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 الدورة التاسعة والستون
 من جدول األعمال املؤقت* 921البند 

جعـة  التقارير املالية والبيانات املاليـة املرا 
 وتقارير جملس مراجعي احلسابات

   
صـنادي    تنفيذ توصيات جملس مراجعي احلسابات الواردة يف تقاريره عن  

 كــانون األول  19وبــراما األمــم املتحــدة للفتــرة املاليــة املنت يــة يف      

   2191ديسمرب 
  

 **تقرير األمني العام  
 

 إضافة  
  

 موجز 
بــاا الــذل  فلــم فيــ  مــن   292 84ة العامــة هــذا التقريــر مقــدم عمــا بقــرار اجلمعيــ  

الرؤساا التنفيذيني لصـنادي  األمـم املتحـدة وبراجم ـا قن يقـدموا إع اجلمعيـةس يف نفـس الوقـت         
خذ الذل يقدم في  جملس مراجعي احلسابات توصيات س تقارير عن التدابري املتخـذة قو الـس سـتت   

 من قجل تنفيذ تلك التوصيات.
 
 

 
 

 * A/69/150. 
 بسبم  ول مدة عملية مجع املدخات من صنادي  األمم املتحدة وبراجم ا.تأخر تقدمي هذا التقرير  ** 

http://undocs.org/ar/A/RES/48/216
http://undocs.org/ar/A/69/150
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ويتشرف األمني العام بأن حييل إع اجلمعية العامة ردود الرؤساا التنفيـذيني للصـنادي     

ــاما األمــم املتحــدة      ــةس وجامعــة األمــم املتحــدةس وبرن والــرباماس وهــيك مركــا التلــارة الدولي
ــة      ــةس ومن م ــم املتحــدة للمشــاريع اإلنتاجي ــا،يس وصــندوم األم ــةس   اإلمن ــم املتحــدة للةفول األم

ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجـنيني الفلسـةينيني يف الشـرم األدوس ومع ـد األمـم      
املتحـدة للتــدريم والبحــنس وصــنادي  التربعــات الـس يــديرها مفــوا األمــم املتحــدة الســامي   

حـدة للسـنانس   لشؤون الاجنينيس وصندوم برناما األمم املتحـدة للبينيـةس وصـندوم األمـم املت    
ــم املتحــدة املعــ  باملخــدرات        ــم األم ــم املتحــدة للمســتو نات البشــريةس ومنت ــاما األم وبرن
ــني        ــم املتحــدة للمســاواة ب ــة األم ــم األمــم املتحــدة شــدمات املشــاريعس وهيني واجلرميــةس ومنت
ــة        ــة الدوليـــ ــداس وادنمـــ ــة لروانـــ ــة الدوليـــ ــة اجلنا،يـــ ــرقةس وادنمـــ ــني املـــ ــني وملنـــ اجلنســـ

 السابقة. اليوغوسافي
ويقدم هذا التقرير معلومات إضافية عاوة على التعليقات املقدَّمة إع جملس مراجعـي   

احلســابات الــس ب يف بعــت احلــاهت إدراج ــا يف تقــارير ا لــس الن ا،يــة املقدَّمــة إع الرؤســاا  
ت ا لـسس  التنفيذيني للصنادي  والرباما املعنية. ووافـ  الرؤسـاا التنفيـذيون علـى جـلي توصـيا      

وورد بعٌت من تعليقاهتم يف تقارير ا لس على النحو الواجم. لذاس وسعيا للحد من التنـرار  
ــد         ــذيني إه عن ــن الرؤســاا التنفي ــات إضــافية م ــر تعليق ــذا التقري ــا، س ه يقــدم ه ولتبســيا الوث

يخ اهقتضاا. ويقـدم هـذا التقريـر قيضـا معلومـات عـن لالـة التنفيـذ واملنتـم املسـؤول والتـار           
التقديرل لإلجناز واألولوية الس حت ى هبا كل توصية من التوصـيات الـواردة يف تقـارير ا لـس     
ذات الصلةس فضا عن معلومات مستنملة عن لالة تنفيذ توصيات ا لـس املتعلقـة بـالفترات    

 السابقة الس اعترب ا لس قهنا مل تنفذ بشنل تام.
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 مقدمة - قوه 
بــااس  292 84مــن قــرار اجلمعيـة العامــة   7هـذا التقريــر مقـدَّم عمــا بألنــام الفقـرة     - 9

ــامس        ــذيني لصــنادي  األمــم املتحــدة وبراجم ــا القي ــة إع الرؤســاا التنفي ــ  اجلمعي ــت في ــذل  لب ال
ــ  توصــيا    يف ــذل تقــدم في ــاة   نفــس الوقــت ال ــةس  واف ت جملــس مراجعــي احلســابات إع اجلمعي

اجلمعية بردودهم عن  ري  الللنـة اهستشـارية لشـؤون اإلدارة واملياانيـةس وبيـان التـدابري الـس        
 ستتخذ لتنفيذ تلك التوصيات وحتديد جداول زمنية ما،مة لتنفيذها.

تاليــة الصــادرة  وعنــد إعــداد هــذا التقريــرس قفخــذت يف احلســبان قلنــام القــرارات ال        - 2
 اجلمعية العامةك عن

بااس ومذكرة األمـني العـام الـس قلـال هبـا مقترلـات جملـس         292 52القرار  )ق( 
مراجعـــي احلســـابات املتعلقـــة بتحســـني تنفيـــذ توصـــيات  الـــس وافقـــت علي ـــا اجلمعيـــة العامـــة  

(A/52/753؛) 
ــراران  )ب(  ــ ا      91 24و  215 27الق ــة  لب ــا اجلمعي ــذان كــررت في م ــف الل قل

املتحـدة وبراجم ـا ذات الصـلة كفالـة      األمني العـام وإع الرؤسـاا التنفيـذيني لصـنادي  األمـم      إع
التعليل بالتنفيذ النامل لتوصـيات جملـس مراجعـي احلسـابات يف الوقـت املناسـمس والتصـدل        
لألسباب اجلذرية للمشاكل الس قبرزها ا لسس وتقدمي تفسـري  واف  حلـاهت التـأخري يف تنفيـذ     

قو قكثر(س وحتديد اإل ـار الـام     سيما تلك الس تنت ر التنفيذ منذ سنتني توصيات ا لس )وه
املتوقـــع لتنفيـــذ التوصـــياتس وكـــذلك قولويـــات تنفيـــذها وحتديـــد املـــو فني الـــذين ســـيتولون  

 تنفيذها. مسؤولية
وفيما يتعل  باأل ر الامنيةس بذل الرؤساا التنفيذيون للصنادي  والـرباما قصـارج ج ـدهم     - 1

لتوصيات. ومع ذلكس فإن الرؤسـاا التنفيـذيني يـرون    لتحديد التواريخ املست دفة لانت اا من تنفيذ ا
 إلجنازها. يف بعت احلاهت قهنا ملثل قنشةة مستمرة ه مينن حتديد تواريخ حمددة

ــم التوصــيات         - 8 ــس يصــنف قه ــي الن قن ا ل ــاتس ف ــم األولوي ــ  بترتي ــا يتعل ــا يف م قم
درها ا لـس سـتنف ذ   ومـع قن مجيـع التوصـيات املقبولـة الـس قصـ      “. توصيات ر،يسـية ”بوصف ا 

 قواهناس فإن األولوية القصوج ست منح للتوصيات الر،يسية. يف
وواف  الرؤساا التنفيذيون على توصيات ا لس كل ا تقريبًاس وقفشري يف تقـارير ا لـس    - 5

قلـفس   91 24مـن القـرار    98إع بعت  من تعليقـاهتم علـى النحـو الواجـم. وعمـا بـالفقرة       
قفدِّمت معلومات عن كافة التوصيات املتعلقـة بـالفترات السـابقة الـس رقج ا لـس قهنـا مل ت نف ـذ        

 تنفيذا تاما.

http://undocs.org/ar/A/RES/48/216
http://undocs.org/ar/A/RES/52/212
http://undocs.org/ar/A/52/753
http://undocs.org/ar/A/RES/67/235
http://undocs.org/ar/A/RES/68/19
http://undocs.org/ar/A/RES/68/19
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 مركا التلارة الدولية -ثانيا  
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني         -قلف  

 (9)2191كانون الثاين ديسمرب  19 املنت ية يف
ــدول   - 2 ــرد يف اجلـ ــةس    9يـ ــوجا للحالـــة يف طب قغسـ ــ  بتنفيـــذ    2198مـ ــا يتعلـ فيمـ

 التوصيات الر،يسية.
  

 9اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
قيييد التوصيييات 

 التنفيذ

لتوصيييات اليييت  ا
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييات اليييييت  
ُ حيييييييد د هليييييييا   مل

 مستهدف تار  
 - 2 2 - - 2 شعبة دعم الرباما       

ــة   ــم الـــرباما واألمانـ شـــعبة دعـ
 - 9 9 9 - 2 العامة لألمم املتحدة
ومنتـــم  شـــعبة دعـــم الـــرباما

 - 9 9 - - 9 املديرة التنفيذية
 - 8 8 9 - 5 ا موع 
   41 21 - 911 بة املنيويةالنس 
 
فيمـا يتعلـ  بتنفيـذ مجيـع      2198مـوجا للحالـة يف طب قغسـةس     2ويرد يف اجلـدول   - 7

 التوصيات.
  

__________ 

 (9) A/69/5 (Vol. III).س الفصل الثاين 

http://undocs.org/S/RES/69/5
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 2اجلدول 
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
قيييد التوصيييات 

 التنفيذ

يت التوصيييات اليي 
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييات اليييييت  
ُ حيييييييد د هليييييييا   مل

 مستهدف تار  
 - 2 2 - - 2 شعبة دعم الرباما       

ــة   ــم الـــرباما واألمانـ شـــعبة دعـ
 - 9 9 9 - 2 العامة لألمم املتحدة
ومنتـــم  شـــعبة دعـــم الـــرباما

 - 2 2 - - 2 املديرة التنفيذية
 - 5 5 9 - 2 ا موع 
   41 97 - 911 النسبة املنيوية 
  
س قوصـى ا لـس بـأن ي بلـر املركـا بانت ـام كـًا مـن اجلمعيـة العامـة           98ويف الفقرة  - 4

وا لــس العــام ملن مــة التلــارة العامليــة  ســتوج التمويــل املتوقــع الــازم يف املســتقبل لــدعم 
 .التاامات هناية اشدمة

 اا اشدمـة يف البيانـات املاليـة ملركـا     وترد اهلتاامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعـد انتـ   - 1
التلارة الدولية الس حتال إع اجلمعية العامة وإع ا لس العام ملن مـة التلـارة العامليـة. واعتبـارًا     

 ست عّد البيانات املالية ملركا التلارة الدولية على قساس سنول.   س2198من عام 
 

 العامة لألمم املتحدةشعبة دعم الرباما واألمانة  اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195من عام  األخريالربع  التار   احملدد: 
س قوصى ا لس بأن يستعرا مركا التلارة الدولية مـا إذا كانـت   91ويف الفقرة  - 91

 .املعدهت احلالية لدعم الرباما تتيح استرداد التناليف الناملة للمشاريع
ويشــــري مركــــا التلــــارة الدوليــــة إع قن  ــــة مبــــادرات جاريــــة لتحديــــد التنلفــــة    - 99

 للمشاريع.   الناملة
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 ومنتم املديرة التنفيذيةشعبة دعم الرباما  اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2192من عام  األخريالربع  التار   احملدد: 
مواصـلة   ( قوصـى ا لـس بـأن يقـوم مركـا التلـارة الدوليـة  ـا يلـيك )ق         س 29ويف الفقـرة   - 92

ــدير التنــاليف بصــورة مســتمرةس وتضــمين ا املرالــل        ــة تق تةــوير خةــة مشــروع  املتعلقــة  ن لي
إجــراا حتليــل دقيــ  لتنــاليف مياانيتــ     ( )ب والنــواتا الر،يســية إلتالــة رصــد املشــروع بفعاليــة؛  

 .ليف الناملة للمشاريعالعادية تيسريًا لتقدير التنا
و ة مبادرات جارية لتحديد تنلفة النواتا والنتا،ا. ويتوقف هذا العمـل جا،يـا علـى     - 91

 .2195و ا،ف متوفرة يف ن ام قوموجاس الذل لن ي نشر يف جنيف إه حبلول هناية عام 
 

 ومنتم املديرة التنفيذيةشعبة دعم الرباما  اإلدارة املسؤولة: 
 التنفيذقيد  احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2192من عام  األخريالربع  :املستهدف التار   
قكد ا لس من جديد توصيت  السابقة بأن حيـدِّد املركـا بوضـو      س21ويف الفقرة  - 98

األهداف والفوا،د املتوخاة من مشروع املعايري اداسـبية الدوليـة للقةـاع العـامس وقن يضـع      
 .ناشنية عن تلك املعايري وإدارهتا،د المن لية لتتبُّع الفوا

إن خةة حتقي  الفوا،د الـس تـوع إعـدادها مركايـًا فريـ  األمـم املتحـدة املعـ  بتةبيـ            - 95
الللنـــة  2198املعـــايري اداســـبية الدوليـــة للقةـــاع العـــامس ووافقـــت علي ـــا يف لايران يونيـــ   

العامس تشمل مركا التلارة الدولية. وتشـمل   التوجي ية املعنية باملعايري اداسبية الدولية للقةاع
 تلك اشةة بالفعل الفوا،د املتوخاة واملن لية املتبعة لتتبع ا وإدارة قنشةة حتقيق ا.  

 
 واألمانة العامة لألمم املتحدةشعبة دعم الرباما  اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  التار   احملدد: 
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س قوصــى ا لــس بــأن يقــدم مركــا التلــارة الدوليــة قدلــة قدم عــن  17ويف الفقــرة  - 92
 .عملية تقييم ثاثة مرشحني

يةب  مركا التلارة الدولية لاليـا نفـس مسـتوج التـدقي  املؤسسـي املةبـ  يف األمانـة         - 97
الــرغم العامـة لألمــم املتحــدة مــن ليــن الرقابــة علــى التقيــيم اإلدارل لثاثــة مرشــحني. وعلــى  

الضــغا املتواصــل لنفالــة املســاالة الشخصــية وامل نيــة للمــديرين املســؤولني عــن التعــينيس     مــن
مركا التلارة الدولية سيعّدل الن ا املتبع يف تو يف اشرباا اهستشاريني لنفالـة اإلعـان    فإن

يـة املةـافس   عن قمساا قل خرباا استشاريني حمتملني ن  ر يف إمنانية تعيين م ومل ي ختـاروا يف هنا 
 إع جانم بيان األسباب الس دعت إع عدم اختيارهم.

