففففففتجا ة   وضفففففففعتها  التي   والخطط  اإلدارة   اتخذتها  التي  اإلجراءا   -   خامسا  
  المراجعفة  وعمليفا    للحسفففففففففا فا    المواضفففففففففي يفة   المراجعفة   عمليفا   عن   المنبثقفة 
 للحسا ا   المشتركة 

   النقدية  للتحويال   المنسق  النهج -  أل  

  المتصـــــلة  الحســـــا ا    مراجعة يتعلق فيما المكتب  عنها  أبلغ التي والتوصـــــيا   النتائج اإلدارة  تظحظ - 45
 يتعلق فيما المنظمة  اســــتراتيجية اليونيســــ   أطلقت  أن ومنذ  اليونيســــ .  في النقدية للتحويظ  المنســــق   النهج
 عليه  واإلشــــــــراف  وحوكمته النهج  هذا  إدارة  تعزيز  أج   من  2014 عام في النقدية للتحويظ  المنســــــــق   النهج
 هذه  بين  ومن  الصــــــــــــلة.  ذا   الرئيســــــــــــية  المجاال  في كبيرا  تقدما  المنظمة حققت المســــــــــــتويا ،  جميع على

ثة  إجراءا  ووضـع  الشـرا ا ؛  إدارة في المكاتب لدعم  (eTools )نظام الرقمية  القدرا  تطوير  المجاال    محد 
  وتنمية  (؛ezHACT )أداة  والمدفوعا  النقدية للتحويظ   المنسـق  النهج  لضـمان  المخاطر الوعي على قائمة
 النقدية. للتحويظ  المنسق النهج إلدارة الظزمة  الموارد  وتعزيز المنفذين؛ والشركاء اليونيس  موظفي قدرا 
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ه  التي  األموال  حجم  تقـدير  ظـ   وفي - 46  من  النقـديـة  للتحويظ   المنســــــــــــــق  النهج  آليـا   طريق  عن  توجـَّ
  لتعزيز   كبيرة  قيمــة  اإلدارة  تولي  دوالر،  بليوني  قيمتهــا  تتجــاوز  والتي  منفــذ،  شــــــــــــــريــك  9  000  من  أ ثر  خظل
 المكـتب  بتوصـــــــــــــــيا   علمـا  اإلدارة وتحي   اليونيســــــــــــــ . في  النقـدـية  للتحويظ  المنســــــــــــــق  النهج  إطـار  تطبيق

ــتعراض ــاءلة  اســ ــيما  ال  تحديدها،  وإعادة  المســ ــتخدام  ومتا عة اإلقليمية؛ المكاتب  وفي المقر في  ســ   الفعال االســ
ــطة  لتقييم التكنولوجيا اســـتخدام  وتعزيز  المخاطر على القائمة الضـــمان  أنشـــطة  وتعزيز الجزئية؛  للتقييما    أنشـ
 عنها. تسفر  التي  النتائج  ومتا عة  عنها واإلبظغ الضمان

ــر   - 47 ــينا  عدة عن  تبلغ أن  اإلدارة ويســ ــتقوم  ،2021  عام  وفي  ملحوظة. تحســ ــعبة  ســ  المالية  اإلدارة  شــ
  اسـتعراض  اإلقليميين،  المديرين  مع   التعاون   والرصـد،  والتخطي  والتحليظ   البيانا   وشـعبة اإلداري   والتنظيم
ــؤوليا  األدوار  تحديد وإعادة ــاءلة  وأوجه  والمســــــــ ــق  النهج  حوكمة يخ  فيما  المســــــــ  النقدية للتحويظ   المنســــــــ

ــتفادة اإلقليمي الصــــعيد على القطرية للمكاتب  الخبراء دعم  توفير  هو  ذلك من والهدف عليه.  واإلشــــراف   واالســ
 والرقا ة،  الحوكمة  مجال في اإلداري   والتنظيم المالية  اإلدارة  شــــــعبة   ه تضــــــطلع الذي  االســــــتشــــــاري  الدور من
 لليونيس . المالية للموارد العامة اإلدارة يخ  فيما  الشعبة المنوطة المسؤوليا  إلى  النظر

  أنشـــــــــــطة وكذلك  الشـــــــــــرا ا  إدارة  تعزيز زيادة إلى  يؤدي  eTools لنظام اليونيســـــــــــ   تنفيذ  زال وما - 48
  شـبكة على  eTools  منصـة أد  وقد النقدية. للتحويظ   المنسـق   النهج  المتصـلة  والبرنامجي المالي الضـمان
 تكليف  ه وصــــدر العالمي الصــــعيد  على كبير حد إلى لليونيســــ  القطرية المكاتب  اعتمدتها  التي -  اإلنترنت
 التحويظ   من  المـائـة  في  90  من  أ ثر  تمثـ   التي  والكبيرة  المتوســــــــــــــطـة  القطريـة  المكـاتـب  من  مكتبـاً   74  في
  في  تشــم ، وهي  الشــرا ة. حياة دورة  طوال  الشــرا ا   وتنفيذ البرامج إعداد  عملية وتبســي   تعزيز إلى  - النقدية
 الرصد  ووحدة  البرنامجية،  الزيارا   ألغراض  الرحظ   إدارة  ووحدة  المالي،  الضمان  وحدة  أخر ،  وحدا   جملة
 مث   الرئيســــــية النظم  في إدماجها  فضــــــ  المنصــــــة، هذه  تتيح ذلك، إلى و اإلضــــــافة ثالثة.  أطراف جانب من

  اإلدارة  وتعزز  اليونيســــــــــــــ ،  شــــــــــــــرا ـا   يخ   فيمـا  ودمجهـا  البـياـنا  جمع  ،InSight  و VISION  نظـامي
 الضمان. أنشطة من المستخلصة   النتائج  المتصلين والرصد

  الصـرف اإلذن  اسـتمارة رقمنة  إمكانية  اسـتكشـاف  اإلدارة تواصـ  بنجاح، ezHACT أداة   تنفيذ  و عد - 49
  االســـتمارة شـــ ن ومن (.“eFACE”) اإلنفاق  وشـــهادة  الصـــرف لإلذن  إلكترونية  اســـتمارة  عبر  اإلنفاق وشـــهادة
ز  أن eFACE  اإللكترونية  الشــــــركاء  ومع  داخليا  اليونيســــــ   في  النقدية للتحويظ   المنســــــق  النهج تطبيق تعز ِّ
ــفيتها  النقدية  التحويظ   تجهيز  لجع  ســــــواء حد على  المنفذين  مع  بينية واجهة تشــــــم   وقد كفاءة،  أ ثر  وتصــــ
  .eTools و VISION نظامي مث  األخر ، اليونيس  ومنصا  نظم

 الرصـد  إلجراء  التكنولوجيا  اسـتخدام لليونيسـ  القطرية المكاتب  تبنت ،19-كوفيد  جائحة  سـياق وفي - 50
 الوثائق الســــــتعراض ودعما  الشــــــركاء، مع  افتراضــــــية اجتماعا  عقد  خظل  من ذلك  في   ما   عد، عن  والت  د
ــ   أخر .  اســــتخداما   بين  من الضــــمان،    نشــــطة  المتعلقة  والنتائج  األنشــــطة على  واألدلة الداعمة   وتســــتكشــ
 عند الغش  أو  الخط  وقوع احتمال من للحد البيانا  مصـادر وإدماج العمليا  أتمتة لمواصـلة سـبظ اليونيسـ 
 البلدان  سـياقا  في  قائمة التحديا   تزال  وال النقدية. للتحويظ  المنسـق النهج  إطار خظل من  الشـرا ا   إدارة
  فرص  لديهم  يكون   أو  متدنية  قدرة  المنفذون   الشــــــــركاء  فيها  يحظى والتي  الضــــــــعيفة الرقمية التحتية  البنية  ذا 
 التكنولوجيا. على للحصول محدودة
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 اليمن  في  اإلنسانية  المتحدة  األمم  استجا ة  عن  مشترك  تقرير -   اء 

  فراد   نتــائج  يلخ   الــذي   ــالتقرير  اإلدارة  ترحــب  اليمن،  في  اليونيســــــــــــــ   برامج  حجم  إلى   ــالنظر - 51
  المراجعة  دوائر ممثلي  من مختارون  أعضـــــــــــــاء اليمن في أجراها التي  للحســـــــــــــا ا   الداخلية  المراجعة عمليا 
 العالمي األغذية  و رنامج اليونيســـ  أن اإلدارة  وتظحظ المتحدة. األمم لمؤســـســـا  التا عة للحســـا ا   الداخلية
 تنســـــيق مكتب  عمليا   يتعلق )فيما المتحدة لألمم العامة واألمانة  الظجئين  لشـــــؤون  المتحدة األمم ومفوضـــــية
 التي  للحســا ا  الداخلية  المراجعة  مهام  خظل من  للحســا ا  فردية  مراجعة  عمليا   قامت  اإلنســانية( الشــؤون 
 المتحدة األمم  تموي   من  المائة  في  80  نسبة  تغطي  مجتمعةً   الحسا ا   مراجعة  عمليا   أن  على بها،  تضطلع
 اليمن. في اإلنسانية لظستجا ة المقدم