 
 شعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195من عام  األخريالربع  ستهدف:التار   امل 
ــرة  - 94 ــة إع ضــمان      81ويف الفق ــا التلــارة الدولي ــأن يســعى مرك ــس ب س قوصــى ا ل

 .النوعية يف تقييمات قداا اشرباا اهستشاريني
ــل       - 91 ــيم قداا اشــرباا اهستشــاريني تعم ــدة لتقي سيســتخدم املركــا يف املســتقبل قداة جدي
 رنت وتتضمن عنصرا لضمان النوعية.شبنة اإلنت عرب
 

 شعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2192من عام  خريالربع األ :ستهدف  املالتار  

ــرة         -باا   ــن فتـ ــابات عـ ــي احلسـ ــس مراجعـ ــر جملـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــذ التوصـ تنفيـ
 السابقة السنتني

 
كـانون األول ديسـمرب    19قدم ا لـس يف مرفـ  تقريـره عـن فتـرة السـنتني املنت يـة يف         - 21

2191 ((A/69/5 (Vol. III)  مــوجاا عــن لالــة تنفيــذ التوصــيات املتبقيــة مــن )س الفصــل الثــاين
 2198مـوجا عـن الوضـع العـام يف طب قغسـةس       1ويـرد يف اجلـدول    .الفترة املاليـة السـابقة  

http://undocs.org/ar/A/69/5(Vol.III)
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ــا        ــس قهن ــّدر ا ل ــس ق ــاين ال ــ  بالتوصــيات الثم ــا يتعل ــا ”فيم ــذت جا،ي ــذ”و قو  “نف . “مل تنف
 مات املتعلقة بالتوصيات السابقة بالترتيم الذل وردت ب  يف املرف .وع رضت املعلو

 
 1اجلدول 

لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من الفترة السابقة الس ارت نيي يف مرف  تقرير جملس مراجعي احلسابات عن   
 كامل. مل تنفذ بشنل قهنا 2191كانون األول ديسمرب  19فترة السنتني املنت ية يف 

 

 عدد التوصيات ة املسؤولةاإلدار
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل

التوصيييييييات 
 الييييت ُنفِّيييذت

أو الييييييييييييييت 
جتاوزهتييييييييييا 

 األحداث
قيييد التوصيييات 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييات اليييت مل 
 ُ حييد د هلييا تييار    

 مستهدف
 - - - 1 - 1 شعبة دعم الرباما       

ـــ  ــم الـــرباما واألمان ة شـــعبة دعـ
 - 9 9 - - 9 العامة لألمم املتحدة

 - 8 8 - - 8 منتم املديرة التنفيذية
  5 5 1 - 4 ا موع 
   22 14 - 911 النسبة املنيوية 
  

 كـــانون األول  19 تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف    
 (2)2199 ديسمرب

ية علـى توصـية ا لـس بـأن يسـتعرا من ليـة       س واف  مركا التلارة الدول19يف الفقرة  - 29
قيد تناليف دعم الربناما وكفالة قيد كامل تناليف املو فني على مجيع املشاريع. وسيستعرا 

 اشدمة. املركا املبلر املستح س وين ر يف زيادة املعدل ليشمل ملويل التاامات هناية
ــة العامــةس يف قرارهــا   - 22 ــة   288 24قيــدت اجلمعي س التوصــية املنفيــذة الصــادرة عــن الللن

دفــع اهســتحقاقات ”اهستشــارية لشــؤون اإلدارة واملياانيــةس الــس مفادهــا مواصــلة اتبــاع هنــا  
ــأول قوه ــ اا      “ب ــأمني الصــحي بعــد انت ــراهن فيمــا تــم اهلتاامــات املتعلقــة بالت يف الوقــت ال

ــبة   ــة بالنسـ ــة      اشدمـ ــة العامـ ــذو األمانـ ــة لـ ــارة الدوليـ ــا التلـ ــذو مركـ ــة. وحيـ ــة العاديـ للمياانيـ
 املتحدة فيما تم املو فني املمولني من املوارد اشارجة عن املياانية. لألمم
 

__________ 

 (2) ((A/67/5 (Vol. IIIس الفصل الثاين). 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/244
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 واألمانة العامة لألمم املتحدة شعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  خريالربع األ :ستهدفامل التار   
ــرة  - 21 ــا بــأن حيــدد بوضــو  األهــداف املتوخــاة       51ويف الفق س قوصــى ا لــس املرك

والفوا،د املرجوة مـن مشـروع املعـايري اداسـبية الدوليـة للقةـاع العـامس وقن يضـع من ليـة          
 .لتتبع الفوا،د الناشنية عن تلك املعايري وإدارهتا

ــواردة يف الفقــرة   ويرجــى الرجــو - 28 ــة ال قعــاه  95ع إع تعليقــات مركــا التلــارة الدولي
مـــن تقريـــر ا لـــس لفتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف  21يتعلـــ  بالتوصـــية الـــواردة يف الفقـــرة  فيمـــا
 .2191ديسمرب كانون األول  19
 

 واألمانة العامة لألمم املتحدة شعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفالتار   امل 
قوصــى ا لــس بــأن يقــوم مركــا التلــارة الدوليــة بتعايــا برناجمــ   س59ويف الفقــرة  - 25

إلدارة التغيري على نةام املن مة من قجل تنفيذ املعايري اداسـبية الدوليـة للقةـاع العـام مـن      
كل ولدة مـن ولـدات األعمـال بـامتال عمليـة      خال حتديد كيفية قيام اإلدارة العليا يف 

ــاع          ــة للقة ــايري اداســبية الدولي ــذ املع ــة تنفي ــا خــال مرلل ــد املرجــوة وقيادهت ــ  الفوا، حتقي
 .وبعدها العام
ــواردة يف الفقــرة     - 22 ــة ال قعــاه  95ويرجــى الرجــوع إع تعليقــات مركــا التلــارة الدولي
ــا ــرة    فيمـ ــواردة يف الفقـ ــية الـ ــ  بالتوصـ ــن 21يتعلـ ــة     مـ ــنتني املنت يـ ــرة السـ ــس لفتـ ــر ا لـ تقريـ
 .2191ديسمرب كانون األول  19 يف
 

 واألمانة العامة لألمم املتحدة شعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفالتار   امل 
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الدوليـة  ـا يلـيك )ق( عنـد     س قوصى ا لس بأن يقوم مركا التلـارة  51ويف الفقرة  - 27
اإلباغ عـن مؤشـرات  املتعلقـة باإلجنـازس تـوفري التعليقـات املصـالبة والبيانـات الـس توضـح           
عدد النيانات الس تبلر عن حتسينات تعاج إع مركا التلارة الدولية والس يوجـد مقرهـا   

رة املتعلقـة بـاألداا   يف البلدان ذات األولوية قو ققل البلدان منوا؛ )ب( دما مؤشرات  املختـا 
يف التقارير التلميعية املنشورة عن التقييم الـدورل املفصـل للـرباماس لتـوفري رؤيـة وتأكيـد       
قعمـ  علـى وجــود حتسـينات وعاوهـا إع مســااة مركـا التلـارة الدوليــة؛ ) ( احلـد مــن        
 التضـارب والتبـاين يف مؤشــرات اإلجنـاز الـس ي بليــر عنـ اس وذلـك عــن  ريـ  إنتـا  بيانــات        
ــى       ــة علـ ــد املوافقـ ــن بعـ ــت ىنـ ــرب وقـ ــة يف ققـ ــذكرات التوجي يـ ــاريف واملـ ــيلية للتعـ تفصـ

 .2198ناير كانون الثاين ي 9املؤشراتس وقبل 
 هذه التوصية قيد التنفيذ. - 24
 

 منتم املديرة التنفيذية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ   احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
س قوصى ا لس بـأن يتشـاور مركـا التلـارة الدوليـة مـع قصـحاب        21ويف الفقرة  - 21

املصــلحة ومــع الوكــاهت األخــرج املعنيــة بتشــليع التلــارة لنفالــة اهتســام يف تقــدمي          
 .التقاريرس وكفالة استدامة القدرة على حتمل األعباا املرتبةة  ا ي فرا علي  من متةلبات

ون م مركا التلارة الدولية مؤخرا للقة دراسية للبحن عن إ ار مشترل لتقيـيم قثـر    - 11
املعونة التلارية. ويف إ ار متابعة هذا األمرس سينس  مركا التلارة الدولية مـع اجل ـات املا ـة    
هستةاع السبل النفيلة بتحسـني اهتسـام فيمـا تـم متةلبـات تقـدمي التقـارير إع اجل ـات         

وانضـم مركــا التلـارة الدوليـة إع جلنــة اجل ـات املا ـة لتنميــة املشـاريعس وكــذلك إع        املا ـة. 
فريق ا العامل املع  بقياس النتا،اس وشارل يف استضافة اجتماع  السنول الذل ع قـد يف الفتـرة   

. ويعمـل مركـا التلـارة الدوليـة علـى تةبيـ  معـايري املبـادرة         2198ملوز يوليـ    91إع  4من 
 لشفافية املعونة. الدولية

 
 منتم املديرة التنفيذية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
 2192من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
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س كرر ا لـس توصـيت  بـالربا بـني اإلجنـازات واملـوارد املخصصـةس        25ويف الفقرة  - 19
 .اإلجناز إلرشاد عملية إعادة ختصيم األموال واستخدام البيانات املتعلقة بضعف

ــام       - 12 ــل إع كــانون األول ديســمرب ع ــذ النام ــة التنفي ــل مركــا التلــارة الدولي  2195قّج
س شـرع مركـا التلـارة الدوليـة يف     2191قعقاب مشروع جترييب لقـي الترليـم. ومنـذ عـام      يف

تقنيــة.  وقفليصــت مياانيــات إجــراا استعراضــات قداا فصــلية جلميــع منونــات حمف ــة املســاعدة ال 
 استخدام ا. املشاريع الضعيفة األداا وقتا  ذلك حترير موارد خ ّصصت للمشاريع األقدر على

 
 منتم املديرة التنفيذية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
س قوصى ا لس بأن يقوم مركا التلارة الدوليـة باهتصـال بـالفري     22 ويف الفقرة - 11

املعـ  بتنفيـذ مشـروع األمـم املتحـدة لتخةــيا مـوارد املؤسسـة )قوموجـا( لضـمان اعتمــاد          
 .ن ام تسليل وقت املوارد البشرية

وقفبلر مركا التلارة الدولية بـأن ن ـام قوموجـا لـن يتضـمن و ـا،ف متعلقـة بتسـليل          - 18
س وقن املركا لن يستةيع لولـده التـأثري يف هـذا املشـروع الرامـي إع تغـيري  ـرم العمـل         الوقت

 على نةام املن ومة بأسرها.
 

 شعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 جتاوزهتا األلداث احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفالتار   امل 
يقـــوم املركـــا فـــورا بـــإلاام القـــا،مني علـــى س قوصـــى ا لـــس بـــأن 41ويف الفقــرة   - 15

اهستعراضات الس جيري ا األقران واإلدارة العليـا علـى السـواا بالسـعي إع احلصـول علـى       
 .  قدلة على إجراا ختةيا مفصَّل على األقل يف مرالل العمل األوع بعد بدا املشروع

تتسـم بقـدر قكـرب     ورغم قن املركا قد قلرز تقدما علـى صـعيد إدمـا  عمليـة ختةـيا      - 12
من التفصيل للمرللة األولية يف عملياهتا املتعلقة بتصميم املشاريع وضمان النوعيةس فليس لديـ   
بعــد قل نتــا،ا مينــن قن تشــنل مثــاه علــى التخةــيا التفصــيلي للمشــاريع التنفيذيــة ملــا بعــد    

 مرللة بدا املشروع.
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 منتم املديرة التنفيذية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 

 جامعة األمم املتحدة -ثالثا  
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني         -قلف  

 (1)2191كانون الثاين ديسمرب  19املنت ية يف 
 

ــدول   - 17 ــرد يف اجلـ ــوجا لل 8يـ ــةس  مـ ــ  بتنفيـــذ    2198حالـــة يف طب قغسـ ــا يتعلـ فيمـ
 التوصيات الر،يسية.

 
 8اجلدول   

 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

   اليت ُنفِّذت
قيييد التوصيييات 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييات اليييييت  
د د هليييييييا ُ حييييييي مل

 مستهدف تار  
 - 9 9 - 9 2 منتم ر،يس اجلامعة       

 - 9 9 - 9 2 ا موع 
   51 - 51 911 النسبة املنيوية 
 

ــدول   - 14 ــرد يف اجلـ ــةس    5يـ ــوجا للحالـــة يف طب قغسـ ــ  بتنفيـــذ    2198مـ ــا يتعلـ فيمـ
 التوصيات. مجيع

__________ 

 (1) ((A/69/5 (Vol. IVس الفصل الثاين). 
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 5اجلدول   
 التوصياتمجيع لالة تنفيذ   

 دد التوصياتع اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

   اليت ُنفِّذت
قيييد التوصيييات 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييات اليييييت  
ُ حيييييييد د هليييييييا   مل

 مستهدف تار  
 - 8 8 2 - 2 اإلدارة       

 - 1 1 9 9 5 منتم ر،يس اجلامعة
 - 7 7 1 9 99 ا موع 
   28 27 1 911 النسبة املنيوية 
 

وافقــت اجلامعــة علــى توصــية ا لــس بــأن حتــدد بوضــو   بيعــة    س97ويف الفقــرة  - 11
 .ونةام مياانية الرباما األكادمييةس وتنفل صياغت ا وفقا للتعليمات املتبعة يف اجلامعة

وستوضــح جامعــة األمــم املتحــدة  بيعــة املبــالر املخصصــة للــرباما األكادمييــةس وتلــك   - 81
صــة للنفقــات العامــةس والتنــاليف األخــرج الــس تــدعم بصــورة مباشــرة تنفيــذ األنشــةة    املخص

األكادميية. وسي صاغ ذلك يف إ ار املبادئ التوجي ية للرباما األكادميية ومياانيـة فتـرة السـنتني    
 .2195الس سيلرل إعدادها يف عام  2192-2197

 
 منتم ر،يس اجلامعة اإلدارة املسؤولة: 
 د التنفيذقي احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
س قوصـى ا لـس بـأن تقـوم اجلامعـة  ـا يلـيك )ق( مواصـلة ج ودهـا          29ويف الفقرة  - 89

الرامية إع وضع الصـيغة الن ا،يـة لورقـة موقـف بشـأن سياسـاهتا املتعلقـة بالصـنول املاليـة؛          
جــرااات العمــل الــس ه تــاال تنت ــر التحــدين مــن قجــل كفالــة  )ب( التعليــل بتحــدين إ

) ( الن ــر يف وضــع خةــة لتحقيــ  فوا،ــد املعــايري   التقيــد التــام باملعــايري اداســبية الدوليــة؛ 
 .اداسبية الدولية للسما  بتحقي  كامل الفا،دة املرجوة من هذه املعايري

 عمليات اهستعراا الن ا،ي.وقفعدت الوثا،  املذكورةس وجيرل لاليا تنفيذ  - 82
 

 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
 2198من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
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س قوصى ا لس بأن تقوم اجلامعـة  ـا يلـيك )ق( وضـع اتفـام تعـاون       11ويف الفقرة  - 81
م املتحــدة حيــدد بوضــو  دور ومســؤوليات كــل  رمســي مــع املؤسســة اليابانيــة جلامعــة األمــ 

الةرفني؛ )ب( وضع سياسات حماسـبية مناسـبة بشـأن كيفيـة التسـاب اجلامعـة إلمجـايف         من
عا،ــدات املؤسســة ومــا ملارســ  مــن اقتةاعــاتس تأهبــا لتةبيــ  املعــايري اداســبية الدوليــة           

 .العام للقةاع
تنتفي احلاجـة إع اتفـام رمسـي إلدارة     وه تقبل جامعة األمم املتحدة هذه التوصيةس إذ - 88

عاما بني جامعة األمم املتحدة واملؤسسـة اليابانيـة جلامعـة     25العاقة اجلارية والفعالة جدًا منذ 
األمم املتحدة. وت عقد اجتماعات مباشرة كثرية بني مسـؤويف جامعـة األمـم املتحـدة ومسـؤويف      

ــانوين منفصــل مل     ــان ق ــن إن املؤسســة كي ــو      املؤسســة. ولي ــانون ال ــا يعمــل يف إ ــار الق ام
اليابــاينس فلــن ينــون مــن املناســم التســاب اجلامعــة إلمجــايف عا،ــدات املؤسســة ومــا ملارســ      

 اقتةاعات تأهبا لتةبي  املعايري اداسبية الدولية للقةاع العام. من
 

 منتم ر،يس اجلامعة اإلدارة املسؤولة: 
 مل تقبل احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفار   املالت 
ــرة  - 85 ــادئ توجي يــة       15ويف الفق ــى توصــية ا لــس بوضــع مب ــت اجلامعــة عل س وافق

مناســبة إلدارة املشــاريع وإدرا  مؤشــرات قداا وخةــوغ قســاس وغــري ذلــك مــن العناصــر 
 .خةا املشاريع يف املستقبل األساسية يف

دمييني يف إمنانيـات إعـداد مؤشـرات    وستن ر جامعة األمم املتحدة مع مو في ا األكـا  - 82
ــاه      األداا وخةــوغ األســاس والعناصــر الر،يســية يف خةــا املشــاريع. ومــع ذلــكس جيــدر اهنتب

ــس ه تقبــل بصــورة مباشــرة مؤشــرات قو مقــاييس قداا حمــددة.          إع ــة عمليــة البحــن ال  بيع
ألة وتناقشــت جامعــة األمــم املتحــدة مــع عــدة جمموعــات مــن مراجعــي احلســابات بشــأن مســ   

ــ  بعــد      ــة حمــددة ومل تتل ــ   شــاريع قكادميي مؤشــرات قو مقــاييس األداا ذات الصــلة فيمــا يتعل
 مشورة م نية ذات مغاج يف هذا الصدد.

 
 منتم ر،يس اجلامعة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
 2195من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
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ــرة ويف الف - 87 ــى     س81ق ــم املتحــدة عل ــة األم ــوم   وافقــت جامع ــأن تق ــس ب توصــية ا ل
)ق( تنقيح ن ام بيلينان بإعةاا األولوية لتةـوير فعاليـات جديـدة تايـد مـن فا،دتـ        يليك   ا

لبيانـات املاليـة   للمستخدمني الن ا،ينيس  ن في م املسـؤولون اإلداريـونس مـع التركيـا علـى ا     
عمليـات معاينـة عشـوا،ية لتنفيـذ املشـاريع وفقـا لـدليل إدارة        )ب( القيـام ب  وطليات اإلنذار؛
 .الرباما واملشاريع

وتبحن جامعة األمم املتحدة يف إمنانيات تعايا قداا ن ام بيلينـان وربةـ  بالبيانـات     - 84
املالية يف ن ام ق لس. ومل يتيسر تةـوير بعـت  مـن مسـات ن ـام بيلينـان الـس كـان مـن املقـرر           

لك بسبم اجلدول الام  للتنفيذس وبسبم شرغ اهنت اا من عمليـة التةـوير   قصا توفريهاس وذ
. ويعتمد تةوير هـذه التحسـينات املفيـدة للمسـتعمل     2191حبلول هناية تشرين األول قكتوبر 

 الن ا،ي على توافر ما يلام من موارد يف املياانية.
 

 منتم ر،يس اجلامعة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
ــل    88ويف الفقــرة  - 81 ــال ملتةلبــات دلي س وافقــت اجلامعــة علــى توصــية ا لــس باهمتث
املتحدة للمشتريات على  و صارم وتعايا عمليـة التخةـيا عـن  ريـ  وضـع خةـة        األمم

 .مشتريات سنوية تسرل على مجيع مناتب ا
. وستتواصـل  2195-2198اقتنـاا لفتـرة السـنتني     قعّدت جامعة األمم املتحدة خةـة  - 51

 هذه املمارسة قيضًا يف الفترات السنتانية املقبلة.
 

 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
وافقــت اجلامعــة علــى توصــية ا لــس بنفالــة تقيــد مع ــد جامعــة   س84ويف الفقــرة  - 59
املتحدة للمياه والبينية والصحة تقيدا صـارما بـدليل مشـتريات األمـم املتحـدة لنفالـة        األمم

 .قدر كاف من التنافس والرقابة على إجرااات الشراا
 عةاا التنافسي. ّب  املع د عند اهقتضاا استخدام استمارة تربير اهستثناا من ال - 52
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 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفالتار   امل 
)ق( التعليـل  توصية ا لـس بالقيـام  ـا يلـيك      وافقت اجلامعة على س52ويف الفقرة  - 51

فالـة إعـداد تقـارير    بوضع الصيغة الن ا،ية للمبادئ التوجي ية لتقييم قداا البـا،عني؛  )ب( ك 
 .تقييم قداا البا،عني يف املوعد املقرر

تلتــام جامعــة األمــم املتحــدة لاليــا بــدليل مشــتريات األمــم املتحــدةس الــذل يــنم           - 58
ذين يــوّردون الســلع واشــدمات جلامعــة األمــم املتحــدة جيــم قن تضــعوا   رالبــا،عني الــ قن علــى

روغ التعاقـدس واإللا ـة علمـا بـأل مسـا،ل      للتقييم بصورة دورية للتأكد من قهنم يسـتوفون شـ  
 مرتبةة بالتقصري يف األداا ألخذها يف احلسبان عند منح العقود يف املستقبل.

 
 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت   احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفالتار   امل 
بـأن تقـوم  ـا يلـيك )ق( إعـادة      وافقت اجلامعة على توصية ا لس  س55ويف الفقرة  - 55

الن ر يف تقرير تقييم األداا اشا  باتفاقات خـدمات املـو فني حبيـن ي ـذكإلر اإلدارة باختـاذ      
اإلجــرااات املناســبة الــس ملتثــل لسياســة شــؤون املــو فني؛ )ب( إصــدار قمــر إدارل حيــدد    

 .“مدة اشدمة”تعريف 
 اإلدارل. جامعة األمم املتحدة على إعداد األمر قفعيد الن ر يف تقرير تقييم األدااس وتعمل - 52
 

 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198من عام  خريالربع األ :ستهدفالتار   امل 
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وافقـت جامعـة األمــم املتحـدة علـى توصــية ا لـس بنفالـة اختــاذ        س54ويف الفقـرة   - 57
حــوث اهقتصــاد اإلمنــا،يس التــابع لللامعــةس تــدابري لتعايــا شــفافية وتوثيــ   املع ــد العــاملي لب

 .عملية اختيار اشرباا اهستشاريني وتعيين م
يتخذ املع د خةوات لالتفاظ جبميع سـلات التو يـف ذات الصـلة وكفالـة اتبـاع       - 54

 عملية تو يف تنافسية.
 

 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198عام الثالن من الربع  :ستهدفالتار   امل 
وافقـت اجلامعـة علـى توصـية ا لـس باهمتثـال بصـرامة للمبـادئ          س22ويف الفقرة  - 51

 .التوجي ية لللامعة بشأن إدارة املمتلنات والرقابة على املوجودات
وكليفـت رمسيـا كـل ولـدة     وضـعت جامعـة األمـم املتحـدة إجـرااات تشـغيل مولـدة         - 21

 تن يمية بأدوار ومسؤوليات لنفالة اهمتثال.
  

 اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذيت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفالتار   امل 

ــرة     -باا   ــواردة يف تقريــر جملــس مراجعــي احلســابات واملتعلقــة بفت تنفيــذ التوصــيات ال
 السنتني السابقة  

ــة يف     - 29 ــنتني املنت يـ ــرة السـ ــن فتـ ــره عـ ــ  تقريـ ــانون األول   19قورد ا لـــسس يف مرفـ كـ
س الفصل الثاين(س موجاًا حلالة تنفيذ التوصيات املتبقيـة مـن   A/69/5 (Vol. IV))) 2191 ديسمرب

يتعلـ    يف مـا  2198احلالة العامة لىت طب قغسةس  2الفترة املالية السابقة. ويلخم اجلدول 
وترد املعلومات عن التوصيات السـابقة  ‘‘. قيد التنفيذ’’بالتوصيات الثاث الس اعتربها ا لس 

 وف  الترتيم الذل عرضت ب  يف املرف .  
 

http://undocs.org/ar/(A/69/5 (Vol. IV)
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 2ل اجلدو
لس مراجعي احلسابات عن لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من الفترة السابقة الس ارت نيي يف مرف  تقرير جم  

 قهنا مل تنفذ بشنل كامل 2191مرب كانون األول ديس 19فترة السنتني املنت ية يف 
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 هليييا تيييار  ُ حيييد د  مل

 مستهدف
 – 2 2 – – 2 الشؤون اإلدارية       

 – 9 9 – – 9 منتم ر،يس اجلامعة

1 ا موع   – – 1  1  – 

911 النسبة املنيوية   – – 911    

  
 كـــانون األول  19تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف     

 (8)2199 ديسمرب
معة األمم املتحدة علـى توصـيس ا لـس اللـتني تـدعواهنا      س وافقت جا11يف الفقرة  - 22

طليـــة لتنســـي  ورصـــد املشـــاريع والـــرباما علـــى  ـــو فعـــال؛          إع مـــا  يلـــيك )ق( إنشـــاا 

 سنول يتم يف إ اره تقييم عدد خمتار من املشاريع.  “ تدقي  عشوا،ي”و )ب( إجراا 
يايـد   ا،ي ملـا ه مشـروع منـوذجي إلجـراا تـدقي  عشـو      2195 وسينفذ يف مةلـع عـام   - 21
 مشاريع وتقييم امتثاهلا للمبادئ التوجي ية املتعلقة بالرباما والتخةيا.   1على 
 

 منتم ر،يس اجلامعة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195 الربع األول من عام املستهدف:التار    
يلـيك   وصيس ا لـس اللـتني تـدعواهنا إع مـا    س وافقت اجلامعة على ت82ويف الفقرة  - 28

)ق( التقيد بدقة بالشروغ الـواردة يف دليـل املشـتريات؛ و )ب( إجـراا عمليـة ملديـد رمسـي        
 للعقد يف الوقت املناسم.  

واضــةلعت اجلامعــة بعمليــة جديــدة هلتمــاس العــروا رمسيــاس وتتوقــع قن تســتنمل ا   - 25
 .  2198 حبلول هناية عام

__________ 

 (8) A/67/5 (Vol. IV).س الفصل الثاين 
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 الشؤون اإلدارية سؤولة:اإلدارة امل 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198 الربع األخري من عام املستهدف:التار    
يلـيك   س وافقت اجلامعة على توصيس ا لـس اللـتني تـدعواهنا إع مـا    58ويف الفقرة  - 22

جـــور )ق( وضـــع صـــيغة مفصـــلة ومبـــادئ توجي يـــة للسياســـات العامـــة لتحديـــد جـــدول ق 
و )ب( ضـمان قن تـتم املوافقـة علـى عقـود       املتعاقدين املـؤقتني الـذين تسـتعني هبـم اجلامعـة؛     

 .اهستشاريني  وجم ترخيم ىنو  وفقا لسياسة شؤون مو في اجلامعة
ويف الوقت احلاضر يستخدم معيار قجور للمتعاقدين املؤقتني يف مواقـع خمتـارةس وتقـوم     - 27

راا مدج احلاجة إلي  يف املواقع املتبقيـة. وتـتم املوافقـة علـى عقـود      جامعة األمم املتحدة باستع
 اهستشاريني وفقا لسياسة شؤون مو في جامعة األمم املتحدة.  

 
 الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195 الربع الثالن من عام املستهدف:التار    

 رناما األمم املتحدة اإلمنا،يب - رابعا 
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملـس مراجعـي احلسـابات عـن السـنة املنت يـة        -قلف  

 (5)2191كانون األول ديسمرب  19يف 
 .  7يف اجلدول  2198يرد موجا حلالة تنفيذ التوصيات الر،يسية لىت طب قغسةس  - 24
 

__________ 

 (5) (A/69/5/Add.1(س الفصل الثاين. 
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 7اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 ُنفِّذت
قييييد التوصييييات 

 التنفيذ

التوصييييات الييييت  
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييييات الييييييت  
 ُ حد د هليا تيار     مل

 مستهدف
 – 5 5 – 5 املناتم اإلقليمية      

ــة    ــا الاتينيــ ــي ألمرينــ ــم اإلقليمــ املنتــ
 – 9 9 – 9 ومنةقة البحر النارييب

ــا    من ــات وتننولوجيـ ــم املعلومـ ــم ن ـ تـ
 – 9 9 – 9 اهتصاهت

 – 9 9 – 9 منتم إدارة املوارد املالية

ــرباماس    ــم الــ ــات ودعــ ــم السياســ منتــ
ــتراتيلية وتنفيـــذ     ــ  باهسـ ــ  املعـ والفريـ

 – 9 9 – 9  التغيري

 – 1 1 – 1 ا موع 

   911 – 911 النسبة املنيوية 
  

 .  2198ع التوصيات لىت طب قغسةس لالة تنفيذ مجي 4ويبني اجلدول  - 21
 

 4اجلدول 
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات   

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 ُنفِّذت
قييييد التوصييييات 

 التنفيذ

التوصييييات الييييت  
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييييات الييييييت  
 ُ حد د هليا تيار     مل

 مستهدف
 – 92 92 – 92 املناتم اإلقليمية      

 – 8 8 – 8 منتم إدارة املوارد املالية

منتــم املــوارد البشــريةس ومنتــم ن ــم   
 – 2 2 – 2 املعلومات وتننولوجيا اهتصاهت

 – – – 9 9 منتم مراجعة احلسابات والتحقيقات

ــة    ــا الاتينيــ ــي ألمرينــ ــم اإلقليمــ املنتــ
 – 9 9 – 9  ومنةقة البحر النارييب

نتــــم املنتــــم اإلقليمــــي ألفريقيــــا وامل
 – 9 9 – 9 القةرل لنيلرييا

ــا     ــات وتننولوجيـ ــم املعلومـ ــم ن ـ منتـ
 – 9 9 – 9  اهتصاهت
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 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 ُنفِّذت
قييييد التوصييييات 

 التنفيذ

التوصييييات الييييت  
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييييات الييييييت  
 ُ حد د هليا تيار     مل

 مستهدف
ــم          ــم دعـــ ــة ومنتـــ ــم اإلقليميـــ املناتـــ

  9 9 - 9 املشتريات

ــرباماس    ــم الــ ــات ودعــ ــم السياســ منتــ
ــتراتيلية وتنفيـــذ     ــ  باهسـ ــ  املعـ والفريـ

 – 9 9 – 9 التغيري

 – 27 27 9 24 ا موع 

   12 8 911 النسبة املنيوية 
  

س واف  برناما األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن         24ويف الفقرة  - 71
طلية مناسبة لضمان النوعيـة هبـدف مواصـلة النـ وا باهتسـام يف       يقوم  ا يليك )ق( إرساا 
األخــذ  ؤشــرات األداا؛ و )ب( إدرا  خةــوغ قســاس وقهــداف ما،مــة يف خةــة العمــل   

 لعمل السنوية املتناملة بالنسبة للنواتا املتوقعة جلميع مشاريع  املعتمدة.  السنوية وخةة ا
وجيرل تعميم ن ام لضمان النوعية علـى مسـتوج املشـاريع يف مجيـع املناتـم القةريـة        - 79

. ويوفر الن ام توجي ا حمددا ومعايري حمددة لعمليات إبـاغ دقيقـة وقا،مـة علـى     2198 يف عام
 .  2197-2198ربناما اإلمنا،ي السنوية وخةت  اهستراتيلية للفترة النتا،ا دعما شةة ال

 
منتــم السياســات ودعــم الــرباماس والفريــ  املعــ  باهســتراتيلية  اإلدارة املسؤولة: 

 وتنفيذ التغيري
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195 الربع األول من عام املستهدف:التار    
س قوصــى ا لــس بـأن يقــوم الربنــاما اإلمنـا،ي  ــا يلــيك )ق( التوفيــ    21 ويف الفقـرة  - 72

بصفة منت مة بني مؤشرات األداا وخةـوغ األسـاس واألهـداف الـواردة يف خةـا العمـل       
السنوية وتلك املدرجة يف خةا العمل السنوية املتناملة؛ و )ب( كفالة املوافقة يف الوقـت  

 ريع.  املناسم على خةا العمل السنوية للمشا
وقد قصبح التوفي  بني خةة العمل السنوية املتناملة وخةة العمل السنوية عملية طليـة   - 71

س سترصد املناتم اإلقليميـة التقـدم ادـرز وتعمـل مـع      2195بالنامل فعا. واعتبارا من العام 
 املناتم القةرية يف لاهت التأخر اهستثنا،ية.  
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 يةاملناتم اإلقليم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195 الربع األول من عام املستهدف:التار    
س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصية ا لـس لـ  بـأن يقـوم  ـا يلـيك       12ويف الفقرة  - 78

)ق( العمل مع الن راا احلنوميني لضمان املوافقة على خةـا العمـل السـنوية للمشـاريع يف     
اددد؛ و )ب( رصد التقدم ادرز يف تنفيذ املشاريع علـى املسـتويات القةريـة جتنبـا      الوقت

 للتأخري قثناا التنفيذ.  
ويتةلم هذا إجرااات متبادلة مـن جانـم الن ـراا يف البلـدان املسـتفيدة مـن الـرباما.         - 75

عمـل السـنويةس   وسترصد املناتم اإلقليمية لاهت التأخر اهستثنا،ية يف املوافقة علـى خةـا ال  
 وكذلك املشاريع الس تش د تأخريات كبرية يف مواعيد بد، ا.  

 
 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:التار    
املشاريع الس جتـرل   س قوصى ا لس بأن يستعرا الربناما اإلمنا،ي89ويف الفقرة  - 72

يف مناتبــ  القةريــة مــن قجــل كفالــة تغةيتــ ا لألنشــةة الر،يســية الــس تتصــل با ــاهت           
 املواضيعية الس اعتمدها الربناما. 

وسوف تستعرا املناتم اإلقليميـة خةـا املناتـم القةريـة يف الـدعم الـذل تقدمـ          - 77
ر عمليــة خةــة تسـيري األعمــال الــس  كـل منــ ا ألولويــات التنميـة لشــركا، ا احلنــوميني يف إ ـا   

 بدقها الفري  املع  باهستراتيلية وتنفيذ التغيري.  
 

 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  املستهدف:التار    
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ا اإلمنـا،ي املشـاريع وفقـا شةـا     س قوصـى ا لـس بـأن ينفـذ الربنـام     81ويف الفقرة  - 74
ــن        ــت املناســم لــاهت اه ــراف ع ــة ويف الوق ــة رادع العمــل الســنوية وقن يواجــ  بةريق

 اإلجرااات املقررة للتنفيذ.  
ورهنــا  وافقــة جملــس إدارة املشــروع املعــ س مينــن لســم اهقتضــاا تنقــيح قل خةــة   - 71

م اإلقليميـة مـع املناتـم القةريـةس     عمل سنوية على مستوج املنتم القةرل. وستعمل املنات
لسم اهقتضااس للتأكد من موافقة جمالس إدارة املشاريع على قل ا رافات كبرية عن خةـا  

 العمل املعتمدة.  
 