 في  الموجزة   النتائج علما تحي  فإنها  اليمن، في التشــــــــغيلية البيئة صــــــــعو ة  شــــــــدة  اإلدارة  تدر  وإذ - 52
م  2020 لعام السنوي   التقرير   المجلس إلى  اليونيس   والتحقيقا   للحسا ا   الداخلية  المراجعة  مكتب  من المقدَّ
  الحوكمة آليا  تبســـــــي  إلى  الرامية الوكاال   بين المشـــــــتركة بها الموصـــــــى الجهود  اإلدارة  والحظت  التنفيذي.
 التي واآلليا   اإلنســــــــــاني(  للعم  القطري  الفريق )مث   الموحدة التنســــــــــيق هيا   قبي  من  القائمة، والتنســــــــــيق
  الداخلية الرقا ة  وإجراءا   المخاطر  إدارة تحســين إلى الدعوا   عن  فضــظ الطوارئ(،  )خلية  اليمن  بها تخت 
 الوكاال .  بين مشتر    اإلنساني للعم   تقييم   خظل من االستجا ة  وتقييم

 الوكاال   بين المشـــــــــــتر  التوجيهي الفريق  وافق  المشـــــــــــتر ،  التقرير  صـــــــــــدور  منذ أنه  اإلدارة  وتبرز - 53
ــاني العم   بتقييم  المعني ــكله الذي  اإلنســ   لجمعيا  الدولي واالتحاد المتحدة لألمم  التا عون   التقييما   مديرو  شــ
ــليب ــاني للعم   تقييم  إجراء على الحكومية غير والمنظما   األحمر والهظل األحمر  الصــــ ــتر  اإلنســــ   بين   مشــــ
ــافة  اليمن.  يف الوكاال  ــؤون  منســــــق يعم  ذلك، إلى  و اإلضــــ ــانية الشــــ   القطري  المتحدة األمم فريق مع اإلنســــ
  اســـــــتراتيجية  خظل  من الفعالية من   مزيد حدتها من والتخفيف  الشـــــــركاء المتصـــــــلة  المخاطر إلدارة اليمن في
  المنســق  النهج  وإطار المتحدة،  األمم  منظومة  نطاق على الفســـاد  مكافحة واســـتراتيجية  المخاطر،  إلدارة  شـــاملة

 النقدية. للتحويظ 

  
  للحسفففففا ا   الداخلية   المراجعة  لمكتب  االسفففففتشفففففارية   المهام   على  اإلدارة  تعليقا   -  سادسا  

 والتحقيقا  

 اليونيس  في  المساءلة  إطار -  أل  

 واألدوار والمهام اإلداري  والتســـــــــــــلســـــــــــــ  التنظيمية الهيا   بتحديث المكتب  مشـــــــــــــورة اإلدارة  ترحب - 54
  وتظحظ  الرئيســــــية.  الحوكمة ولجان المقر  ومكاتب واإلقليمية  القطرية للمكاتب  المســــــاءلة  وأوجه والمســــــؤوليا 
ــورة كذلك اليونيســـــــ  ــاءلة  تعريف تنقيح إلى الداعية  المشـــــ ــيحه  المســـــ   والموارد   القدرا   وزيادة وإبظغه؛ وتوضـــــ
 التقدم ورصـد  قياس في للمسـاعدة  للتقييم وأدوا  منهجية  ووضـع ورصـده؛  المسـاءلة  إطار  مراجعة لدعم الظزمة
  عنه. واإلبظغ اليونيس  في المساءلة إنفاذ في المحرز

 يســـــر  الداخلية، الرقا ة  ســـــياســـــا  في الثظثة  الخطوط  نموذج  إدراج إلى  الرامية  المشـــــورة  تنفيذ ولد  - 55
   اإلدارة المتعلقة  سـياسـتها اليونيسـ  نقحت  ،2020 عام وفي   الفع .  بدأ  قد العملية هذه    ن  تفيد أن  اإلدارة
  الداخلية. الرقا ة سياسة تحديث أيضا ويجري  الثظثة. الخطوط نموذج وأدرجت للمخاطر  المركزية
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  المخاطر  وإدارة الداخلية  الرقا ة  إجراءا  وتوطيد  تعزيز  اإلدارة  ســــــــــتواصــــــــــ  ذلك، إلى  و اإلضــــــــــافة - 56
  مكـافحـة  ـتدابير  من  ذلـك  وغير والتوجـيه  الـتدرـيب خظل  من القطرـية  المكـاـتب في  الغش(  مخـاطر  ذلـك في ) مـا
 للعمليا   الممثلين نواب  ع ي ِّن وقد وكشـــــــــــفهما.  حدوثهما  ومنع الســـــــــــلو   وســـــــــــوء الغش ردع إلى الرامية  الغش
 من  ي طلب ،2021 عام  من  واعتبارا  الميداني، المســـتو   على الغش لشـــؤون  اتصـــال  كجها  العمليا   ومديرو
  حالة  شـــــ ن  شـــــهادا   ســـــنوي،  أســـــاس على لليونيســـــ ، المالي  المراقب إلى يقدموا  أن المكاتب روســـــاء جميع
 المكاتب. في والمساءلة الحوكمة تعزيز على الجهود هذه وستساعد مكاتبهم. في الداخلية الرقا ة إجراءا 
 

 19-لكوفيد  للتصدي   اليونيس   الطوارئ   إجراءا  -   اء 

 جميع  شملت 3  المستو   من  طوارئ   حالة  لليونيس   التنفيذية  المديرة أعلنت  ،2020  آذار/مارس  في - 57
 ومد  تطرحها التي  والتحديا  19-كوفيد جائحة  نطاق  إلى اإلعظن ذلك  اســــــــــــــتند وقد  اليونيســــــــــــــ .  مكاتب
 نوعه من  إعظن أول  مثا ة  كان ألنه  ارزا  إعظنا هذا  وكان العالم. أنحاء جميع في انتشــــارها وســــرعة  تعقيدها
   اليونيس .  تاريخ في

ــع   ســــرعة  اإلدارة تحركت ،2020  آذار/مارس وفي - 58 ــتجا ة جديدة طوارئ   إجراءا   وتفعي  لوضــ   لظســ
 المكاتب تزويد إلى تهدف منقحة  إجراءا   وأصـــــدر   العالمي، الصـــــعيد على 19-كوفيد  جائحة عن  لإلعظن
 ألزمة.ل  االستجا ة للتعجي  مبسطة   عمليا 

 اتخذتها  التي الطوارئ   إلجراءا  المكتب  أجراه  الذي  االســــتشــــاري   االســــتعراض  بنتائج اإلدارة  وترحب - 59
 واإلبظغ  لألموال استخدامها  ومد  بتصميمها  المتصلة  المخاطر  وتقييم 19-كوفيد  لجائحة  للتصدي اليونيس 
 وتحليظ  اإلجراءا   هذه تضـيفها  التي  القيمة على  الوقوف أج  من  مدخظ  المسـتق   االسـتعراض وقدم  عنها.
 اليونيس . في المكاتب نطاق  على تطبيقها لمد 

 يتعلق فيما القطرية المكاتب في  المحددة الجيدة الممارسـا   تعزيز إلى المكتب دعوة  اإلدارة وتظحظ - 60
  وخظل القطرية. والمكاتب  لليونيســــــــــ   التا ع الطوارئ  برامج مكتب جانب من لألدوا  المنهجي  االســــــــــتخدام
  ولتيســــــــــــــير   الهــامــة  الوثــائق  إلى  الوصــــــــــــــول  إمكــانيــة  على  للحفــا   قوي   م ْورد  eTools  نظــام  أن  تبين  األزمــة،
  الشرا ا . إدارة