 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصـية ا لـس لـ  بـأن ميتثـل أللنـام       81ويف الفقرة  - 41

ن ام  املايف وقواعده املالية والسياسات واإلجـرااات الربناجميـة والتشـغيلية الـس يعمـل هبـاس       
وقن يواصــل اهســتفادة مــن اجل ــود الــس تبــذل لاليــا لنفالــة الرصــد الــدؤوب مــن جانــم 

املتبقيــة ىــا ل ــدد مــن مشــاريع  يــةس وإعةــاا قولويــة لإلقفــال املــايف للشــرا،حاملناتــم اإلقليم
 إغاق ا من النالية التشغيلية.   ب

وستعةي املناتم اإلقليمية األولوية للحـاهت املتبقيـة مـن املشـاريع الـس يتعـّين إقفاهلـا         - 49
 ة.  مالياس وسترصد التقدم ادرز يف احلاهت الس لدثت في ا تأخريات كبري

 
 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
س وافـــ  الربنـــاما اإلمنـــا،ي علـــى توصـــية ا لـــس لـــ  بـــأن ينفـــل  51ويف الفقـــرة  - 42

إقفـال مشـاريع التنميـة مـن الناليـة       اهستخدام املستمر للقوا،م املرجعية إلجناز املشـاريع يف 
 ذلك إعداد تقارير اهستعراا الن ا،ي.   يف املاليةس  ا

وستعمل املناتم اإلقليمية مع املناتم القةرية مـن قجـل كفالـة إعـداد قـوا،م اإلجنـاز        - 41
 .  2198 املرجعية وتقارير اهستعراا الن ا،ي للمشاريع الس ستقفل يف عام
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 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية ا لــس لــ  بــأن يعــد تقــارير 57ويف الفقــرة  - 48

 ة والتشغيلية.  اإلجناز املولدة ويقدم ا يف لين اس امتثاه للسياسات واإلجرااات الربناجمي
وهذا نشاغ مستمر جيرل على مستوج املناتم القةرية. وسـتقوم املناتـم اإلقليميـة     - 45

 بإنشاا طلية لرصد التاام املناتم القةرية بتقدمي تقارير اإلجناز املولدة يف لين ا.  
 

 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:لتار   ا 
س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصية ا لـس لـ  بـأن يقـوم  ـا يلـيك       21ويف الفقرة  - 42

)ق( إعداد تقارير مرللية فصـلية للمناتـم القةريـةس لسـم املةلـوب  وجـم السياسـات        
خــا ر يف ن ــام ق لــس  واإلجــرااات الربناجميــة والتشــغيلية؛ و )ب( اســتنمال ســلات امل 

بشنل منت م؛ و ) ( إجراا زيارات ميدانية للمشـاريع وإعـداد التقـارير وتقـدمي ا لسـم      
 املةلوب  وجم السياسات واإلجرااات الربناجمية والتشغيلية.  

وهذا نشاغ مستمر. وستعمل املناتم اإلقليمية مع املناتم القةرية لضمان اهمتثـال   - 47
 ورصده.  

 
 املناتم اإلقليمية سؤولة:اإلدارة امل 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
س قوصــى ا لــس بــأن ينفــل الربنــاما اإلمنــا،ي إعــداد خةــا عمــل 27ويف الفقــرة  - 44

املتعلـ  بتخةـيا   يقتضي  دليل الربناما اإلمنا،ي  سنوية جلميع املشاريع يف نيلرييا لسم ما
 ورصد وتقييم نتا،ا التنمية.  
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وسيعني املنتم القةرل لنيلرييا حملا للرصـد والتقيـيم علـى قسـاس التفـرغس وينفـل        - 41
وضع ن م ختةيا ققوج من قجل إعـداد خةـا العمـل السـنوية وتنقيح ـاس ملشـيا مـع التوجيـ          

 الوارد يف السياسات واإلجرااات الربناجمية والتشغيلية.  
 

 املنتم اإلقليمي ألفريقياس ومنتم الربناما اإلمنا،ي يف نيلرييا إلدارة املسؤولة:ا 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
س وافـــ  الربنـــاما اإلمنـــا،ي علـــى توصـــية ا لـــس لـــ  بـــأن يتخـــذ   72ويف الفقـــرة  - 11

ة لنــي تــدر  يف خةــا مراجعــة احلســابات املشــاريع الــس مل يســب  قن   اإلجــرااات املناســب
مليون دوهرس وذلك مـن   1.1روجعت لساباهتاس رغم جتاوز نفقاهتا املتراكمة منذ بدايت ا 

خــال تنقــيح املعــايري الواجــم تةبيق ــا وإيضــال ا والن ــر يف مجيــع املصــروفات املســللة     
 احلسابات.  حبلول التاريخ اددد لتقدمي خةة مراجعة 

وقد قدخلت بالفعل اإليضالات والتنقيحات الازمـة علـى مشـاريع طخـر التحـديثات       - 19
لسياســـة مراجعـــة احلســـابات اشاصـــة باملن مـــات غـــري احلنومية التنفيـــذ الـــو  س وذلـــك يف  

ــة والتشــغيلية. وســتدر     ــذه السياســات واإلجــرااات الربناجمي التنقيحــات واإليضــالات يف   ه
ــا يف     الـــدورة املقبلـــة ــن املقـــرر اهضـــةاع هبـ ــة لســـابات املشـــاريع الـــس مـ لعمليـــات مراجعـ

 (.  2198)لتغةية نفقات السنة املالية  2195 عام
 

 منتم مراجعة احلسابات والتحقيقات اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  املستهدف:التار    
اما اإلمنـــا،ي علـــى توصـــية ا لـــس لـــ  بـــأن يصـــدر س وافـــ  الربنـــ77ويف الفقـــرة  - 12

توجي ــات إع مجيــع املناتــم اإلقليميــة للعمــل بشــنل وثيــ  مــع املناتــم القةريــة لنفالــة   
اهمتثال لتعليمـات منتـم مراجعـة احلسـابات والتحقيقـاتس وتقـدمي مجيـع تقـارير مراجعـة          

مـع منتـم مراجعـة    ي تفـ  عليـ  هلقـا     لسـم مـا   احلسابات يف غضـون الفتـرة املةلوبـة قو   
 احلسابات والتحقيقات.  
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وستقوم املناتم اإلقليمية بإنشاا و قو تعايا طلياهتا املعنية برصد لسـن توقيـت تقـدمي     - 11
تقارير مراجعة احلسابات وباملتابعة مع املناتم القةريـة بشـأن احلـاهت اهسـتثنا،يةس بالتشـاور      

 مع منتم مراجعة احلسابات والتحقيقات.  
 

 املناتم اإلقليمية املسؤولة: اإلدارة 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
ينفـــل س وافـــ  الربنـــاما اإلمنـــا،ي علـــى توصـــية ا لـــس لـــ  بـــأن  41ويف الفقـــرة  - 18
فيــذ توصــيات املناتــم اإلقليميــة بتحديــد مواعيــد تنفيــذ مســت دفة واقعيــةس ورصــد تن  قيــام

شــ را(س ويغةـي نةاق ــا   94مراجعـي احلســابات الـس مل تنفــذ منـذ فتــرة  ويلـة )قكثــر مـن      
 الشركاا املنفذين.  

وســتقوم املناتــم اإلقليميــة بإنشــاا و قو تعايــا طلياهتــا املعنيــة برصــد تنفيــذ توصــيات     - 15
 نفذين.  مراجعي احلسابات الس مل تنفذ منذ فترة  ويلة ويغةي نةاق ا الشركاا امل

 
 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
ــ  بــأن يســتعرا    48ويف الفقــرة  - 12 ــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية ا لــس ل س وافــ  الربن

ــي احل     ــن مراجعــ ــة مــ ــدور طراا معّدلــ ــرار صــ ــباب تنــ ــاباتقســ ــرااات   ســ ــاذ اإلجــ واختــ
اتــم اإلقليميــة والشــركاا   ملعاجلتــ اس لســم اهقتضــااس عــن  ريــ  إشــرال املن      الازمــة
 املعنيني.   املنفذين

وستعمل املناتم اإلقليمية مع املناتم القةرية املعنية على تنفيذ تدابري تشـمل  را،ـ     - 17
لصــعيد الــو   الــس تســفر  التحــويات النقديــة البديلــة هســتخدام ا للمشــاريع املنفــذة علــى ا  
 مراجعة لساباهتا عن صدور طراا معّدلة لثاث سنوات متتالية.  
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 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
وصية ا لـس لـ  بـأن يقـوم  ـا يلـيك       س واف  الربناما اإلمنا،ي على ت19ويف الفقرة  - 14

ــة ســبم فشــل إجــرااات         ــو  س ملعرف ــذ ال ــة التنفي ــذ  ريق ــيم املخــا ر اديةــة بتنفي )ق( تقي
الضــمانس فــاف مراجعــة احلســاباتس يف اكتشــاف املخالفــات الــس يشــتب  يف قهنــا تشــوب  
إجــرااات الشــرااس وحتســني الضــوابا؛ و )ب( مواصــلة العمــل مــع احلنومــة الشــرينة        
للتحق  من مايـد مـن الوقـا،ع املتعلقـة هبـذه املسـألة مـن قجـل حتديـد اشسـارة الفعليـة الـس             

 تنبدهتا املشاريع والوقوف على إمنانيات استرداد املبالر من األفراد املعنيني.  
ون را ألن هذه مسـا،ل ختـم بلـدانا حمـددةس فـإن املنتـم اإلقليمـي ألمرينـا الاتينيـة           - 11

رييبس سيعمل مع املنتم القةرلس بالتشاور مع منتم إدارة املوارد املاليـةس  ومنةقة البحر النا
 ومنتم مراجعة احلسابات والتحقيقاتس من قجل إجراا اهستعراا والتقييم الازمني.  

 
 املنتم اإلقليمي ألمرينا الاتينية ومنةقة البحر النارييب اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:التار    

توصــية ا لـــس لـــ  بـــأن يقـــومس  س وافـــ  الربنـــاما اإلمنـــا،ي علـــى 18ويف الفقــرة   - 911
ينـن هنـال اتفـام ثنـا،ي مـع اجل ـة )قو اجل ـات( املا ـة املعنيـةس ببـذل كـل ج ـد لـرد               مل ما

قكثـر   2191 س مر علي ا يف لساب عـام املبالر للل ات املا ةس وتصفية مجيع األرصدة ال
يومـا )املبـالر الـس مل تـرد بعــد  إع اجل ـات املا ـة(س علـى النحـو املةلـوب  وجــم           11مـن  

 السياسات واإلجرااات الربناجمية والتشغيلية وتعليمات إقفال احلسابات يف هناية السنة.  
ذلـك إمنانيـة إدرا     يف ضافيةس  اوسين ر منتم إدارة املوارد املالية يف اختاذ تدابري إ - 919

 يوما.   11بند شامل يف اهتفاقات املتعلقة  عاملة األرصدة الس ت ل غري منفقة ملدة تايد على 
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 منتم إدارة املوارد املالية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

ــرة  - 912 لــى توصــية ا لــس لــ  بــأن يقــوم      س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي ع  919ويف الفق
يلــيك )ق( إعمــال مذكراتــ  التوجي يــة الصــادرة للمناتــم القةريــة بشــأن تنفيــذ اإل ــار    ــا

املنقح للن ا املنس  للتحويات النقدية؛ و )ب( املتابعة مع املناتم اإلقليميـة والعمـل مـع    
ضمانا إلجراا عمليات التقيـيم النلـي واجلا،ـي الـس مل ت نلـا بعـد س علـى        املناتم القةريةس 

 النحو املقررس كل لسم الدورة الربناجمية الس تعنيـ .  
وملت املوافقـة علـى املـذكرات التوجي يـة املتعلقـة بالنـ ا املنسـ  للتحـويات النقديـة           - 911

يــا طلياهتــا لرصــد تنفيــذ عمليــات وجيــرل نشــرها. وســتقوم املناتــم اإلقليميــة بإنشــاا و قو تعا
 التقييم اجلا،ي والنلي الس مل تنلا بعد.  

 
 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

س لـ  بـأن يعمـل مـع     س واف  الربنـاما اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـ     917ويف الفقرة  - 918
ــة ووكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الاجــنيني الفلســةينيني يف      من مــة الصــحة العاملي
الشـــرم األدو لتوضــــيح مــــدج صــــحة األرصــــدة املســــتحقة الدفع املســــتحقة القــــبتس  

ــا ــن سياســات         يف   ــة ع ــت خمتلف ــبية ادــددة )إذا كان ــارة إع السياســات اداس ــك اإلش ذل
 ،ي( عند تقدمي ما إلقرارل قرصدهتما للمللس.  الربناما اإلمنا

وسيتواصــل منتــم إدارة املــوارد املاليــة بشــنل اســتباقي مــع من مــة الصــحة العامليــة     - 915
واألونرواس من قجل تأكيد السياسات اداسبية املستخدمة وتوضـيح  بيعـة البنـود الـس تتةلـم      

 تأكيدا يف هناية السنة.  
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 دارة املوارد املاليةمنتم إ اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  املستهدف:التار    

ــرة  - 912 لــس لــ  بــأن يقــوم    س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية ا     992ويف الفق
ملعـ ؛  جميـة يف املنتـم القةـرل ا   يليك )ق( وضـع خةـة شـراا مولـدة وفقـا للـدورة الربنا        ا
ا اشاصـــة هبـــا يف الســـلل الـــذل  )ب( كفالـــة حتميـــل املناتـــم القةريـــة شةـــا الشـــرا  و

 املقر.  صمم 
وســتقوم املناتــم اإلقليميــة بإنشــاا و قو تعايــا طلياهتــا لرصــد حتميــل وتةبيــ  خةــا   - 917

 املشتريات املولدةس على مستوج املناتم القةريةس يف السلل الذل صمم  املقر.  
 

 املناتم اإلقليمية سؤولة:اإلدارة امل 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  املستهدف:التار    

س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصية ا لس ل  بـأن ينفـل توقيـع    998ويف الفقرة  - 914
عـان للنــااهة للتأكيـدس    مجيع قعضاا جلنة التقييم غـري املـو فني يف الربنـاما اإلمنـا،ي علـى إ     

السياســات الربناجميــة والتشــغيليةس علــى عــدم ووفــ  املةلــوب يف السياســات واإلجــرااات 
 تص م.   وجود تضارب يف املصاحل فيما

وستقوم املناتم اإلقليميةس بالتشاور مع منتم دعم املشـترياتس بإنشـاا و قو تعايـا     - 911
 طلياهتا من قجل ضمان اهمتثال للشرغ.  

 
 املناتم اإلقليمية إلدارة املسؤولة:ا 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثالن من عام  املستهدف:التار    
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س قوصــى ا لــس بــأن يقــوم الربنــاما اإلمنــا،ي  تابعــة األمــر عــن  997ويف الفقــرة  - 991
ات دون تـأخري ووفقـا   كثم مع الشركاا املنفـذين مـن قجـل ضـمان تسـليم السـلع واشـدم       

 للعقود املوقع علي ا؛ وبأن ت وقع التقارير املتعلقة بإقرارات التسليم يف لين ـا.  
وسـتقوم املناتــم اإلقليميــةس بالتشــاور مــع منتــم دعــم املشــترياتس بإنشــاا ا ليــات   - 999

 لدي ا من طليات واهستفادة من ا من قجل ضمان اهمتثال للشرغ.   و قو تعايا ما
 

 املناتم اإلقليمية دارة املسؤولة:اإل 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثالن من عام  املستهدف:التار    

ــرة  - 992 ا لــس لــ  بــأن يقــوم    س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية     921ويف الفق
يتعلــ   اشــدمات فيمـا  يلــيك )ق( كفالـة امتثــال املناتـم القةريــة لـدليل اســتخدام عقـود      ـا 

الســليم لعمليــات تقيــيم األداا؛  بتعــيني مــو فني علــى قســاس عقــود اشــدماتس وبالتوقيــت 
يتعلـ  حبـاملي عقـود اشـدماتس      )ب( اسـتعراا الةريقـة والسياسـة املتبعـتني لاليـا فيمـا       و
وغ ذلك  بيعة األعمال املتصلة باملشاريع يف املناتم القةرية وما يرتبا هبـا مـن شـر    يف  ا

 تقييم األداا املتصلة بتلك العقود.  
وســتعمل املناتــم اإلقليميــة مــع املناتــم القةريــة املعنيــة مــن قجــل معاجلــة املســا،ل     - 991

ادددة الس ب التعرف علي ا. وباإلضافة إع ذلـكس سـيقوم منتـم دعـم املشـترياتس بالتشـاور       
 شدمات.  مع املناتم اإلقليميةس باستعراا السياسة احلالية لعقود ا

 
 املناتم اإلقليمية ومنتم دعم املشتريات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثالن من عام  املستهدف:التار    

س واف  الربنـاما اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن يسـتعرا         928ويف الفقرة  - 998
ني الصــحي بعــد انتـ اا اشدمــة علــى قسـاس منــت مس وقن يضــع   خةـة ملويــل التاامــات التـأم  

 استراتيلية ملويل ما،مة لىت ت ل خةة التمويل صاحلة.  
وسيلرل منتم إدارة املـوارد املاليـة استعراضـا سـنويا هسـتراتيلية التمويـل القا،مـة         - 995

 عندما تتوفر نتا،ا الدراسات اهكتوارية.  
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 املوارد املاليةمنتم إدارة  اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195 الربع األول من عام املستهدف:التار    

س واف  الربنـاما اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن يسـتعرا         921ويف الفقرة  - 992
 يتعل  بنشوف املرتبات يف ن ـام ق لـسس مـن قجـل احلـد مـن       الصفات املمنولة لاليا فيما

يتعلـ    يـنم عليـ  إ ـار املراقبـة الداخليـة فيمـا       إسناد قدوار متعارضةس وذلك ملشـيا مـع مـا   
 بإدارة كشوف املرتبات. 

وتتعلـــ  هـــذه املســـألة بصـــفات املســـتخدمني الـــس يتةلبـــ ا قســـم اهســـتحقاقات          - 997
يف. يــتم تفصــيل ا حتديــدا يف إ ــار الرقابــة الداخليــة احلــا واملخصصــات يف كوبنــ اغنس والــس ه

وسيعمل منتم املوارد البشرية مع منتم ن م املعلومات وتننولوجيا اهتصـاهتس بالتشـاور   
مع منتم إدارة املـوارد املاليـةس مـن قجـل اسـتعراا صـفات املسـتخدمني ووضـع ا وتنقيح ـا          

 لسم احلاجةس لتلبية التياجات سري العمل يف ولدة كشوف املرتبات.  
 

د البشــرية ومنتــم ن ــم املعلومــات وتننولوجيــا     منتــم املــوار  اإلدارة املسؤولة: 
 اهتصاهت

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195 الربع األول من عام املستهدف:التار    

ــرة  - 994 لــى توصــية ا لــس لــ  بــأن يقــوم      س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي ع  918ويف الفق
طليـات رصـد صـارمة تنفـل قن       ا يـتم دون تـأخري يف ن ـام ق لـس إغـام      يليك )ق( إنشاا 

لسابات املو فني املنت يـة خدمتـ م؛ و )ب( الن ـر يف خيـارات التقليـل مـن احلـاهت الـس         
تنةول على تسليل انتـ اا اشدمـة يف تـاريخ هلـ س وذلـك لضـمان قه تتـوافر للمـو فني         

 املنت ية خدمت م إمنانية دخول ن ام ق لس دون إذن. 
بـاجلاا )ق( مـن التوصـيةس باتـت التقـارير متالـة جل ـات التنسـي  املعنيـة          يتعلـ    ويف ما - 991

 ن ومة إنشاا األدوار وتوفري اشدمات للمستعملني يف ن ام ق لـسس وجتـرل مناقشـة خيـارات     
رصد قخرج. وبالنسـبة لللـاا )ب(س ب اختبـار برنـاما تصـحيح وتركيبـ  يف بينيـة اإلعـدادات         

 التشغيلية لن ام ق لس.  
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 منتم ن م املعلومات وتننولوجيا اهتصاهت رة املسؤولة:اإلدا 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198 الربع األخري من عام املستهدف:التار    

ــأن يرســل      914ويف الفقــرة  - 921 ــ  ب ــس ل ــى توصــية ا ل ــا،ي عل ــاما اإلمن ــ  الربن س واف
ــروين إع املــ    ــد اإللنت ــا بالربي ــى    إخةــارا تلقا،ي ــة عل ــ  باملوافق ــي م يتعل و فني واملشــرفني عل

 قيام.  91اإلجازات املسبقة  ا يتلاوز احلد األقصى املعتمدس وهو 
وسيعمل منتم املوارد البشرية مع منتـم ن ـم املعلومـات وتننولوجيـا اهتصـاهت       - 929

بـات اإلجـازات   للتأكد من قن املدير األعلى مرتبـًة واملشـرف املعـ  سـيتلقيان إخةـارا طليـًا بةل      
 (.  eServicesاملسبقة عندما ت قّدم عن  ري  ن ام اشدمات اإللنترونية )

 
منتــم املــوارد البشــرية ومنتــم ن ــم املعلومــات وتننولوجيــا        اإلدارة املسؤولة: 

 اهتصاهت
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  املستهدف:التار    

س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصـية ا لـس لـ  بـأن ينفـل قيـام       989ويف الفقرة  - 922
ــة بوضــع خةــا مســتنملة هســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد النــوارث      املناتــم القةري

 واستخدام تلك اشةا.  
وبالتعاون مع منتم الشؤون اإلداريةس ستقوم املناتـم اإلقليميـةس لسـم اهقتضـااس      - 921

ــا طليــة لرصــد تنفيــذ اشةــا املســتنملة هســتعادة القــدرة علــى العمــل بعــد     بإنشــاا و ق و تعاي
النوارثس مع إعةاا األولوية بوج  خـا  للبلـدان الـس لـدي ا التياجـات و قو خمـا ر خاصـة        

 يف ا اهت اإلمنا،ية.  
 

 املناتم اإلقليمية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:لتار   ا 
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ــرة  - 928 لــى توصــية ا لــس لــ  بــأن يقــوم      س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي ع  988ويف الفق
يليك )ق( رصد عملية حتميل ش ادات اجلرد لنفالة إجنازها يف مواعيـدها؛ و )ب( رصـد     ا

ل الـس تتناوهلـا تلـك التقـارير؛     ،ومراقبة التقارير الواردة من املناتم القةرية ومعاجلة املسـا 
 ) ( التعامل مع احلاهت اهستثنا،ية لتأّخر املناتم اإلقليمية يف تقدمي التقارير.   و

وسيعاز منتم إدارة املوارد املالية ا لية الس يستخدم ا لرصد التقيـد  واعيـد حتميـل     - 925
 احلسابات يف هناية السنة.   ش ادات اجلرد وكفالة املتابعة الازمة يف إ ار عملية إقفال

 
 منتم إدارة املوارد املالية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:التار    

مراجعــــي احلســــابات للفتــــرات تنفيــــذ التوصــــيات الــــواردة يف تقريــــر جملــــس  - باا 
 السابقة املالية
ــة يف   قـــّد - 922 ــنة املنت يـ ــن السـ ــره عـ ــانون األول  19م ا لـــسس يف املرفـــ  األول لتقريـ  كـ

س الفصل الثاين(س ملخصًا حلالـة تنفيـذ التوصـيات مـن الفتـرات      A/69/5/Add.1) 2191 ديسمرب
ــة الســابقة. ويلخــم اجلــدول    ــة لــىت طب    1املالي ــة العام ــا 2198قغســةس احلال ــ   فيم يتعل

وتــرد املعلومــات ‘‘. قيــد التنفيــذ’’توصــية الــس اعتربهــا ا لــس  22بالتوصــيات البــالر عــددها 
 املتعلقة بالتوصيات السابقة بالترتيم الذل وردت ب  يف املرف  األول.  

 
 1اجلدول 

لتقريـر جملـس    لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سابقة الس ارت نيي يف املرفـ  األول   
قهنـا   2191كـانون األول ديسـمرب    19مراجعي احلسابات عن فترة السنتني املنت يـة يف  

 تنفذ بشنل كامل مل
 

 اإلدارة املسؤولة
عيييييييييييييدد 
 التوصيات

التوصييييات 
 اليت ُنفِّذت

التوصيييات 
 قيد التنفيذ

التوصييييات الييييت 
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييات الييييت  
ُ حييييييد د هلييييييا   مل

 فمستهد تار  
 – 4 4 9 1 املناتم اإلقليمية      

 – 9 9 5 2 منتم إدارة املوارد املالية

 – 2 2 – 2 منتم دعم املشتريات

 – – – 2 2 منتم املوارد البشرية

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.1
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 اإلدارة املسؤولة
عيييييييييييييدد 
 التوصيات

التوصييييات 
 اليت ُنفِّذت

التوصيييات 
 قيد التنفيذ

التوصييييات الييييت 
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييات الييييت  
ُ حييييييد د هلييييييا   مل

 فمستهد تار  
 – – – 9 9 املنتم اإلقليمي  سيا واديا اهلادئ      

 – – – 9 9 صندوم املشاريع اإلنتاجية

منتـــم املـــوارد البشـــرية منتم ن ــــم    
 – 9 9 – 9  علومات وتننولوجيا اهتصاهتامل

 – 92 92 91 22 ا موع 

   55 85 911 النسبة املنيوية 
  

 كـــانون األول  19تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف     
 (2)2199 ديسمرب
  بـأن  س واف  برنـاما األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـس لـ        11يف الفقرة  - 927

ــالر الــس يــتعني ردهــاس وحتســني عمليــات      ــادة التعــاون مــن شــركا،  يف إدارة املب يلــتمس زي
 الرصد ذات الصلة.  

وقد جرج ختفيت قرصدة املبالر الـس يـتعني ردهـا إع اجل ـات املا ـة إع لـد كـبري.         - 924
وبــدق  وجيـرل الرصـد الـدقي  واسـتخدام الضـوابا ادسـنة مـن قجـل تيسـري تسـوية احلسـابات.           

 استخدام ضوابا التنقيح املركم يف بعت لقول البيانات.  
 

 منتم إدارة املوارد املالية اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ينةب  ه املستهدف:التار    

س وافـ  الربنـاما اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـس لـ  بـأنك )ق( حيصـل          51ويف الفقرة  - 921
يد للرصيد من منتم خدمات املشاريع قبل إقفال لساب  وي لرل تسـوية لرصـيد   على تأك

الصنادي  املشتركة؛ )ب( حيصل علـى تقـارير نصـف سـنوية وعلـى تصـديقات مـن منتـم         
طليــة للتحقــ  علــى  ــو مناســم مــن املبــالر الــس يقــدم ا  خــدمات املشــاريع؛ و ) ( ينشــ  

 مات اتفاقات اشدمات اإلدارية.  معا قن يقوم بتل يامنتم خدمات املشاريع قبل 

__________ 

 (2) A/67/5/Add.1س الفصل الثاين. 

http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.1
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وعمـل الربنــاما اإلمنـا،ي علــى التأكـد مــن التوقيــع علـى تســويات فصـلية مــع منتــم       - 911
. ولصل برناما األمم املتحدة اإلمنا،ي على تأكيدات بشـأن  2191 خدمات املشاريع يف عام

منـ ا علـى   وحتق ـ     2191 معامات اتفاقات اشدمات اإلدارية بشـنل نصـف سـنول يف عـام    
  و مناسم.  

 
 منتم إدارة املوارد املالية اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ينةب  ه املستهدف:التار    

س واف  الربناما اإلمنا،ي علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن يضـع خةةـا        22ويف الفقرة  - 919
ــة باإلجــا     ــة املتعلق ــة اشدم ــات هناي ــة هلتاام ــة    ملويلي ــاا اشدم زة املســتحقة واســتحقاقات إهن

 واإلعادة إع الو ن.  
سـنة   95وقد وضع برنـاما األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي بالفعـل خةـة ملويليـة علـى مـدج           - 912

للتأمني الصحي بعد انت اا اشدمةس وجيرل استعراضا سـنويا هسـتراتيلية التمويـل علـى قسـاس      
 ا.  التقارير اهكتوارية املنقحةس عند صدوره

 
 منتم إدارة املوارد املالية اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
  ينةب  ه املستهدف:التار    

س وافـ  الربنــاما اإلمنـا،ي علــى توصـية ا لـس بــأن تن ـر املناتــم      71ويف الفقـرة   - 911
التنفيـذ الـو   وتعمـل    اإلقليمية للربناما اإلمنا،ي يف نتا،ا عملية مراجعة لسابات  ريقـة  

مع الشركاا املنفإلذين على معاجلة قوج  الضـعف ادـددة يف عمليـة مراجعـة لسـابات تلـك       
الةريقة. وينبغي قن ينون هنال تركيا على الشركاا املنفإلـذين الـذين لصـلوا علـى تقـارير      

 سلبية متنررة.
ستواصل العمـل مع ـا مـن    وقد عملت املناتم اإلقليمية مع املناتم القةرية املعنية و - 918

قجــل اختــاذ التــدابري املناســبة ملعاجلــة مســألة مشــاريع التنفيــذ الــو   الــس لصــلت علــى تقــارير  
 مراجعة لسابات مشفوعة بآراا سلبية لثاث سنوات متتالية.  
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 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195لربع الثالن من عام ا التار   املستهدف:

س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصية ا لس املتنـررة لـ  بـأن يقـوم     75ويف الفقرة  - 915
من خـال املناتـم اإلقليميـة  ـا يلـيك )ق( إعةـاا قولويـة إلقفـال لسـابات مجيـع املشـاريع            

   ملشاريع.املنت ية؛ )ب( ومعاجلة قسباب التأخريات يف اهنت اا من إقفال لسابات ا
وقد عملت املناتم اإلقليمية مع املناتم القةرية املعنية وستواصل العمـل مع ـا مـن     - 912

 قجل إعةاا قولوية إلقفال لسابات املشاريع ذات الصلة.  
 

 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195م من عا األخريالربع  التار   املستهدف:

س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصـية ا لـس لـ  بـأن حيسِّـن نوعيـة       77ويف الفقرة  - 917
املعلومات املتعلقة باملشاريعس من خال القيام بصفة منت مـة باسـتعراا املعلومـات املتعلقـة     

 باملشاريع يف ن ام ق لس.
إ ــار مشــاركة الربنــاما   عمليــة كفــربج لتنقيــة البيانــات يف  2191وقفجريــت يف عــام  - 914

ــة. وباإلضــافة إع ذلــكس جــرج حتســني منــوذ       ــة للشــفافية يف املعون اإلمنــا،ي يف املبــادرة الدولي
املشاريع يف ن ام ق لـس وتاويـده بسـمات قفضـل إلعـداد التقـارير الداخليـة والتقـارير املقدمـة          

 املا ني.   إع
 

 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 نفذت احلالة:

 عالية األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصية ا لس ل  بأن ترصد املناتـم  71ويف الفقرة  - 911
 القةرية للربناما اإلمنا،ي استام تقارير تنفيذ موّلدة ر بع سنوية.
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ستواصــل العمــل مع ــا وقـد عملــت املناتــم اإلقليميــة مــع املناتــم القةريــة املعنيــة و  - 981
 لنفالة تقدمي التقارير يف وقت ا.  

 
 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام األخري الربع  التار   املستهدف:
س وافــ  الربنــاما اإلمنـا،ي علــى توصــية ا لـس بــأن تقــوم املناتــم   49ويف الفقـرة   - 989
ريــة بايــارات ميدانيــة وباستعراضــات هنا،يــة للمشــاريع لتقيــيم قداا املشــاريع وجنال ــا   القة
 سني بناًا على الدروس املستفادة.وللتح
وقـد عملــت املناتــم اإلقليميــة مــع املناتــم القةريــة املعنيــة وستواصــل العمــل مع ــا   - 982

 لنفالة اهمتثال ملعايري اجلودة املعمول هبا يف تنفيذ املشاريع.  
 

 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195من عام األخري الربع  التار   املستهدف:

ــرة  - 981 ــأنك       918ويف الفق ــ  ب ــس املتنــررة ل ــى توصــية ا ل ــا،ي عل ــاما اإلمن ــ  الربن س واف
الة قن ينـون ملـو في املشـتريات    جيرل استعراضا منت ما لصفة املشترل يف ن ام ق لس لنف )ق(

ــن ن ــام        ــك م ــي م ذل ــ  عل ــن ه ينةب ــع م ــس؛  املعتمــدين ولــدهم صــفات املشــترين ولرف ق ل
 الشراا. وين ر يف طليات ترمي إع حتسني تأهيل املو فني الذين يؤدون و يفة )ب(
مقارنـة  يف املا،ـة   21وقد ارتفع معدل املو فني املعتمدين ألداا م ام الشراا إع نسبة  - 988
يف املا،ة. وباإلضـافة إع ذلـكس    41. والنسبة املست دفة هي 2199يف املا،ة يف عام  81بنسبة 

املـواد التدريبيـة مـع     استعراا صفة املشترل يف ن ام ق لـس واسـتنمال   2192جرج يف عام 
 تةبي  املعايري اداسبية الدولية للقةاع العام.  