 وعناصـــــــــرها اليونيســـــــــ  ببرامج المتصـــــــــلة الطوارئ  لحاال  االســـــــــتجا ة  إجراءا  إلى  و اإلضـــــــــافة - 61
ــغيلية، ــرية.  الموارد   إدارة  يتعلق فيما  ملحوظة  تدابير  اإلدارة  اتخذ   التشــــــ ــملت  البشــــــ  يلي:  ما  الجهود  هذه  وشــــــ
 الموظفين  اسـتقدام التعجي  على  الظمركزية والموافقة الطوارئ؛  حاال  في الموظفين اسـتقدام  إجراءا  تبسـي 
  االحتياطية؛ الموارد  ترتيبا   واستخدام  ؛19-لكوفيد  التصدي  أج   من  الموظفين  من  العاجلة  االحتياجا   لتلبية
 البشـــــــــــرية  الموارد من الطارئة  االحتياجا   بتلبية التعجي   أج  من المفاجئة الزيادا   لتتبع  عالمي نظام  وتنفيذ
 التــدابير  وشــــــــــــــملــت  أخر .  جهود  بين  من  المرنـة،  الـدوام  وترتيبــا    عــد  عن  الـدعم  أولويـا   وتحــديـد  وإدارتهــا؛
  وتخفيض الطوارئ،  حاال  المعنية المتضـررة  للوظائ   النسـبة  الدنيا  الخدمة مدة شـرط من اإلعفاء  الخاصـة
  الطوارئ. احتياجا  لتلبية المؤقتة والمهام لظستشارا   النسبة الخدمة انقطاع فترا 

د ِّد  التي األخر    الجيدة الممارســـا   بين  ومن - 62  تضـــافر على القائمة  األدلة المكتب اســـتعراض  في  ح 
 والتنظيم  المـاليـة  اإلدارة  وشــــــــــــــعبـة  الطوارئ،  برامج  مكتـب  ذلـك في   مـا  والمكـاتـب،  الشــــــــــــــعـب  بين  فيمـا  ودالجه

  اإلمدادا ،  وشعبة  لليونيس ، التا ع االبتكار ومكتب  والرصد،  والتخطي   والتحليظ  البيانا   وشعبة  اإلداري،
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 البرامج  تنفيذ  لوازم على  الحصول في  القطرية المكاتب تواجه صعو ا  أي تحديد أج  من اإلقليمية والمكاتب
  الطوارئ  برامج  ومكتب  اإلمدادا   شعبة  حدد   الحالة،  هذه  وفي المكاتب.  لهذه  المطلوب  الدعم  مستو    وتقييم
  .19-كوفيد لجائحة للتصدي الظزمة  اإلمدادا  المتصلة الطوارئ  إجراءا 

 توزيع إلى الحاجة  )مع تصــــــميمها حيث من الطوارئ   إجراءا  تحســــــين فرص كذلك  اإلدارة وتظحظ - 63
ــاءلة   وتطبيقها  واضــــح(  شــــك  العالمي الصــــعيد على  المخاطر تقب  مد  وتحديد والشــــعب المكاتب  بين  المســ

  واإلبظغ(.   الجودة،  وضــــمان  متعددة، بلغا  المؤســــســــي التواصــــ  واســــتراتيجية  المخاطر، إدارة )اســــتراتيجيا 
 المجاال . هذه  تعزيز على اإلدارة وتعم 
  

 األموال  واسترداد   المالية   والخسائر   التحقيقا   بنتائج  المتعلقة  اإلدارة  إجراءا   -  سا عا  

  وحـدة  إنشــــــــــــــاء  ذلـك  في   مـا مؤخرا،  المكتـب  في التحقيقـا   قســــــــــــــم هيكلـة  إعـادة  عمليـة  اإلدارة  ـتدعم - 64
 أيضــا ذلك وســيؤدي  وتقييمها. الجديدة  المســائ   تلقي على  التركيز  لزيادة والتحلي  القضــايا وتلقي لظســتراتيجية

  للســلو  للتصــدي المتاحة  الخيارا  مختل   شــ ن  والمديرين للموظفين  المقدمين  والمشــورة  التوجيه تحســين إلى
 عنه. واإلبظغ المحتم  المحظور

ــا اإلدارة  وترحب - 65 ــم  قيام أيضــــــ ــتحداث  التحقيقا  قســــــ ــبية  المراجعة   اســــــ ــائية المحاســــــ   لفح  القضــــــ
  مخاطر  إلدارة  االســـــــــتباقي الدور  تعزيز  من ســـــــــيزيد ذلك  ألن  الغش،  المتصـــــــــلة  الخارجية  األطراف  ادعاءا 
 اليونيس . في الغش

 على  ويتعين  الغش.   مكـافحـة  المتعلقـة  والـتدرـيب  التوعـية أنشــــــــــــــطـة  اســــــــــــــتمر  ،2020  عـام وطوال - 66
 عمليـة  من كجزء  الغش   ـ ســـــــــــــــاليـب  للتوعيـة  اإلنترنـت  على  اإللزاميـة  ـالـدورة  يضــــــــــــــطلعوا  أن  الجـدد  الموظفين
  للتوعية  تدريب إلعداد المتحدة لألمم تا عة أخر    وكاال  سـت مع  اليونيسـ  تعاونت السـنة،  وخظل  اإللحاق.
ــاليب ــتهدف  الغش   ســــ ــركاء يســــ ــاليب للتوعية التدريب هذا  ويتاح  المنفذين. الشــــ ــركاء  الغش   ســــ   المنفذين  للشــــ
 والفرنسية(.  والعر ية  والبرتغالية  واإلنكليزية )اإلسبانية لغا   خمس

 578 423ما قدره  2020و لغ مجموع الخســائر المالية في القضــايا التي أثبتها المكتب في عام  - 67
ــترداد   في المــائــة( منهــا. وعظوة على ذلــك، ومن خظل التحقيقــا     62دوالرا )  360  474دوالرا، تم اســــــــــــ

شـركا  مسـتقلة متعاقدة  شـ ن حاال  خاصـة  المشـاريع في مشـروع التحويظ  النقدية الطارئة  أجرتها   التي 
ــارة المثبتة الناجمة عن معامظ  احتيالية ما يعادل   ــترداد   74  968في اليمن، بلغت الخســــــــ دوالرا، تم اســــــــ

ي القضـــــــــايا  ، بلغ مجموع الخســـــــــائر اإلجمالية ف 2020في المائة( منها. وخظل عام    96دوالرا )  72 245
ــتقلـة  ــترداد    653  391التي أغلقهـا المكتـب والقضـــــــــــــــاـيا التي حققـت فيهـا المنظمـا  المســــــــــــ دوالرا، تم اســــــــــــ

 دوالرا منها.  432 719

ــتجا ة لحاال  الغش التي ن ف ِّذ  في مشـــــــــــروع التحويظ  النقدية   - 68 وال تزال تدابير التخفيف واالســـــــــ
رداد المبالغ المفقودة على مد  الســـــــــنوا  الثظث  الطارئة في اليمن ت ظهر نتائج مشـــــــــجعة من حيث اســـــــــت 

ــترداد  ــية. وكما هو مبين أعظه، تم اســــــ ــائر المثبتة من جراء االحتيال في  96الماضــــــ في المائة من الخســــــ
(  ما يتماشــــــــى مع جهود اليونيســــــــ  الرامية إلى ردع تســــــــريب 2019في المائة في عام   94)  2020 عام

 تسامح مطلقا مع االحتيال والفساد.المعونة ومنعه وكشفه وإظهار عدم ال
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ــ   وتظ  - 69 ــوف  بذلك،  ملتزمة اليونيســــــــ ــبة الفورية  التدابير  تتخذ  وســــــــ ــركاء  إزاء المناســــــــ   المنفذين  الشــــــــ
ــطة في  المتورطين ــترداد  طريق  عن احتيالية  أنشـ ــائر اسـ ــركاء  هؤالء  ومنع المثبتة  الخسـ  من  المزيد  تنفيذ  من  الشـ
 المتحدة. األمم شركاء بوا ة  استخدام بوضعهم األخر   المتحدة األمم كيانا  وإخطار البرامج
 

 اليونيس   اتخذتها  التي  اإلجراءا   من  وغيرها  التأديبية  التدابير -  أل  

ــطلع - 70 ــار  النحو  على المكتب، يضـــــ ــنوي، تقريره في إليه المشـــــ ــؤولية  الســـــ   التحقيقا   إجراء  عن  المســـــ
 عن  مسـؤولة  المعنية  األخر    الوحدا  أو اإلداري   القانون   وحدة  أو البشـرية  الموارد  شـعبة أن حين في الظزمة،
  المكتب.  إليها يخل  التي  النتائج على بناءً  مناسب إجراء أي اتخاذ

ــ لــة  64  أن  اإلدارة  وتظحظ - 71   التنفيــذي   المــدير  مكتــب  أو  اإلداري   القــانون   وحــدة  إلى  إمــا  أحيلــت  مســـــــــــــ
 واتخـذ  .2020  عـام في أخر    إجراءا   أو  ـت ديبـية  إجراءا   اتخـاذ في للنظر  البشــــــــــــــرـية  الموارد شــــــــــــــعـبة أو