 
 منتم دعم املشتريات :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

 2195من عام اين الربع الث التار   املستهدف:
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س قيـــد ا لــس النتـــا،ا والتوصــيات الـــواردة يف تقريــر منتـــم    995ويف الفقــرة   - 985
مراجعــة احلســابات والتحقيقــات وقكــد علــى ضــرورة قن يعــائ الربنــاما اإلمنــا،ي املســا،ل   

 مراجعة لسابات املشتريات على صعيد املؤسسة.املربزة يف تقريره عن 
ــالر عــددها    - 982 ــة    91ويتصــل هــذا بالتوصــيات الب ــم مراجع ــس قصــدرها منت توصــية ال

توصــيات. ويتةلــم تنفيــذ  91احلســابات والتحقيقــات بشــأن املشــتريات والــس ن فــذت منــ ا  
ــيريات يف السياســة وإجــراا مناقشــات بــ      ــة إدخــال تغ ــثاث املتبقي ني الوكــاهت؛ التوصــيات ال

ولذلك تأخر تنفيذها. ويتوقع منتم دعم املشتريات تنفيذ هذه التوصيات املتبقية حبلول هنايـة  
 .  2198عام 
 

 منتم دعم املشتريات :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198من عام األخري الربع  التار   املستهدف:

وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية ا لــس املتنــررة لــ  بــأن  س 927ويف الفقــرة  - 987
يقــوم  ــا يلــيك )ق( حتســني مجيــع الضــوابا علــى إدارة اإلجــازات لضــمان دقــة قرصــدة           

 ازات.اإلجازات؛ )ب( وحتديد األولويات يف معاجلة موا ن الضعف يف إدارة اإلج
ت  لـم اإلجـازات املعبـأة    وقد عوجلـت مسـا،ل تصـحيح اهختافـات املرتبةـة باسـتمارا       - 984

س الذل 2191 و 2192يدويا مع بدا التنفيذ النامل لنموذ  اإلجازات يف ن ام ق لس يف عامي 
 يتةلم من مجيع مناتم الربناما اإلمنا،ي تقدمي  لبات اإلجازات واملوافقة علي ا إلنترونيا.

 
 منتم إدارة املوارد البشرية :اإلدارة املسؤولة

 نفذت احلالة:
 عالية ولو ة:األ

   ه ينةب  التار   املستهدف:
 (7)2192كانون األول ديسمرب  19تقرير جملس مراجعي احلسابات عن السنة املنت ية يف   

س قوصى ا لـس الربنـاما اإلمنـا،ي بـأن يقـوم  ـا يلـي لايـادة حتسـني          21يف الفقرة  - 981
رجة يف املياانية يف بيان املقارنة بني مبالر بيانات  املاليةك )ق( الن ر يف إدرا  مجيع موارده املد

__________ 

 (7)  A/68/5/Add.1.س الفصل الثاين 
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املياانية واملبالر الفعلية من قجل حتسني قابلية البيان للمقارنـة وللف ـم؛ )ب( وحتديـد صـايف     
قيمة املخاون القابلة للتحقـ  والتنلفـة احلاليـة هسـتبدال املخـاون علـى قسـاس كـل لالـة          

 على لدة بده من استخدام صيغة معممة.  
مـا يتعلـ  بــاجلاا )ق( مـن التوصــيةس فـإن الربنـاما اإلمنــا،ي بـات ىتــثا امتثـاه تامــا        وفي - 951

ــم   ــار رق ــة يف      28للمعي ــامس عــرا معلومــات امليااني ــة للقةــاع الع ــايري اداســبية الدولي مــن املع
 البيانات املالية. قما فيما يتعل  باجلاا )ب(س فقد ن قحت من لية تقييم املخاون.  

 
 منتم إدارة املوارد املالية :ةاإلدارة املسؤول

 نفذت احلالة:
 عالية األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية ا لــس لــ  بــأن يســتعرا   27ويف الفقــرة  - 959

)ويفضل سنويا( خةة ملويل اهلتاامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعـد انتـ اا اشدمـة وذلـك     
 بقااها مناسبة.لنفالة 
عاما لتمويل اهلتاامـات املتعلقـة بالتـأمني     95وقد وضع الربناما اإلمنا،ي خةة مدهتا  - 952

ــر            ــد صــدور كــل تقري ــنويا عن ــة س ــذه اشة ــو يســتعرا ه ــةس وه ــ اا اشدم ــد انت الصــحي بع
 جديد.   اكتوارل

 
 منتم إدارة املوارد املالية :اإلدارة املسؤولة

 نفذت احلالة:
 عالية األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
س قوصــى ا لــس الربنــاما اإلمنــا،ي  ــا يلــيك )ق( قن يرصــد ويتتبــع 18ويف الفقــرة  - 951

التقارير املرللية لتنفيذ املشـاريع وينفـل اهنتـ اا منـ ا يف الوقـت ادـدد؛ )ب( وقن ينفـل        
يف ن ـام ق لـسس وقن يعـائ    قيام املناتم القةريـة بتحـدين املعلومـات عـن لالـة املشـاريع       

 اب التأخريات يف إجناز املشاريع.بنشاغ قسب
وقـد عملـت املناتـم اإلقليميـة مـع املناتـم القةريـة وستواصـل العمـل مع ـا لرصـد             - 958

 وتقييم قسباب التأخر الشديد يف تنفيذ خةا املشاريع املعتمدة.
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 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 ذقيد التنفي احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س وافــ  الربنــاما اإلمنــا،ي علــى توصــية ا لــس املتنــررة لــ  بشــأن  11ويف الفقــرة  - 955
كفالــة عمــل مجيــع املناتــم اإلقليميــة عــن كثــم مــع املناتــم القةريــةس وكفالــة اهمتثــال     

سـابات يف  قيقات وتقدمي مجيع تقارير مراجعة احللتعليمات منتم مراجعة احلسابات والتح
 غضون الفترة املةلوبة.

وقـد عملـت املناتـم اإلقليميـة مـع املناتـم القةريـة وستواصـل العمـل مع ـا لرصـد             - 952
 للسنة املالية اجلديدة يف وقت ا.تقدمي التقارير الو نية وتقارير مراجعة لسابات التنفيذ الو   

 
 ناتم اإلقليميةامل :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195الربع الثالن من عام  التار   املستهدف:
س وافـــ  الربنـــاما اإلمنـــا،ي علـــى توصـــية ا لـــس لـــ  بـــأن يتخـــذ  88ويف الفقـــرة  - 957

ــى طراا     ــول علـ ــرار احلصـ ــباب تنـ ــة قسـ ــبة ملعاجلـ ــرااات املناسـ ــة اإلجـ ــي  معدلـ ــن مراجعـ مـ
وذلك عن  ري  إشـرال املناتـم اإلقليميـة والشـركاا املنفـذين املعنـيني. ومـن        احلساباتس 

شــأن تعايــا اســتعراا قســاليم إجــراا التحــويات النقديــة قن يــوفر قيضــا ضــمانا إضــافيا   
 ا الشركاا املنفذون.بشأن املبالر الس ينفق 

لعمــل مع ــا وقـد عملــت املناتــم اإلقليميــة مــع املناتــم القةريــة املعنيــة وستواصــل ا  - 954
لتقييم قسباب تنرار احلصول على طراا معّدلـة مـن مراجعـي احلسـابات واسـتعراا األسـاليم       
ــن        ــة م ــى طراا معدل ــس لصــلت عل ــة اشاصــة باملشــاريع ال املتبعــة يف إجــراا التحــويات النقدي

 مراجعي احلسابات لثاث سنوات متتالية.  
 

 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 التنفيذ قيد احلالة:

 عالية األولو ة:
  2195الربع الثالن من عام  التار   املستهدف:
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ــرة  - 951 ــيك     82ويف الفقـ ــا يلـ ــ   ـ ــس لـ ــية ا لـ ــى توصـ ــا،ي علـ ــاما اإلمنـ ــ  الربنـ س وافـ
ــة حتديــد      قن )ق( ــادة قيامــ س فيمــا يتعلــ  بــأل مشــروع يف املســتقبلس بتعايــا عملي ينفــل زي

لس قد تعوم تنفيذ املشـروع وبوضـع قسـاليم للتخفيـف     وتقييم املخا ر اشارجية النامنة ا
ــوم        ــة ولق ــتعادية حلســابات مشــروع العدال ــة اس ــ ا؛ )ب( وقن ين ــر يف إجــراا مراجع من
اإلنسان يف قفغانستان منذ بدايت  لىت إغاق  وذلـك لتحديـد الـدروس املسـتفادة مـن قجـل       

تنبـدة عـن الفتـرة مـن     املشاريع املستقبلية؛ ) ( وقن يعـاود فحـم مصـروفات املشـروع امل    
ــانون األول ديســمرب    ــ  إع ك ــدم وجــود مصــروفات متنــررة     2111ملوز يولي ــل ع وينف

بشـأن نفـس األنشـةة فيمــا يتعلـ   شـروع العدالـة ولقــوم اإلنسـان يف قفغانسـتان مقابــل         
ل إع األنشةة الس ينفـذها مشـروع تعايـا ن ـام العدالـة يف قفغانسـتان قو مشـروع الوصـو        

 يد املنةقة.العدالة على صع
ــا       - 921 ــية. قمـ ــن التوصـ ــاجلاقين )ق( و ) ( مـ ــ  بـ ــة تتعلـ ــة داعمـ ــس قدلـ ــدمت إع ا لـ وقفـ
 يتعل  باجلاا )ب(س فقد قفبرم اتفام بشأن  مع منتم مراجعة احلسابات والتحقيقات.   فيما
 

 املنتم اإلقليمي  سيا واديا اهلادئ :اإلدارة املسؤولة
 نفذت احلالة:

 ةمتوسة األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

ــرة  - 929 ــيك     52ويف الفقـ ــا يلـ ــ   ـ ــس لـ ــية ا لـ ــى توصـ ــا،ي علـ ــاما اإلمنـ ــ  الربنـ س وافـ
طليــات لاســتعراا      قن )ق( ــة بإعــداد خةــا للمشــتريات وإدخــال  يــذكإلر املناتــم القةري

تعلــ  عــن املعلومــات فيمــا ياإلفصــا  املنــت م لنفالــة اســتيفا، ا احلــد األدو مــن متةلبــات  
ــة والتشــغيلية؛ )ب( وقن ينفــل وجــود خةــا مولــدة      بالسياســات واإلجــرااات الربناجمي
للشــراا لضــمان مــا مينــن احلصــول عليــ  مــن قيمــة قفضــل مقابــل النقــود املدفوعــة نتيلــة     

 .ت احللم وزيادة القدرة الشرا،يةلوفورا
مولـدة للشـراا    وستذكير املناتم اإلقليمية املناتم القةرية الس ليست لدي ا خةـا  - 922

 خال دورات الربجمة املعتمدة في اس وستتابع هذا األمر مع ا.
 

 املناتم اإلقليمية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
 2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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بـأن يقـوم  ـا يلـيك      س واف  الربناما اإلمنا،ي على توصية ا لس لـ  24ويف الفقرة  - 921
)ق( رصــد اهمتثــال لإلجــرااات املعتمــدة اشاصــة بــإدارة املــوارد البشــرية وفقــا لسياســات    
وإجـرااات الــرباما والعمليــات؛ )ب( وحتســني اسـتخدام ولــدة اشــدمات اإللنترونيــة يف   

 ن ام ق لس لرصد جت يا األنشةة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية يف الوقت اددد.
تنفيـذا تـدرجييا منـذ     (SeSivreSe)وي نفذ منـوذ  اشـدمات اإللنترونيـة يف ن ـام ق لـس       - 928
ــام  ــات اإلجــازة       2192ع ــدمي  لب ــس لتق ــى ن ــام ق ل ــا متالــا عل ــا تةبيق س وهــو يشــمل لالي

واإلباغ عـن الغيـاب وموقعـا إلنترونيـا حمسـنا لتقيـيم قداا املـو فني ومواقـع إلنترونيـة لتقـدمي           
 ،ف.   لبات الترشح للو ا

 
 منتم إدارة املوارد البشرية :اإلدارة املسؤولة

 نفذت احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
ــرة  - 925 ــيك     78ويف الفقـ ــا يلـ ــ   ـ ــس لـ ــية ا لـ ــى توصـ ــا،ي علـ ــاما اإلمنـ ــ  الربنـ س وافـ
سـؤويف ن ـام   حيسِّن اإلجرااات اشاصة باهتصاهت بـني منتـم املـوارد البشـرية وم     قن )ق(

ق لس املنوغ هبم تنسي  شؤون ن ام إنشاا األدوار وتوفري اشـدمات للمسـتعملنيس وذلـك    
لنفالــة الوقــف الفــورل حلســابات املســتعملني اشاصــة بــاملو فني الــذين تنتــ ي خدمتــ م يف 
الربنـاما اإلمنـا،ي؛ )ب( وقن ي نشــ  عمليـة قكثــر صـرامة لنفالــة قيـام املســؤولني عـن ن ــام       

دوار وتــوفري اشــدمات للمســتعملني بــإجراا عمليــة اســتعراا بصــفة منت مــة        إنشــاا األ
 يقتضي  إ ار املراقبة الداخلية. حلسابات املستعملني وصفاهتم يف الن ام لسبما

ن فــذ اجلــاا )ق( مــن التوصــيةس ليــن ع ــازت اهتصــاهت مــع مســؤويف ن ــام ق لــس      - 922
ري اشـدمات للمسـتعملني وب إ اع ـم علـى     املنوغ هبم تنسي  شؤون ن ام إنشاا األدوار وتوف

. قما فيما تم اجلاا )ب(س فتلرل مناقشـة اشيـارات   2198التقارير األمنية منذ طذار مارس 
 املتالة مع املعنيني بذلك.  

 
 منتم املوارد البشرية ومنتم ن م املعلومات وتننولوجيا اهتصاهت :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية و ة:األول

  2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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س وافـ  الربنـاما اإلمنـا،ي علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن يضـع خةـة           48ويف الفقرة  - 927
قـا لاسـتفادة   عمل لنقل عملية إدارة املصروفات إع املركا العاملي للخدمات املشتركة حتقي

 املفثلى من املركا.
 .  2198لعمل وقفقرت ويتوقع تنفيذها حبلول هناية عام وقد وضعت خةة ا - 924

 
 منتم إدارة املوارد املالية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

    2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
 صندوم األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية   -خامسا  

واردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني        تنفيذ التوصيات ال - قلف 
 (4)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

 .  91يف اجلدول  2198يرد موجا حلالة تنفيذ التوصيات الر،يسية يف طب قغسةس  - 921
 

   91اجلدول   
 توصيات الر،يسيةلالة تنفيذ ال  

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة

اليييييت التوصيييييات 
ُطلييي   ُنفييذت أو 

 إقفاهلا
التوصيييييات قيييييد 

 التنفيذ

التوصيييييات اليييييت 
ُحييدد هلييا تييار     

 مستهدف

التوصيييييييات اليييييييت  
ُ حييدد هلييا تييار    مل

 مستهدف
ــا         املنتــــم اإلقليمــــي لشــــرم قفريقيــ

 – 2 2 – 2 واجلنوب األفريقي

ولدة توفري اشدمات املاليـة لللميـع   
 – 2 2 – 2 وولدة حتقي  التنمية ادلية

ــدة   ــذل واإلدارةس وولـ األمـــني التنفيـ
 – 9 9 – 9 دعم الرباما

 – 5 5 – 5 ا موع 

   911 – 911 النسبة املنيوية 
  

 .2198موجاا حلالة تنفيذ مجيع التوصيات يف طب قغسةس  99ويتضمن اجلدول  - 971
__________ 

 (4)  A/69/5/Add.2.س الفصل الثاين 
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   99اجلدول   
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة

لتوصيييييات اليييييت ا
ُطلييي   ُنفييذت أو 

 إقفاهلا
التوصيييييات قيييييد 

 التنفيذ

التوصيييييات اليييييت 
ُحييدد هلييا تييار     

 مستهدف

التوصيييييييات اليييييييت  
ُ حييدد هلييا تييار    مل

 مستهدف
ــا         املنتــــم اإلقليمــــي لشــــرم قفريقيــ

 – 1 1 – 1 واجلنوب األفريقي

ولدة توفري اشدمات املاليـة لللميـع   
 – 1 1 – 1 يةوولدة حتقي  التنمية ادل

ــدة   ــذل واإلدارةس وولـ األمـــني التنفيـ
 – 9 9 – 9 دعم الرباما

 – 7 7 – 7 ا موع 

   911 – 911 النسبة املنيوية 
  

س قوصى ا لـس صـندوم األمـم املتحـدة للمشـاريع اإلنتاجيـة بـأن        91ويف الفقرة  - 979
جم  وقنشةت  التنفيذيـة  يعتمد عملية إلدارة املخا ر على نةام املؤسسة لتخةيا مرالل برا

ورصدها وتقييم اس وبأن ينفذ تلـك العمليـة تنفيـذا كـاماس ملاشـيا مـع إ ـار برنـاما األمـم          
 .ا،ي إلدارة املخا ر يف املؤسسةاملتحدة اإلمن

وســـيعمل صـــندوم األمــــم املتحـــدة للمشــــاريع اإلنتاجيـــة مــــع الربنـــاما اإلمنــــا،ي       - 972
املنصـة املسـتخدمة لاليـا يف الربنـاما اإلمنـا،ي.       هستنشاف سبل منح ـا إمنانيـة الوصـول إع   

ويف الوقت الراهنس ميلك الصندوم قداة داخلية تتيح رصد املخـا ر وتنفـل تتبـع التقـدم ادـرز      
يف تنفيذ الرباماس بشنل من لي ومن من ـور برنـاجميس وتتبـع األداا املـايف. والصـندوم قـادرس       

التصـدل للمشـاكل الـس قـد تنشـأ يف املرالـل       من خال استعراا هـذه األداة قسـبوعياس علـى    
األوع من عملية التنفيذس ومن مث اختـاذ القـرارات قو التـدابري التصـحيحية الازمـة ملعاجلـة تلـك        

 املشاكلس إن وجدتس وبالتايف تقليل تلك املخا ر إع لد كبري.  
 

 األمني التنفيذل واإلدارةس وولدة دعم الرباما :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ ة:احلال

 عالية األولو ة:
 2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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س واف  الصندوم على توصية ا لس بأن يةلـم مـن مجيـع مناتبـ      28ويف الفقرة  - 971
ــة يف الوقــت       ــذ مولــدة وتنفــل توقيع ــا مــن األ ــراف املقابل ــارير تنفي ــة قن تعــد تق القةري

 وإجرااات الرباما والعمليات. ساتاملناسمس وفقا لشروغ سيا
وقــد قلــاغ الصــندوم علمــا هبــذه التوصــية. غــري قن املســألة الــس تتعلــ  هبــا املال ــة   - 978

ينبغي قن تنون توقيـع تقريـر التنفيـذ املولـد مـع األ ـراف املقابلـة ولـيس إعـداد ذلـك التقريـر            
 ة.  الذل ينون جاهاا دا،ما بعد انت اا كل ربع من السنة املالية مباشر

 
 املنتم اإلقليمي لللنوب األفريقي وشرم قفريقيا :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

 2198الربع األول من عام  التار   املستهدف:
  

س واف  الصندوم على توصية ا لس بأن يقوم  ـا يلـيك )ق( كفالـة    11ويف الفقرة  - 975
نلاة يف وقت مناسم على النحو املنصـو  عليـ  يف سياسـات    إقفال لسابات املشاريع امل

وإجرااات الرباما والعمليات؛ )ب( واحلصول من املستفيدين علـى إيصـال مصـدم عليـ      
لسم األصـول يثبـت اسـتام األصـول املنقولـة وذلـك تفاديـا ألل خةـر لـدوث خسـا،ر           

ــرااات     ــات وإجـ ــروغ وسياسـ ــال لشـ ــف ا اإلدارة؛ ) ( واهمتثـ ــدون قن تنتشـ ــرباما  بـ الـ
ألمـوال يف قنشـةة   والعمليات برد الرصيد قو التماس موافقة اجل ـة املا ـة علـى اسـتخدام ا    

 قخرج غري خمصصة.
 إلجرااات الربناجمية والتشغيلية.وستنفل اإلدارة اهمتثال التام للسياسات وا - 972

 
 ة ادليةولدة توفري اشدمات املالية لللميع وولدة حتقي  التنمي :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:
ــرة  - 977 ــن       11ويف الفق ــن تأكــده م ــأن حيّس ــس ب ــى توصــية ا ل ــ  الصــندوم عل س واف

 111 111املعلومــات املاليــة  راجعــة لســابات قل مشــروع تبلــر مصــروفات  التراكميــة  
 سات وإجرااات الرباما والعمليات.وفقا لشروغ سيا دوهر يف سنة معينة
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وســتنفل اإلدارة اهمتثــال للسياســات واإلجــرااات الربناجميــة والتشــغيلية امتثــاه تامــا  - 974
 فيما يتعل   راجعة لسابات مشاريع التنفيذ الو  .  

 
 املنتم اإلقليمي لللنوب األفريقي وشرم قفريقيا :اإلدارة املسؤولة

 يد التنفيذق احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:
س واف  الصندوم على توصية ا لس بأن يقوم  ـا يلـيك )ق( كفالـة    17ويف الفقرة  - 971

ــة تســليم مناســبة لضــمان إســناد مســؤوليات الو ــا،ف امللغــاة اشاصــة  ــو في       طلي إنشــاا 
ــنني طخـــ  ــو فني معيـ ــرباما إع مـ ــليم؛    الـ ــو السـ ــى النحـ ــاريع علـ ــاز املشـ ــل إجنـ ــن قجـ رين مـ

ــام        )ب( ــا يف ع ــرا إجنازه ــان يفت ــس ك ــة للمشــاريع ال ــات الن ا،ي ؛ 2191إجــراا التقييم
وتوقيــع مــذكرة تفــاهم مــع برنــاما األمــم املتحــدة اإلمنــا،ي لرصــد وإدارة املشــروعني   ) (

 .  2197العامليني املتبقيني اللذين من املقرر اهنت اا من ما يف عام 
وســتقوم اإلدارة  ــا يلــيك )ق( التأكــد مــن وجــود طليــات التســليم املناســبة قينمــا ت لغــى   - 941

و ا،ف؛ )ب( قداا التقيـيم النـ ا،ي للمشـاريع؛ ) ( التوقيـع علـى مـذكرة تفـاهم مـع الربنـاما          
 اإلمنا،ي بشأن املشاريع العاملية املتبقية.  

 
 األفريقي وشرم قفريقيا املنتم اإلقليمي لللنوب :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:
س واف  الصندوم على توصية ا لس بأن يعـد خةـا عمـل سـنوية     89ويف الفقرة  - 949

كاملــة تتضــمن مؤشــرات قداا ومعلومــات قساســية وقهــدافا لتنــون مةابقــة إل ــار امليانــة    
 سات وإجرااات الرباما والعمليات.القا،مة على النتا،ا لسبما تشترغ سيا

وســتنفل اإلدارة إعــداد خةــا العمــل الســنوية علــى  ــو مــا تقتضــي  السياســات          - 942
ــى مؤشــر     ــة والتشــغيليةس كمــا ســتنفل التوااهــا عل ات قداا ومعلومــات واإلجــرااات الربناجمي

 قساسية وقهداف.
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 توفري اشدمات املالية لللميع وولدة حتقي  التنمية ادليةولدة  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
  2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:

س واف  الصندوم على توصيتـّي ا لس بأن يرصد قداا مياانيتـ  عـن   88ويف الفقرة  - 941
 م مع قل صعوبات ناشنيـة بشأن تنفيذ املياانية.كثم وقن ينفل التعامل يف الوقت املناس

 وتقر اإلدارة هبذه التوصية.   - 948
 

 ولدة توفري اشدمات املالية لللميع وولدة حتقي  التنمية ادلية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:

ــذ - باا  ــرات       تنفي ــن الفت ــي احلســابات ع ــس مراجع ــارير جمل ــواردة يف تق التوصــيات ال
 السابقة   املالية
ــة يف     - 945 ــة املنت يـ ــرة املاليـ ــره عـــن الفتـ ــ  تقريـ ــّدم ا لـــسس يف مرفـ ــانون األول  19قـ  كـ

ــاين(س ملخصــاً  A/65/5/Add.2) 2191 ديســمرب ــذ التوصــيات    س الفصــل الث ــة لتنفي ــة العام للحال
يف  2198احلالة العامـة لـىت طب قغسـةس     92الفترات املالية السابقة. ويلخم اجلدول  عن

وتــرد املعلومــات املتعلقــة ‘‘. قيــد التنفيــذ’’مــا يتعلــ  بالتوصــيات الــثاث الــس اعتربهــا ا لــس  
 بالتوصيات السابقة وف  الترتيم الذل قفدمت ب  يف املرف .  

 
   92اجلدول   

لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سابقة الس ارت نيي يف مرف  تقرير جملس مراجعي احلسابات عن السنة   
 كامل قهنا مل تنفذ بشنل 2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

 اإلدارة املسؤولة
عييييييييييييييييدد 

 التوصيات
التوصيييات اليييت 

 تقبل مل
اليييت التوصيييات 

 ت  فذُن
قييييد  التوصييييات

 التنفيذ

التوصيييات اليييت 
ُحدد هلا تيار    

 مستهدف

التوصيييييات اليييييت 
ُ حيييييييدد هليييييييا  مل

 تار   مستهدف
  9 9 9 – 2 ولدة دعم اإلدارة       

ــة     ــدمات املاليـ ــدة تـــوفري اشـ ولـ
 – 9 9 – – 9 لللميع

 – 2 2 9 – 1 ا موع 

   27 11 – 911 النسبة املنيوية 

http://undocs.org/ar/A/65/5/Add.2
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 كـــانون األول  19عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف  تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات    
 (1)2199 ديسمرب
س وافــ  الصــندوم علــى توصــية ا لــس لــ   ــا يلــيك )ق( قن يقــوم  985يف الفقــرة  - 942

بصــفة منت مــة باســتعراا وتســوية دفتــر األســتاذ العــام مــن قجــل اكتشــاف األخةــاا؛           
عداد البيانات املالية لضـمان  وقن تضع لسابات  لاستعراا والتدقي  خال عملية إ )ب(

ــس       ــة وتعنــس بشــنل كامــل األنشــةة ال ــة املعروضــة في ــا دقيق قن تنــون املعلومــات املالي
لــدثت؛ ) ( وقن يســتعرا املســتوج الــذل ي حــتفن باهلتيــا ي التشــغيلي عنــده لنفالــة  

 من األموال لألنشةة الربناجمية. توافر قكرب قدر ىنن
لتسـوية دفـاتر األسـتاذ العامـة يف قواهنـا عـن  ريـ  إعـداد         ولدج الصندوم فعا ن ـام   - 947

حتليل منت م للحسابات. ونتيلة لذلكس سارت على ما يرام عمليتـا إقفـال لسـابات الفتـرتني     
ــةس وكانــت مجيــع األرصــدة املدرجــة كاملــة     2191و  2192املــاليتني  وإعــداد البيانــات املالي

شفوعة بتحف ات عند مراجعة لسـابات الصـندوم   ومسّواة. وهذا ما قثبتت  طراا ا لس غري امل
 .2191و  2192للفترتني املاليتني 

 
 دعم اإلدارةولدة  :اإلدارة املسؤولة

 نفذت احلالة:
 عالية األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
 (91)2192كانون األول ديسمرب  19تقرير جملس مراجعي احلسابات عن السنة املنت ية يف   

س واف  الصندوم على توصية ا لس بأن يقوم  ا يليك )ق( التنسـي   21يف الفقرة  - 944
مع برنـاما األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي واهتفـام علـى الضـرورة امللحـة للموافقـة علـى سياسـة            
منح القرواس الس ملثل الصـك املـن م ملخصصـات القـروا يف الصـندوم؛ )ب( وإدرا       

ــع القــروا املســتحقة بعــد    املخصصــات املناســبة حتســبا هضــمحا   ل القيمــة بالنســبة جلمي
ــة     ــتحقة البالغـ ــنح القـــروا؛ ) ( واإلفصـــا  عـــن الفوا،ـــد املسـ ــة مـ املوافقـــة علـــى سياسـ

 غراا التسوية بعد تاريخ اإلباغ.دوهر يف البيانات املالية أل 991 111

__________ 

 (1)  A/67/5/Add.1.س الفصل الثاين 
 (91) A/68/5/Add.14الفصل الثاين. س 
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رهـاس وهـي   وقد استعرا الربناما اإلمنا،ي سياسة اإلقراا الـس يتبع ـا الصـندوم وقق    - 941
 24 سياسة قصبحت ا ن ىتثلة للمعايري اداسبية الدوليـة علـى النحـو املةلـوب يف املعيـار رقـم      

ــار    ــةك العـــراس ويف املعيـ ــايريس األدوات املاليـ ــن تلـــك املعـ ــراف 21مـ ــةك اهعتـ س األدوات املاليـ
ــار  ــاسس ويف املعيـ ــل هضـــمحال قيمـــ   11والقيـ ــا حتليـ ــالات. وقفجنـ ــةك اإلفصـ ة األدوات املاليـ

 كــــانون األول  19القــــروا وقففصــــح عــــن قيمتــــ  يف البيانــــات املاليــــة للســــنة املنت يــــة يف  
 ا الن ا،يـة قبـل   . غري قن سياسة القروا مل ت وقع رمسيا بعد وستوضع يف صـيغت 2191 ديسمرب

 .2198هناية عام 
 

 ولدة توفري اشدمات املالية لللميع :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية لو ة:األو
   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س وافـ  الصـندوم علـى توصـية ا لـس بـأن يعيـد الن ـر يف عمليـة          27ويف الفقرة  - 911
الشراا املتبعة للوقـوف علـى األسـاس املنةقـي لقبـول فريـ  التقيـيم التوضـيحات اإلضـافية          

 ت التقييم.درجا والتغيريات النبرية يف العرا األصلي ويف
ودعا الصندوم منتـم مراجعـة احلسـابات والتحقيقـات التـابع للربنـاما اإلمنـا،ي إع         - 919

ــة          ــة مراجع ــت عملي ــ س وكان ــى النحــو املوصــى ب ــة الشــراا عل ــة حلســابات عملي إجــراا مراجع
 احلسابات جارية يف وقت كتابة هذا التقرير.  

 
 دعم اإلدارةولدة  :اإلدارة املسؤولة

 التنفيذقيد  احلالة:
 عالية األولو ة:

    2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:
 من مة األمم املتحدة للةفولة )اليونيسيف( - سادسا 

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني         - قلف 
 (99)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

 .2198موجاا حلالة تنفيذ التوصيات الر،يسية يف طب قغسةس  91ل يتضمن اجلدو - 912
__________ 

 (99)  A/69/5/Add.3.س الفصل الثاين 
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   91اجلدول   

 الر،يسيةلالة تنفيذ التوصيات   

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت 

 تقبل مل

اليييت التوصيييات 
ت أو فيييييييييييييذُن

 ُطل  إقفاهلا
قييييد التوصييييات 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت 
ُحدد هلا تيار    

 مستهدف

اليييييت  التوصيييييات
ُ حيييييييدد هليييييييا  مل

 تار   مستهدف
 – 5 5 – – 5 فري  النتا،ا امليدانية       

شــــــــعبة مجــــــــع األمـــــــــوال   
 – 1 1 – – 1 والشراكات اشاصة

ــوث   ــات والبحــــــــــ البيانــــــــــ
 – – – 9 – 9 والسياسات

ــة والتن ــيم    ــعبة اإلدارة املالي ش
 – 9 9 – – 9 اإلدارل

 – 1 1 9 – 91 ا موع 

   11 91 – 911 النسبة املنيوية 
  

 .  2198موجاا حلالة تنفيذ مجيع التوصيات يف طب قغسةس  98ويتضمن اجلدول  - 911
 

   98اجلدول   
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات   

 

 اإلدارة املسؤولة
عييييييييييييييييييييييدد 

 التوصيات
التوصيييييييييييات 

 تقبل ملاليت 

التوصيييييييييييات 
ت أو فييذُناليييت 

 ُطل  إقفاهلا
التوصييييييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصييييات الييييت  
دد هلييا تييار    ُحيي

 مستهدف

التوصييييات الييييت  
ُ حييييييدد هلييييييا   مل

 تار   مستهدف
 – 7 7 – – 7 فري  النتا،ا امليدانية       

ــة والتن ــــيم    ــعبة اإلدارة املاليــ شــ
 – 2 2 9 – 1 اإلدارل

مــن القةــاع  شــعبة مجــع األمــوال
 – 1 1 – – 1 والشراكات اشاصة اشا 

 – 9 9 9 – 2 البيانات والبحوث والسياسات

 – 9 9 – – 9 شعبة اإلمدادات

شــعبة اإلمــدادات وشــعبة املــوارد  
 – 9 9 – – 9 البشرية

 – 95 95 2 – 97 ا موع 

   44 92 – 911 النسبة املنيوية 
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س قوصى ا لس اليونيسيف بأن تن ر يف إعادة تقييم مدد صـالية  92ويف الفقرة  - 918
 ا الزني . األصول لني تعنس الواقع اهقتصادل والعر

 ف استعراضا سنويا رفيع املستوج ملدد صالية قصوهلا.  يوجترل اليونيس - 915
 

 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة
 نفذت احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

ا يلـيك )ق( احلصـول علـى    س قوصى ا لس بأن تقـوم اليونيسـيف  ـ   28ويف الفقرة  - 912
اهتفاقات املربمة مع املا ني من مجيع الللان الو نية وكفالة إباغ املا ني جبميع ما حتـتفن  

وموافقتــ م علي ــا؛ )ب( والتحقــ  مــن قســباب “ املــوارد األخــرج”بــ  الللــان الو نيــة مــن 
رد العاديـة الـواردة   ارتفاع معدهت اهلتفاظ بـاملوارد واختـاذ التـدابري الازمـة لايـادة املـوا      

  نية إع ققصى املعدهت املمننة.من الللان الو
وستواصـــل اليونيســـيف احلصـــول علـــى اهتفاقـــات املربمـــة مـــع املـــا ني بالنســـبة إع   - 917

دوهر. وهـذه اهتفاقـات تربم ـا الللـان الو نيـة بشـنل        911 111التربعات الس تربو علـى  
ف يعـايري واملمارسـات املنةبقـة حمليـاس وه حتـدد اليونيسـ      مستقل مع املا ني. وهي تستند إع امل

ــالر يف     ــإدرا  معــدهت اســتبقاا املب شــرو  ا. غــري قن اليونيســيف ستوصــي الللــان الو نيــة ب
ف حتليـل  ياملناقشات الس ت لرج مع املا ني الر،يسـني. وباإلضـافة إع ذلـكس ستواصـل اليونيسـ     

ستعراا قداا تلـك الللـانس لتحديـد ا ـاهت الـس      تناليف عمليات الللان الو نيةس يف إ ار ا
 مينن حتقي  النفااة في ا.  