  الت ديبية   التدابير عن الســــــــنوي  الداخلي اليونيســــــــ   تقرير  في  عنها اإلبظغ  وتم  المســــــــائ  هذه حيال  إجراءا 
  المتخـذة  المحـددة  لإلجراءا   موجز يلي فيمـا  ويرد  الســــــــــــــلو . ســــــــــــــوء على  ردا  المتخـذة  اإلجراءا   من  وغيرها
 :2020 عام في

 خدمتهم؛ أ نهيت أو موظفا عشر أحد ف ص  )أ( 

 واحد؛ موظ  رتبة خ فضت )ب( 

 موظفين؛ سبعة درجة خ فضت )ج( 

ه )د(   موظفين؛ ثظثة إلى اللوم و ج ِّ

ــياق في  التعاون  على ووافقوا اليونيســـــ  في موظفين  ثظثة  خدمة انتهت )ه(    ت ديبية،  عملية  ســـ
 ت ديبي؛ إجراء عليهم ف رض قد لكان الخدمة في ظلوا أنهم ولو سلو . لسوء  ارتكابهم  وتبيَّن

 تنظيمية  تدابير ف رضـت  الحاال ، هذه من  سـبع وفي السـلو .  سـوء يثبت لم حالة،  18 في )و( 
 يرق   لم  أـنه  إال  الئقـا  يكن  لم  الموظفين  ســــــــــــــلو   أن  تبين  أن   عـد  خطـيا(  تو يخـا  تشــــــــــــــمـ   أن  )يمكن  إدارـية  أو
 السلو . سوء مستو   إلى

  
 التقرير  في  الواردة   الختامية   للمالحظا   اسففتجا ة  اإلدارة   اتخذتها  التي  اإلجراءا   -  ثامنا  

 2020 لعام  لليونيس   التا عة   الحسا ا   لمراجعة   االستشارية  للجنة  السنوي 

 الرقا ة  في  تســهم التي  الحســا ا ،  لمراجعة االســتشــارية  اللجنة ألعمال  تقديرها عن  اليونيســ  تعرب - 72
  الحســا ا   لمراجعة االســتشــارية  للجنة  الســنوي    التقرير  اإلدارة وترحب  للمنظمة. والفعالة المســتقلة االســتشــارية
م  2020  لعــام   التنفيــذيــة.   المــديرة  إلى  المقــدمــة  للمشــــــــــــــورة  تقــديرهــا  عن  وتعرب  التنفيــذي،  المجلس  إلى  المقــدَّ
ــم اليونيســــــــــــ  تزال ال مثي ، لها يســــــــــــبق لم جائحة العالم فيه  يواجه الذي  الوقت وفي  و القدرة  المرونة تتســــــــــ
ــديـــا   الظروف  مع  التكيف على ــديـــدة.  والتحـ ــا  عن  اإلدارة  وتعرب  الجـ   عـــد  عن  اللجنـــة  عمـــ   لطرائق  تقـــديرهـ

ل الزمني والجدول   .2020 حزيران/يونيه في بدأ  متداخلة دورا  إطار في  الجتماعاتها المعدَّ
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  تموز/يولـيه   في  لليونيســــــــــــــ   التنفـيذـية  المـديرة  مع  اللجـنة  عقـدتهمـا  اللـذين  االجتمـاعين في  أبرز  وكمـا - 73
 لدعم اليونيســـ  عم  أولويا  ترتيب إلعادة ملموســـة  إجراءا   اإلدارة اتخذ   ،2020 األول/ديســـمبر  وكانون 
 جهودا  اإلدارة  بذلت  األولويا ،  ترتيب إعادة إلى  و اإلضـــــــافة  األطفال.  لصـــــــالح 19-كوفيد  لجائحة التصـــــــدي
 الرا ع الفرع  في  إليها  المشـــــــــار  التغيير إدارة  ومبادرا  التنظيمية التحســـــــــينا   جانب إلى  الموارد،  تعبئة  لتعزيز
   التقرير.  هذا من )أل (

ــا ا ، حيث   - 74 ــارية لمراجعة الحســــــــ ــتشــــــــ لة للجنة االســــــــ وتعرب اإلدارة عن تقديرها لطرائق العم  المعدَّ
أصحاب المصلحة الرئيسيين في اليونيس  على مد  عدة أيام، بدال من الدورا  الموحدة  اجتمعت اللجنة مع 

ــ  من تقديم  ــا ا . ومكنت طريقة العم  هذه إدارة اليونيســــ ــارية لمراجعة الحســــ ــتشــــ العادية الثظث للجنة االســــ
تصــــــــــــــدي للجـائحـة  اإلحـاطـا  والوـثائق والعروض المطلوـ ة إلى اللجـنة على الرغم من إعطـاء األولوـية حـالـيا لل

   إلى جانب النواتج البرنامجية القائمة.

 فيها ورد وما 2020 عام في اللجنة أصـــــــدرتها التي الثظث  االســـــــتراتيجية   المذكرا  اإلدارة  وترحب - 75
ــفها مشــــورة من  عن  اإلدارة  وتعرب اليونيســــ . في  واإلدارة الرقا ة  ممارســــا   تعزيز في قي ِّمة  مســــاهما  بوصــ
  اللجنة. لمشورة اليونيس  أولته الذي   االعتبار 2020 لعام  السنوي  تقريرها في للجنةا لتنويه  تقديرها

ــيغة  اإلدارة  وضـــــــــعت ،2020 عام وفي - 76 ــارية  للجنة  المنقح للميثاق  النهائية  الصـــــــ ــتشـــــــ   لمراجعة  االســـــــ
م  عليهما.  ووقعت  اللجنة أمانة  واختصـاصـا   الحسـا ا    المسـتق   االسـتشـاري  للدور شـامظ عرضـا الميثاق ويقد ِّ
 يلي: ما  شــــــــــ ن التنفيذية للمديرة المشــــــــــورة لتقديم أنشــــــــــئت اللجنة أن إلى مشــــــــــيرا اللجنة،   ه تضــــــــــطلع الذي

  ن ظ م  تشـــــــــغي  على  واإلشـــــــــراف  المالية؛  واإلدارة  والمخاطر  الحوكمة  مجاال  في  المســـــــــؤوليا   االضـــــــــطظع
ــاءلة؛  وإطار الداخلية، والرقا ة وهيا لها،  اليونيســـــــ   لليونيســـــــ  المالية  والقواعد المالي للنظام واالمتثال المســـــ
 دور كذلك الميثاق ويصـ  المتحدة. األمم لموظفي واإلداري  األسـاسـي للنظامين  واالمتثال  التنظيمي؛  واإلطار
  واألخظقيا   والتقييما  والتحقيقا   للحســـــــــا ا   الداخلية  المراجعة عمليا   شـــــــــ ن  المشـــــــــورة  تقديم في  اللجنة
  للحسا ا . الخارجية المراجعة وعمليا 

ــورة اإلدارة  وترحب - 77 ــاءلة؛  الحوكمة  التالية:  المجاال   في اللجنة   مشـــــــ  والرقا ة  المخاطر  وإدارة والمســـــــ
 وتســــــل   الخارجية. والرقا ة   األخظقيا ؛ المتعلقة والمهمة الداخلية؛ والرقا ة واإلبظغ؛ المالية واإلدارة  الداخلية
مة  المشــــورا   من  مختارة لمجموعة اســــتجا ة  اإلدارة اتخذتها  التي  اإلجراءا  على الضــــوء التالية  الفقرا    المقدَّ
 :اللجنة من

ــتراتيجية  الخطة تطوير ويجري  - 78 ــتثنائية، مرحلة في 2025-2022 للفترة لليونيســـــــــ  االســـــــ  وهي اســـــــ
 يت خر  فترة  الخطة هذه تغطي  وسـوف .2030 لعام  المسـتدامة  التنمية  خطة  إطظق  منذ  للمنظمة  الثانية  الخطة
  المســــبوقة  غير  الصــــحية لألزمة العالم فيه يتصــــد  الذي  الوقت في المســــتدامة  التنمية  أهداف  تنفيذ حتما فيها
 اآلثار  فإن ذلك، على وعظوة المد . البعيدة  واالقتصادية  االجتماعية  وعواقبها  19-كوفيد  جائحة عن  الناجمة
  االجتماعية اآلثار وتشـــــــــم  تتكشـــــــــ .  تزال ال  األطفال على  الجائحة لهذه  الكاملة المباشـــــــــرة  وغير  المباشـــــــــرة
ــادية ــع  واالقتصـــ ــعة  التحديا   الجائحة لهذه نطاقا  األوســـ  والتموي   الطف   حقوق  إطار  تواجه  التي  النطاق  الواســـ

ــي الهدف  ويتمث  اليونيســـــ .  موارد  قاعدة ذلك في   ما العام، ــتراتيجية  للخطة الرئيســـ ــون   في الجديدة  االســـ  صـــ
 المتعلـقة  المســـــــــــــــتدامـة  التنمـية أهـداف تحقيق نحو المحرز  ـ التـقدم  والتعجـي   اآلن، حتى  تحقـقت التي اإلنجـازا 
 التفـاقيـة  وفقـا  العـالم  أنحـاء  جميع  في  الطفـ  حقوق  وحمـايـة  وتعزيز  ،19-كوفيـد جـائحـة  ســــــــــــــيـاق  في  ـاألطفـال
 الطف . حقوق 
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 توجيهية  لجنة يضـــــم  2025-2022 للفترة االســـــتراتيجية  الخطة لوضـــــع  هيكظ  اإلدارة  وضـــــعت وقد - 79
 عم   مجموعا   أر ع  قب  من التنفيذ موضع  الخطة  و ضعت  وقد البرامج. لشؤون  التنفيذية المديرة نائب  يرأسها
 مع روا   إقامة لضــمان  المديرين  ونائبا  المقر  شــعبتين مديرا  منها  ك  قيادة في  يشــار   الشــعب،  بين مشــتركة
 تشاور  عملية كذلك  الخطة هذه وضع عملية في ي سترشد ذلك، على  وعظوة  االستراتيجية.  الخطة تنسيق  لجنة
ــعة  وخارجية  داخلية ــم   وطموحة واســــ ــاء والدول  التنفيذي  المجلس تشــــ   األخر   المتحدة األمم وكيانا  األعضــــ
  ألصــــــــــحاب  منظَّمة  منتديا   خظل  من  المشــــــــــاورا  هذه  وتجري  ي.المدن   المجتمع  ومنظما  الوطنية واللجان
    نشــطة ذلك إلى   اإلضــافة  اإلدارة وتضــطلع  ثنائية.  عم   وحلقا   مناقشــا   خظل  ومن  المتعددين  المصــلحة
  الخطة. وضع عند االعتبار  عين آرائهم أخذ لضمان والشباب األطفال مع للتواص  خارجية

  اإلطار أيضـــا  يرتب  الذي  المنقح،  المســـاءلة  إلطار  النهائية  الصـــيغة وضـــع على  اليونيســـ  وتعم  - 80
ــاءلة  أوجه يحدد ما وهو  التنظيمي، ــاعدة  اإلطارية  المســ ــت خذ المكتب.   مســ ــ  وســ ــا  االعتبار  في  اليونيســ  أيضــ
  منظومة  مؤســـــســـــا   في  المســـــاءلة  ألطر  2021  عام  في  إجراوه  المزمع  االســـــتعراض  عن المنبثقة التوصـــــيا 
 المتحدة. األمم

، تواصــــــــــــ  اإلدارة التركيز على إحداث تحول في ثقافة 2019و ناء على العم  المنجز في عام   - 81
ــ نها أن تدفع عجلة التغيير من أج  تحقيق  المنظمة في اليونيســــــــ  في ثظثة مجاال  ذا  أولوية من شــــــ

ــيد  ــودة في مكان العم . وهذه المجاال  هي كالتالي: تجســ ــية وجعلها جزءًا من الثقافة المنشــ ــاســ قيمنا األســ
جميع جوانب عملنا؛ وإعادة تعريف مفهوم إدارة األفراد؛ وتعزيز المســاءلة عن الســلوكيا . وتســتند ك  هذه  
العناصـــــر إلى االتصـــــاال  الداخلية واهتمام الموظفين. وتقوم اليونيســـــ   قياس ورصـــــد التقدم المحرز من 

 خظل مجموعة من المؤشرا . 

 إيجاد إلى تهدف والتمييز، العنصـــــــــرية  مكافحة معنية عم  فرقة  اإلدارة أنشـــــــــ   ،2020 عام وفي - 82
 وضــــــع إلى جاهدة  فيه  تســــــعى الذي  الوقت  في  الموظفين مع  وشــــــجاعة  صــــــعبة محادثا   إلجراء  آمنة  أما ن
  منظمةال  تدر   ه، وتحتف   تنوعها  بثراء اليونيســ   تعتز حين وفي المســائ . هذه  شــ ن  لليونيســ  عم   خطة
 العنصــــــــرية  مواجهة في الراهن الوضــــــــع  لمعالجة ومدروســــــــة وهادفة جريئة  خطوا  اتخاذ إلى  حاجة  هنا  أن

  العم . مجاال  من المجال هذا في عم  بنود عدة العالمي اإلدارة فريق حدد وقد  والتمييز.

 ملموســة  نتائج لتحقيق  خظق  شــك   وتطبقها االبتكار  فكرة  التنظيمية للتحســينا   اإلدارة روية  وتتبنى - 83
ــتند  لألطفال. ودائمة ــرافية  مرنة  منظمة  وجود  فكرة إلى الروية  هذه  وتسـ ــتشـ ــهلة  واسـ ــتمرار تعم  التكيف وسـ   اسـ
  طف   ك   حقوق  إعمال لضـمان جاهدة وتسـعى  و مشـاركتهم،  والشـباب  األطفال  أج   من والتحسـين،  التعلم على
ــينا  هذه من والهدف  كامظ. إعماال ــالح  النتائج بتحقيق التعجي  على  اليونيســـــــ   قدرة  تعزيز هو التحســـــ  لصـــــ
  واالســــتثمارا   الشــــرا ا   وتعزيز العم ، أســــاليب  في  المتطورة واالبتكارا   البرامج،  تســــريع  خظل من  األطفال
  والثقافة. الناس في

ــياســـــــا   والتقيد  الداخلية الرقا ة  لخدما  الوظيفي  االســـــــتقظل دعم إلى جاهدة  اإلدارة وتســـــــعى - 84    الســـــ
 تعيين  شــــ ن الحســــا ا   لمراجعة  االســــتشــــارية  اللجنة  مع  التواصــــ   اإلدارة  وســــتواصــــ   الصــــلة.  ذا   والمعايير
  الحســـــــا ا   لمراجعة االســـــــتشـــــــارية  اللجنة  ميثاق  في عليه المنصـــــــوص  النحو  على الرقا ة، مهام في  المديرين
  في  التقييم  مكتــب  اتخــذهــا  التي  اإليجــابيــة  اإلجراءا   في  اللجنــة  بتــ مــ   اإلدارة  ورحبــت  لليونيســــــــــــــ .  التــا عــة
 اآلني  التقييم  ن ه ج واســـــــتخدام ،19-كوفيد  لجائحة  التصـــــــدي  بهدف  تقنية  توجيها  إصـــــــدار مث  ،2020 عام
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ــتقدام عملية وإنجاز  التعلم،  نحو  الموجهة ــائيي اســــ ــبع المناطق  في  األقطار المتعدد  التقييم  أخصــــ  جميعها، الســــ
  الحصر. ال المثال سبي  على

وتظحظ اإلدارة وتقد ِّر إقرار اللجنة االســـــــــتشـــــــــارية لمراجعة الحســـــــــا ا   التقدم المحرز في تعزيز  - 85
ــياســـة اليونيســـ  المنقَّحة   اإلدارة المركزية للمخاطر والضـــوا   الداخلية  اليونيســـ ،  ما في ذلك إصـــدار سـ

. وقد أعر ت اإلدارة عن تقديرها لتعليقا  اللجنة  2020مبر  لإلدارة المركزية للمخاطر في تشـرين الثاني/نوف 
أثناء وضـع هذه السـياسـة، وسـوف تبقي اللجنة على علم  اخر المسـتجدا  فيما يخ  تنفيذ هذه السـياسـة،  

 حسب االقتضاء. 

 البرامج  تنفيــذ  اســــــــــــــتراتيجيــا   في  المخــاطر  إدارة  وإدمــاج  المخــاطر  إدارة  تعزيز  على  اإلدارة  وتركز - 86
ــعيد على  دائهاوأ ــاءلة إطار  في يتوخى ال حين وفي القطري. الصـــــــــ   كبير  يكون   أن لليونيســـــــــــ   المنقح  المســـــــــ

  الختصاصا   النهائية الصيغة بوضع  تقوم  اإلدارة فإن  التنفيذية، المديرة أمام مباشرة مسؤوال  المخاطر موظفي
  الدورة  انعقاد  قب  الصـــــــــــــيغة هذه تكتم   أن  ويتوقع العليا،  اإلدارة  إنشـــــــــــــاوها المقترح   المخاطر  المعنية  اللجنة
 النهائية الصـيغة بوضـع  اإلدارة  تقوم ذلك، إلى  و اإلضـافة .2021 حزيران/يونيه في  التنفيذي  للمجلس السـنوية
 المركزـية لإلدارة المنقحـة  للســـــــــــــــياســــــــــــــة  والفعـال العملي  التنفـيذ  لتعزيز وتحملهـا المخـاطر تقـب   ومـبادئ  لبـياـنا 
 المكاتب جميع  تجريها  التي  للمخاطر الســنوية   التقييما  مقترنةً   هذه،  المخاطر  إدارة جهود  وســتتيح  للمخاطر.
 على  القرارا  اتخاذ ،2021 عام في  صـــدوره  المتوقع  الداخلية الرقا ة  بيان  جانب  وإلى العالمي، الصـــعيد على
 حينها. في المخاطر عن واإلبظغ  المخاطر الوعي أساس

ــير وإذ - 87 ــورة إلى  اإلدارة  تشــــ ــ ن  اللجنة مشــــ ــتعانة   شــــ ــتق    خبير االســــ ــورة  يقدم مســــ ــ ن  المشــــ   النهج    شــــ
  يعمظن   مسـتقلين خارجيين  خبيرين    ن  تفيد أن  يسـرها  الخزانة، لعمليا   األج  والطوي  المتوسـ  االسـتراتيجي

ــارية  اللجنة في حاليا ــتشــــ ــؤون  االســــ ــادا  المالية. للشــــ ــورة مماثلة الخبراء هؤالء  يقدمها التي  واإلرشــــ  التي  للمشــــ
 الســـيولة  مخاطر من القصـــير  األج  في  كاف نحو على  الخزانة حماية ضـــمان على  وتســـاعد اللجنة، تتوخاها
  الناشئة. والفرص المخاطر  إدارة الخزانة وقيام المال ورأس

ــياغة ألداة   الكاملة اإلمكانا   بتحقيق  اإلدارة  وتلتزم - 88 ــاط وتعم  الميزانية صـــــــــ ــبي   في بنشـــــــــ  ذلك، ســـــــــ
 المعامظ  مســتو   على الرصــد أداة   من ممكنة اســتفادة  أقصــى لتحقيق المتاحة الفرص  اســتمرار وتســتكشــ 
  .2019 عام في ن ف ِّذ  التي

ــتشـــــارية  - 89 ويعتزم المكتب تقديم ميثاق منقح،  عد إجراء مشـــــاورا  مع المديرة التنفيذية واللجنة االســـ
ــنويــة للمجلس التنفيــذي لعــام  لمراجعــة الحســـــــــــــــا ــا  ا .  2021لتــا عــة لليونيســــــــــــــ ، وذلــك في الــدورة الســــــــــــ

ــافية للمكتب مع التركيز على تعزيز الموارد الظزمة 2020 عام وفي  ، خصـــــــصـــــــت اليونيســـــــ  موارد إضـــــ
 لوظيفة التحقيق.

  2020 آذار/مارس  بين الفترة  في األخظقيا  مكتب مدير منصــــــــب  شــــــــغور  علما  اإلدارة تحي  وإذ - 90
ــباط/فبراير   األخظقيا  مكتب أن على  الضـــوء  تســـل   فإنها  محله،  في مســـؤول  موظ   ع ي ِّن حيث  ،2021 وشـ

 الفترة  هـذه  خظل المطلوب  النحو على  اإلعظمـية  اإلحـاطـا  و/أو  االجتمـاعـا   لعقـد  ومـتاحـا  مهـامـه  يؤدي ظـ 
 األخظقيا . مكتب مع اللجنة تواص   استمرار اإلدارة وترحب  مدير. دون 
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ــافــة - 91  مكتــب  في  الميزانيــة  وإدارة  الحيــازة   ــارامترا    ــ ن  تفيــد  أن  اإلدارة  يســــــــــــــر    ذلــك،  إلى  و ــاإلضـــــــــــــ
  الداخلية  المراجعة ومكتب  األخظقيا  مكتب  معايير  مع  2020  حزيران/يونيه من  اعتبارا  تتماشــــى  األخظقيا 
 والتحقيقا . للحسا ا 

ــية  الجها   مع  اللجنة  لتواصــــــــــــ   تقديرها عن اإلدارة وتعرب - 92   الخارجية الرقا ة  لنظام  المكونة الرئيســــــــــ
 التفتيش  ووحدة المتحدة   األمم  المظالم  وأمين المتحدة األمم  حســــا ا   مراجعي  مجلس ذلك في   ما لليونيســــ ،
 هذه الرقا ة مهام عن  المنبثقة  والتوصـيا   المظحظا   اإلدارة  وتثمن المتحدة. األمم  لمنظومة  التا عة المشـتركة
 الصلة. ذا  التوصيا   لتنفيذ األولوية إعطاء وتواص 

 المتحدة األمم  حســا ا  مراجعي  مجلس عن الصــادر  بتحفظا  المشــفوع غير  الرأي اإلدارة  وترحب - 93
 المشــفوع غير الرأي أن حين وفي .2019  األول/ديســمبر  كانون  31 في المنتهية للســنة المالية  البيانا   شــ ن

ــبة القاعدة هو  أضـــــــحى قد  بتحفظا   التي والجهود اإلنجاز هذا  أهمية  تبرز أن  اإلدارة تود  لليونيســـــــ ،  النســـــ
 اإلدارية والرسائ  المالية البيانا   مشاريع  على  اللجنة تعليقا  ذلك في   ما  الرأي،  هذا  صياغة سبي  في ت بذل

  الباب. هذا في مشورة  من تقدمه وما 2019 لعام لليونيس 

وتتطلع   2020عن تقـديرهـا لاراء والمشــــــــــــــورة القي ِّمـة التي قـدمتهـا اللجنـة طوال عـام    اإلدارةوتعرب   - 94
 معها. التعاون  استمرار إلى

  
 قرار  مشروع  -  تاسعا  

 ،إن المجلس التنفيذي 

 التقرير الســـــنوي لمكتب المراجعة الداخلية للحســـــا ا  والتحقيقا   اليونيســـــ    يحيط علما - 1 
ــام   )  2020لـــــعـــــ ــذي  ــيـــــ ــفـــ ــنـــ ــتـــ الـــ ــلـــــس  الـــــمـــــجـــ إلـــــى  ــدم  ــقـــــ ــتـــــــه  E/ICEF/2021/AB/L.3الـــــمـــ وإضــــــــــــــــــــافـــ  )
(E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1( و رد إدارته )E/ICEF/2021/AB/L.4 وكذلك  التقرير الســــــــــــنوي )

ــا ا   اليونيســـــ  لعام  ــارية لمراجعة الحســـ ــتشـــ المقدم إلى المجلس التنفيذي، ويرحب  الرأي   2020للجنة االســـ
 اية وفعالية إطار المنظمة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقا ة؛العام المتعلق  مد  كف

 ـالميثـاق المنقح لمكتـب المراجعـة الـداخليـة للحســـــــــــــــا ـا  والتحقيقـا     يحيط علمفا أيافففففففففا - 2 
 (؛E/ICEF/2021/AB/L.5 اليونيس  )

م معلوما  عن االحتياجا  اإلضــــــــــافية من الموارد الظزمة إلى اليونيســــــــــ  أن تقد  يطلب - 3 
ــتراتيجية   ــد الثغرا  التي تشـــــــــوب التغطية، كجزء من اإلســـــــــهاما  المقدمة في الخطة االســـــــ للمكتب لكي يســـــــ

ــ  للفترة   ــرية 2025-2022والميزانية المتكاملة للفترة   2025-2022لليونيسـ ــمن توفير الموارد البشـ ، وأن تضـ
 جية الكافية للمكتب.والمالية والتكنولو 

  

https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.3/Add.1
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.4
https://undocs.org/ar/E/ICEF/2021/AB/L.5
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 المرفق
  فيها   ُيبت  لم  التي  الحسفا ا   مراجعة  توصفيا    شفأن  المحرز  التقدم  عن  مسفتكملة  معلوما   

 2020  األول/ديسمبر  كانون  31  حتى  شهرا،  18  عن  تزيد  لمدة

اإلجراء المتفق عليـه في التقرير الســــــــــــــنوي لمكتـب المراجعـة الـداخليـة للحســـــــــــــــا ـا   
 آخر المستجدا   ش ن التقدم المحرز 2020والتحقيقا  لعام 

 )توصية واحدة( 2018مراجعة حسا ا  المكتب القطري في تركيا، صدر  في كانون األول/ديسمبر   
من بين التوصـــيا  )ذا  األولوية المتوســـطة( التي وافقت عليها شـــعبة الشـــرا ا   
العامة اســـــتعراض االحتياجا  الحالية من التبرعا  ونظام الترميز،  التنســـــيق مع  

والتنظيم اإلداري ومكتب برامج الطوارئ وأي شــعبة ضــرورية  شــعبة اإلدارة المالية  
التي تندرج ضــــمن   أخر ، والتوصــــ  إلى ح  يمكن أن يؤدي إلى ترميز التبرعا  

 اإلنمائي وتتبعها واإلبظغ عنها  شك  أدق.  -سلسلة العم  اإلنساني  

ــ  قيد التنفيذ: ــعبة الشــــــــ ــاني التا ع لشــــــــ را ا   أجر  اإلدارة، من خظل فريق العم  اإلنســــــــ
البيانا    ــعبة  ــعبة اإلدارة المالية، وشـــــــ ــعب مع شـــــــ ــتركة بين الشـــــــ ــا  مشـــــــ العامة، مناقشـــــــ
المعلوما  واالتصــاال ، ومكتب برامج   والتحليظ  والتخطي  والرصــد، وشــعبة تكنولوجيا 
ــرا ا    ــعبة جمع األموال من القطاع الخاص وإقامة الشــــــ ــعبة البرامج، وشــــــ الطوارئ، وشــــــ

ــبــ التنفيــذ  ســــــــــــ النهــائيــة.  معــه. وقــد تــ خر  المواعيــد  المحــدود وتعــارض  ب مظ  الموظفين 
و النظر إلى تعقيد اإلجراء الموصــــــى  ه وأثره على نطاق مختل  الشــــــعب، تم التوصـــــــ   
ــاور مع المكـاتب المعنـية، ومن المتوقع اتخـاذ   إلى ح  مقترح، وتجري حالـيا عملـية التشــــــــــــ

 .2021قرار في الر ع الثاني من عام  
 )أربع توصيا ( 2018البيانا  الرئيسية للبائعين في اليونيس ، صدر  في عام  مراجعة حسا ا  إدارة

من بين التوصــيا  )ذا  األولوية القصــو ( التي وافقت عليها شــعبة اإلدارة  )أ(
ــعبة اإلمدادا  والمركز العالمي للخدما    ــاور مع شـــ ــة  التشـــ ــياســـ ــدار ســـ المالية إصـــ

ــعبة البيانا   ــتركة وشــــــ ــياســــــــة  المشــــــ ــد، إلى جانب ســــــ والتحليظ  والتخطي  والرصــــــ
وإجراءا  داعمة  شـــــــ ن إدارة البيانا  الرئيســـــــية تغطي جميع المســـــــائ  المحددة في 

 مراجعة الحسا ا .

من بين التوصــيا  )ذا  األولوية القصــو ( التي وافقت عليها شــعبة اإلدارة  )ب(
البيانا  والتحليظ  والتخطي   المالية  التشــــــــــــاور مع شــــــــــــعبة اإلمدادا ، وشــــــــــــعبة 

ــتخدام   ــتعراض الحاجة إلى اســــــ ــتركة اســــــ ــد، والمركز العالمي للخدما  المشــــــ والرصــــــ
الســــــــــــــجـ  الرئيســــــــــــــي للـبائعين لمرة واحـدة والنظر في وق  اســــــــــــــتخـدامـه و ـيان ذـلك 

 السياسا . في

: توضــــــيح شــــــرط تســــــجي  البائعين في بوا ة األمم المتحدة  أولوية متوسففففطة )ج(
ــية العالمية للم ــا  واإلجراءا  المتعلقة  إدارة البيانا  الرئيســـــ ــياســـــ ــتريا  في الســـــ شـــــ
 للبائعين.

ــناد دور إدارة البيانا  الرئيســـية أولوية متوسففطة )د( : اســـتعراض الحاجة إلى إسـ
سياسا   إلى موظفين ليسوا مكلفين بتجهيز إدارة البيانا  الرئيسية كما هو محدد في

وإلغاء إمكانية اطظعهم على تلك البيانا  حيثما   وإجراءا  إدارة البيانا  الرئيســــــية،
 تبيَّن أن األمر غير ضروري.

أصــــدر  شــــعبة اإلدارة المالية ســــياســــة  شــــ ن إدارة البيانا  المالية الرئيســــية  ُنف ِّذ : )أ(
لوضـــــع ســـــياســـــة شـــــاملة لليونيســـــ  إلدارة البيانا  الرئيســـــية. وتحدد هذه الســـــياســـــة األدوار  

البائعين وأصـــــــحابها وتر   بين الوثائق التنظيمية الســـــــارية حاليا والمســـــــؤوليا  ومجموعا   
 النســـبة لشـــعبة اإلمدادا ، وشـــعبة الموارد البشـــرية، وشـــعبة البيانا  والتحليظ  والتخطي   
ــية الذي ســــبق وصــــفه في إطار   ــياســــة دور إدارة البيانا  الرئيســ ــ ِّ  هذه الســ والرصــــد. وتفصــ

ــياســـة المالية واإلدارية   ــياســـة 1 : الضـــوا   الداخلية، الملحق  لليونيســـ 1السـ ، األدوار؛ والسـ
ــوا   الداخلية، الملحق   1المالية واإلدارية   ــ  بين الواجبا   2لليونيســـــــــــــ : الضـــــــــــ ، الفصـــــــــــ

 ألغراض البيانا  الرئيسية للبائعين.

ــاور بين الشـــــعب مع ك  من المركز  قيد التنفيذ )ب( ــعبة اإلدارة المالية،  التشـــ : قامت شـــ
المشـــــــــتركة، وشـــــــــعبة اإلمدادا ، وشـــــــــعبة البيانا  والتحليظ  والتخطي   العالمي للخدما   

والرصــــــــد، بتقييم الحاجة إلى اســــــــتخدام البائعين لمرة واحدة. وقد ب ذل هذا الجهد في ســــــــياق 
اسـتعراض أوسـع للسـياسـة المتعلقة  إدارة البيانا  الرئيسـية الواردة في التوصـية )أ(. و عد أن 

ة السـياسـة الشـاملة إلدارة البيانا  الرئيسـية، فإنها تواصـ  تعزيز أصـدر  شـعبة اإلدارة المالي
ــي للبائعين لمرة واحدة. ويجري  ــتخدام ســـج  رئيسـ ــع إجراء ينظم تحديدا اسـ هذا المجال بوضـ

 .2021حاليا بذل هذا الجهد، ومن المقرر االنتهاء منه  حلول حزيران/يونيه 

ســــجي  وإدارة البائعين  قوة تســــجي  : يشــــجع مشــــروع إجراء اليونيســــ   شــــ ن تُنف ِّذ  )ج(
البــائعين في بوا ــة األمم المتحــدة العــالميــة للمشــــــــــــــتريــا . وال يتطلــب هــذا اإلجراء مثــ  هــذا 
ــجي   الفع  في  ــد التســـ ــتركة يرصـــ ــجي ،  النظر إلى أن المركز العالمي للخدما  المشـــ التســـ

ــية. وقد خط  المركز العالمي للخدما  الم شـــــــــــــتركة وشـــــــــــــعبة  إطار إدارة البيانا  الرئيســـــــــــ
عب والمكاتب القطرية  شــــ ن التقدم المحرز   اإلمدادا  ألنشــــطة مشــــتركة لتقديم تعليقا  للشــــ 

 في تسجي  البائعين.

: ـقامـت شــــــــــــــعـبة اإلدارة المـالـية والمركز العـالمي للخـدمـا  المشــــــــــــــتركـة ـ إجراء ُنفف ِّذ  )د(
فين ليســــــوا مكلفين  االســــــتعراض المطلوب ألدوار إدارة البيانا  الرئيســــــية المســــــندة إلى موظ

بتجهيز إدارة البيانا  الرئيســـــــــــية. وأســـــــــــفر االســـــــــــتعراض عن الوقوف على اســـــــــــتثناء واحد 
شــــــعبة البيانا  والتحليظ  والتخطي  والرصــــــد  النســــــبة لموظ  مطالب بدعم المكاتب   في

 معلوما  مســتكملة عن الشــركاء المنفذين. وفي  ياب إمكانية إســناد دور مســتخدم مســتق  
، ن قلــت مهمــة دعم المكــاتــب  VISIONلومــا  الشــــــــــــــركــاء المنفــذين في نظــام  لتحــديــث مع

ــد إلى المركز العـالمي   بهـذه الصـــــــــــــــفة من شــــــــــــــعـبة البـياـنا  والتحليظ  والتخطي  والرصــــــــــــ
 المشتركة. للخدما 
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اإلجراء المتفق عليـه في التقرير الســــــــــــــنوي لمكتـب المراجعـة الـداخليـة للحســـــــــــــــا ـا   
 آخر المستجدا   ش ن التقدم المحرز 2020والتحقيقا  لعام 

 )ثالث توصيا ( 2018مراجعة أنشطة التحصين في اليونيس ، صدر  في كانون األول/ديسمبر   
تبادل معلوما  تفصـــيلية مع المانحين والشـــركاء الرئيســـيين  أولوية قصففو : )أ(

)ويفضــ  أن يكون ذلك في المقترحا  واتفاقا  المنح ذا  الصــلة( عن كيفية عم  
للتحويظ  النقدية والقيود المفروضــــــــــة عليه،  ما في ذلك المخاطر    المنســــــــــقالنهج  

من خظل اليونيســ ؛    والمســؤوليا  وأوجه المســاءلة المرتبطة  إدارة األموال الموجهة
وتوفير مبادئ توجيهية للمكاتب القطرية  شـــــــــــــ ن المخاطر اإلضـــــــــــــافية التي ينطوي 
عليها تنفيذ أنشطة التحصين في البلدان ذا  القدرا  والنظم الضعيفة جدا؛ واالتفاق  

 على مسؤوليا  اليونيس  وأوجه مساءلتها في هذه البلدان.

ــتخدام البيانا   متوسفففففففطة: أولوية )ب( المتاحة لتحديد البلدان ذا  القدرا   اســـــــــ
الضــــــــــعيفة إلعداد تنبؤا  دقيقة وموثوقة  اللقاحا  وتنفيذ اســــــــــتراتيجية وخطة عم  

 محددتي األهداف للمساعدة في تحسين تنبؤاتها.

 توضيح المسؤولية والمساءلة عن تنفيذ أنشطة التحصين. أولوية متوسطة: )ج(

ــع اقيد التنفيذ )أ( ــتراتيجية  وخطة عم   لدعم : تقوم اإلدارة بوضــــــ ــيغة النهائية الســــــ لصــــــ
ــين    متطلبا  اللقاح. وتعز  حاال  الت خير إلى إعادة تركيز العم    التنبؤالبلدان في تحســــــــ

 (. 19-على التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا ) وفيد

: حدد  اإلدارة، عن طريق شـعبة الشـرا ا ، سـتة بلدان اسـتنادا إلى  قيد التنفيذ)ج(  )ب( و
ــاد، وجمهورية الكونغو   ــتان، وتشــــــ ــتان، و ا ســــــ مؤشــــــــرا  الصــــــــحة العامة )إثيو يا، وأفغانســــــ
الديمقراطـية، ونيجيريا(، وهي البـلدان التي تحـتاج إلى نهج أ ثر تركيزا، مع زيادة توضــــــــــــــيح  
طبيعة الدعم الذي يتعين أن يقدمه المقر والمكاتب اإلقليمية. وتقوم شـــعبة الشـــرا ا  حاليا، 

المكـاـتب اإلقليمـية المعنـية، بوضــــــــــــــع نموذج لجمع هـذه المعلومـا ، وســــــــــــــوف  ـ التعـاون مع 
ــتقب    تتواصـــ  مع شـــعبة اإلمدادا  وشـــعبة البيانا  والتحليظ  والتخطي  والرصـــد في المسـ
للمســــاعدة في وضــــع الصــــيغة النهائية للنهج المتبع ورصــــد التقدم المحرز  صــــورة منتظمة.  

، تتطلع اإلدارة إلى اسـتكمال  19-ي لجائحة كوفيدوعلى الرغم من الت خر الناجم عن التصـد
 التنفيذ على النحو المشار إليه.

 )توصيتان( 2019أمن الفااء اإللكتروني وخصوصية البيانا ، صدر  في آذار/مارس 
اســـــتعراض التوصـــــيا  األمنية لمقدمي خدما  الحوســـــبة   أولوية متوسفففطة: )أ(

ــحابية وتنفيذ  ــيا السـ ــدها في ســـج    التوصـ ــوع، ورصـ ــلة  الموضـ التي تعتبر ذا  صـ
؛ واســتعراض وتعدي  ســياســا  إدارة األجهزة المحمولة في ضــوء  التشــغيليةالمخاطر  

 توصيا  تعزيز األمن.

، النهائيين  للمستخدمينتنفيذ دورا  تدريبية للتوعية األمنية   أولوية متوسطة: )ب(
ي ســـترشـــد فيها  حوادث أمنية مث  اســـتراق الهوية الرقمية واالســـتيظء غير الم ذون  ه 

 على حسا ا  البريد اإللكتروني للموظفين.

بيئا  الحوســـــــبة     من: قامت اإلدارة  اســـــــتعراض وتنفيذ التوصـــــــيا  المتعلقة  ُنف ِّذ  )أ(
الســــــحابية،  ما في ذلك النظر في أمن   الشــــــبكةلســــــحابية وغيرها من عمليا  النشــــــر عبر ا

الحوســـبة الســـحابية فيما يتعلق  األجهزة المحمولة. ويجري رصـــد المخاطر واإلجراءا  ذا   
  2021الصـــــــلة في ســـــــج  المخاطر التشـــــــغيلية وفقا لذلك. وقد أ د المكتب في آذار/مارس  

 فيذ وإغظق مل  هذه التوصية. اتخاذ إجراءا  من أج  التن

ذ  )ب( : تر  اإلدارة أن هــذه المكونــا  مــدرجــة  ــالفعــ  في التــدريــب اإللزامي للتوعيــة ُنفف ِّ
 ـ من تكنولوجيـا المعلومـا  لجميع المســــــــــــــتخـدمين. والســــــــــــــتكمـال التـدريـب اإللزامي الحـالي  

ــة ــسـ ــتو  المؤسـ ــتخدمين، قامت اإلدارة بتقييم ح  للتوعية األمنية على مسـ ــطلعت  للمسـ ، واضـ
 إجراءا  مختلفة،  ما في ذلك األحداث األمنية المشـــــــــــــتركة بين الوكاال ، واالتصـــــــــــــاال  
ــتمر   ــبكية، واســــــ ــية شــــــ ــك  حلقا  دراســــــ ــعة النطاق في شــــــ التثقيفية للتوعية األمنية الواســــــ

ــتفادة من التدريب الحالي للتوعية األمنية. وتقوم اليونيســـ  تدريجيا بتنظيم جلســـا    في االسـ
 والتوعية فيما يخ  مهام محددة.للتدريب 

ــتدامة جهود التوعية األمنية  )ج( إلى جانب نطاق التوصـــية، تعم  اإلدارة على تعزيز اسـ
الصـــــلة  الموضـــــوع  الشـــــرا ة مع مركز األمم المتحدة الدولي   ذي التدريبمن خظل تطوير 

ذ وإغظق اتخاذ إجراءا  من أج  التنفي  2021للحوســــــــــــبة. وقد أ د المكتب في آذار/مارس  
 مل  هذه التوصية. 

 )توصيتان( 2019مراجعة حسا ا  المكتب القطري في نيبال، صدر  في حزيران/يونيه 
حســـــــب الضـــــــرورة   وتنقيحهااســـــــتعراض نظريا  التغيير   أولوية متوسفففففطة: )أ(

 السياق االتحادي للعمليا  في هذا البلد. كام لتعكس  شك  

ــلة   أولوية متوسففففطة: )ب( ــلســـ ــين أداء عمليا  التخزين في ســـ التبريد   أجهزةتحســـ
 على مستو  المقاطعا  من خظل العم  مع الحكومة.

: تعم  نيبال على إعداد تحلي  للحالة الراهنة، لي ســـــــــــترشـــــــــــد  ه في تنقيح  قيد التنفيذ )أ(
 الحالي في البلد. التشغيليكس السياق نظريا  التغيير لكي تع

: أ ملت اليونيســــــ  إدماج وظيفة ســــــلســــــلة أجهزة التبريد في القائمة المرجعية ُنف ِّذ  )ب(
لرصـد الزيارا  الميدانية. وأجريت مناقشـا  مع الحكومة )المسـؤولة أيضـا عن رصـد وظيفة 

ــلة  ــلســـــ ــا. كماالتبريدمعدا  ســـــ أنجز  اإلدارة   ( إلدراجها في جدول الرصـــــــد الحكومي أيضـــــ
ــلة التبريد البالغ عددها  ــلســــ ل ِّمت جميع قطع معدا  ســــ ــ  عملية التنفيذ إلى حد كبير، حيث ســــ

في المائة(. وقد أ د    99قطعة منها )  286قطعة إلى مواقع مخصــصــة وجر  تركيب   290
   اتخاذ إجراءا  من أج  التنفيذ وإغظق مل  هذه التوصية. 2021المكتب في آذار/مارس 

 