 
 والشراكات اشاصة من القةاع اشا  شعبة مجع األموال :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:
اليونيسيف بأن تةلم مـن الللـان الو نيـة املعنيـة      س قوصى ا لس24ويف الفقرة  - 914

وضع قو تنقيح سياساهتا املتعلقة باهلتيا يات وفقا للتوجي  اشا  باهلتيا يات وهتفـام  
ــت          ــلة خفـ ــل مواصـ ــن قجـ ــة مـ ــان الو نيـ ــات الللـ ــدها هلتيا يـ ــا رصـ ــاونس وتعايـ التعـ

 اهلتيا يات إع مستويات معقولة.
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األمر مع الللان الو نيـة الـس مل تضـع بعـد سياسـات بشـأن       وستتابع اليونيسيف هذا  - 911
اهلتيا ياتس وستتأكد من وضع تلك السياساتس وستواصـل رصـد مسـتويات اهلتيا يـات     
غـــري القانونيـــةس وســـتدر  هـــذه املناقشـــات عنـــد اهقتضـــاا يف اهســـتعراا الســـنول للخةـــة  

 اهستراتيلية املشتركة.  
 

 والشراكات اشاصة من القةاع اشا  موالشعبة مجع األ :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س قوصــى ا لـس اليونيســيف بـأن ت حّســن عمليـة اختيــار الشــركاا    18ويف الفقـرة   - 211
 حتديد الشركاا املنفذين.  املنفذين من خال وضع معايري حمددة وصاحلة للتةبي  يف عملية 

 عمليـة  وستضع اليونيسـيف مايـدا مـن التوجي ـات لفا،ـدة املناتـم مـن قجـل حتسـني          - 219
 حتديد الشركاا وتوثيق ا.

 
 رصد النتا،ا امليدانيةفري   :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع الثاين من عام  التار   املستهدف:
س قوصــى ا لــس اليونيســيف بــأن ت نشــ  ن امــا عامليــا للرصــد مــن  17ويف الفقــرة  - 212

قجل تتبع مـدج قيـام املناتـم القةريـة بتخةـيا وإدارة عمليـات تقيـيم القـدرات وقنشـةة          
 الضمان املتعلقة بالتحويات النقدية.  

لـدعم يف  وتعنف اليونيسـيف لاليـا علـى تصـميم ن ـام إلنتـروين لتاويـد املناتـم با         - 211
ختةيا ورصد عمليات تقييم القدرات وقنشةة الضمان املتعلقة بالتحويات النقديـة. وسـيتيح   
هذا الن ام قيضا رصد تلك العمليات واألنشةة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي مـن خـال       

 قدوات متابعة.  
 

 فري  رصد النتا،ا امليدانية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية ولو ة:األ
 2195الربع األول من عام  التار   املستهدف:
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ــتق  وقن تعــّاز    81ويف الفقــرة  - 218 ــأن تقــدم الــدعم ال س قوصــى ا لــس اليونيســيف ب
الرصد لضمان قيام مجيع املناتم القةرية بتنفيذ عمليات تقييم القدرات وقنشـةة التحقـ    

 .نقدية إع الشركاا املنفذينوفقا إل ار العمل اجلديد اشا  بالتحويات ال
اعتمـــادات إلنفاق ـــا    2197-2198خصصـــت اليونيســـيف يف مياانيتـــ ا للفتـــرة     - 215
تشديد ضوابا إدارة التحويات النقدية. وخةةت اليونيسيف لتنفيـذ قنشـةة مـن شـأهنا      على

 تــوفري الــدعم الــتق  وتعايــا الرصــد منــ اك )ق( إصــدار دليــل يتضــمن سياســة إدارة التحــويات 
اليونيسيف واإلجرااات املفصلة املنبثقة عن ا؛ وختصيم مو فني يف املقـر واملناتـم    النقدية يف

اإلقليميــة لتــويف م مــة تقــدمي الــدعم الــتق ؛ وإعــداد قدوات تدريبيــة يســتفيد منــ ا مو فــو          
 ريـ  اهتصـال احلاسـوا واحلضـور الشخصـي؛ وإدرا  بنـد اســتعراا إدارة        اليونيسـيف عـن  
ــس تضــةلع هبــا اليونيســيف      التحــويات ال ــات التخةــيا واهســتعراا ال ــع عملي ــة يف مجي نقدي

بصــورة منت مــة؛ وإنشــاا منصــة إلنترونيــة لــدعم املناتــم يف ختةــيا قنشــةة تقيــيم القــدرات  
 .ورصد تنفيذها  والضمان

 
 فري  رصد النتا،ا امليدانية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195من عام األول الربع     املستهدف:التار
س قوصــى ا لــس اليونيســيف بــأن تن ــر يف تنقــيح النقةــة الضــاب ةة   85يف الفقــرة  - 212
النموذ  ذل الصلة من ن ام املعلومـات اهفتراضـي املتنامـل مـن قجـل ضـمان لصـول         يف

ــة      ــد مــن التحــويات النقدي ــات مســبقة إلصــدار ماي ــى قذون ــة عل ــ ا القفةري املباشــرة  مناتب
 .شركاا منفذين مل ي بلإلغوا باستخدام النقدية ملدة تايد على ستة قش ر إع

ستضع اليونيسيف بعت الضوابا الفعالة معقولة التنلفة ملعاجلـة هـذا اشةـر وختفيفـ       - 217
 بده من إدخال التغيريات املقترلة على الن ام.

 
 اإلدارل شعبة اإلدارة املالية والتن يم :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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تعــاز قــدرات الشــركاا املنفــذين  س قوصــى ا لــس اليونيســيف بــأن84يف الفقــرة  - 214
ا ــاهت الربناجميــةس وتنســ  مــع الوكــاهت األخــرج ذات اشــربة الفنيــة املاليــة يف تعايــا  يف
 .ات الشركاا املنفذين يف جمال اإلدارة املاليةقدر
ــتمنن      - 211 ــي تـ ــة. فلنـ ــن م الو نيـ ــدرات الـ ــوير قـ ــاعي ا لتةـ ــيف مسـ ــل اليونيسـ ستواصـ

اليونيسيف من اهضةاع بوهيت اس ه بد هلا من تةوير قدرات شركا، ا املنفذين يف ا ـاهت  
اليونيسـيف مبـادئ توجي يـة    ذلـك يف إ ـار عمليـة مسـتمرة. وستصـدر        الربناجميةس وهـي تفعـل  

ملساعدة مناتب ا علـى تةـوير قـدرة شـركا، ا املنفـذين علـى إدارة شـؤوهنم املاليـةس مـىت دعـت           
 احلاجة إع ذلك.

 
 فري  رصد النتا،ا امليدانية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
ــأن تضــع هنلــا علــى نةــام املن مــة     59يف الفقــرة  - 291 س قوصــى ا لــس اليونيســيف ب

 .لتقييم نتا،ا وقداا الشراكات الس تقيم ا
ــا،ا      - 299 ــن نتـ ــتعلم مـ ــ ا يف الـ ــا مناتبـ ــاعد هبـ ــةة تسـ ــيم مبسـ ــيف قداة تقيـ ستضـــع اليونيسـ

 .استخدام ا الشراكات مع من مات ا تمع املدينس وستصدر هلم مبادئ توجي ية بشأن كيفية
 

 فري  رصد النتا،ا امليدانية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195من عام  ثاينالربع ال التار   املستهدف:

س قوصـى ا لـس اليونيسـيف  ـا يلـيك )ق( اسـتحداث الوسـا،ل الـس         57يف الفقرة  - 292
فــة فيمــا يتعلــ  بــالتحويات النقديــة إع الشــركاا  تتــيح مجــع املعلومــات املتصــلة بفنيــة التنل

املنفذين؛ و )ب( حتليل تناليف الدعم الربناجمي والتناليف غري املباشرة للشركاا املنفـذين  
ــااة     ــا كفـ ــاليف إع قدو لـــد ىنـــن وتعايـ إلجيـــاد الفـــر  الـــس تتـــيح خفـــت هـــذه التنـ

 .التحويات النقدية
مجـع املعلومـات املتصـلة بفنيـة التنلفـة       م املتبعـة يف  ست لرل اليونيسيف تقييما لألسالي - 291

تاود اليونيســيف مناتبــ ا  ايــد  . وســ فيمــا يتعلــ  بــالتحويات النقديــة إع الشــركاا املنفــذين  
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ــن ـــ      مـ ــات حتوي ــااة عمليـ ــني كفـ ــر  لتحسـ ــاد فـ ــى إجيـ ــ ا علـ ــات ملعاونتـ ــة التوجي يـ ل النقديـ
 .شركا، ا املنفذين إع
 

 رة املالية والتن يم اإلدارلشعبة اإلدا :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195من عام  ثالنالربع ال التار   املستهدف:

ــرة  - 298 ــيف بـــــ  21يف الفقـــ ــس اليونيســـ ــى ا لـــ ــر  س قوصـــ ــةك )ق( الن ـــ األمور ا تيـــ
ــ ا اإلقليميــة جلمــع األمــو   عــرا يف ــة قنشــةة مناتب غ ال يف القةــاع اشــا  واإلبــا ميااني
بةريقة متناملة؛ و )ب( مواصلة حتليل تناليف قنشةة مناتب ا القةريـة جلمـع األمـوال     هبا

 .يف القةاع اشا  هبدف تعايا النفااة والفعالية
ســتن ر اليونيســيف يف إعــداد مياانيــة لألنشــةة الــس تنفــذها مناتبــ ا القةريــة جلمــع     - 295

وعرضــ ا يف إ ــار مياانيــة مجــع األمــوال  األمــوال مــن القةــاع اشــا  واإلبــاغ هبــذه املياانيــة 
والشراكات اشاصةس على قن تتم مجيع إجرااات املساالة وصـنع القـرار املتعلقـة هبـذه النفقـات      
علــى مســتوج املناتــم القةريــة. وستســتمر اليونيســيف قيضــا يف رصــد قنشــةة مجــع األمــوال   

ت اشاصـة واإلبـاغ هبـاس    وحتليل تناليف ا خـال دورة إعـداد مياانيـة مجـع األمـوال والشـراكا      
 هبدف تعايا النفااة والفعالية.

 
 شعبة مجع األموال والشراكات اشاصة :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195من عام  ثاينالربع ال التار   املستهدف:
ةريـــة بـــأن تةلـــم مـــن مناتبـــ ا الق س قوصـــى ا لـــس اليونيســـيف21يف الفقـــرة  - 292
تةب  افتراضات للمياانية تنون مـربرة تربيـرا كـاما مل يـدا لتقـدير املـوارد فيمـا يتعلـ           قن

 .املتعددة السنواتمل املتلددة باألنشةة املقررة يف خةا الع
ــد مبـــادئ توجي يـــة تسترشـــد هبـــا املناتـــم القةريـــة خـــال عمليـــة إعـــداد          - 297 توجـ
اصل اليونيسيف تعايـا قـدرة مناتبـ ا القةريـة     العمل املتلددة املتعددة السنوات. وستو خةا

 على تةبي  ن ام اإلدارة القا،مة على النتا،ا من خال التدريم والتوجي .
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 فري  رصد النتا،ا امليدانية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:

س قوصى ا لس اليونيسيف بأن تضـع خةـوغ األسـاس واإلجنـازات     71ة يف الفقر - 294
ــا        ــت املناســمس وفق ــتراتيلية يف الوق ــة اهس ــع املؤشــرات املدرجــة يف اشة املســت دفة جلمي

 .للممارسة اجليدة يف جمال اإلدارة القا،مة على النتا،ا
ســـت دفة قولويـــة ملســـألة وضـــع خةـــوغ األســـاس واإلجنـــازات امل تعةـــي اليونيســـيف  - 291
قجل تس يل تسليل التقدم ادرز يف تنفيذ اشةة اهستراتيلية. وتتضـمن خةـة اليونيسـف     من

س خةــوغ 2198اهســتراتيليةس الــس ع رضــت علــى جملســ ا التنفيــذل يف دورتــ  الســنوية لعــام 
 األساس واإلجنازات املست دفة ملع م املؤشرات على مستوج النواتا واملخرجات.

 
 إدارة البيانات والبحوث والسياسات :اإلدارة املسؤولة

 ن فذت احلالة:
 عالية األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
طليتـ ا لتخةـيا        72يف الفقرة  - 221 س قوصى ا لس اليونيسـيف بـأن تعمـل علـى تعايـا 

براما خةت ا اهسـتراتيلية املقبلـة بغيـة الـربا بصـورة مباشـرة قكثـر بـني النتـا،ا املقترلـة           
 .وثا،  الرباما القةرية والنتا،ا املقترلة يف اشةة اهستراتيليةس على  و يعاز املساالة يف

ــا،ا اشةــة        - 229 ــربا نت ــة ل ــذ اشةــة اهســتراتيليةس ســيلرل إنشــاا طلي ــدا تنفي يف إ ــار ب
اهســتراتيلية ومؤشــراهتا  قاباهتــا علــى املســتوج القةــرل للوصــول إع صــيغة عامليــة لإلبــاغ 

 ا،ا ادققة.بالنت
 

 إدارة البيانات والبحوث والسياسات :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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س قوصى ا لس اليونيسيف بأن تقومس يف الوقت املناسمس بتحـدين  49يف الفقرة  - 222
 .ؤشرات صوب حتقي  نتا،ا الرباما يف منوذ  تقييم النتا،ابيان التقدم ادرز ولالة امل

ستراجع اليونيسيف املبادئ التوجي ية وتعازها اسـتلابًة هلـذه التوصـية. وستشـدد قيضـاس       - 221
 .يف الوقت املناسمس إجرااات الرصد والرقابة الرامية للتحق  من استخدام منوذ  تقييم النتا،ا

 
 لنتا،ا امليدانيةفري  رصد ا :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
ــرة  - 228 ــعبة اإل  41يف الفقـ ــس شـ ــى ا لـ ــل   س قوصـ ــأن تعمـ ــيف بـ ــدادات يف اليونيسـ مـ
املناتم القةرية ون را، ا احلنوميني لتوسيع نةام قنـواع املنتلـات الـس حت ـى بقبـول       مع
 .ف البلدان تفاديا للحاجة إع شراا منتلات من موردين حم ورينخمتل

تعمل اليونيسـيف لاليـا مـع مناتبـ ا القةريـة ون را، ـا احلنـوميني يف سـبيل توسـيع           - 225
نةــام قنــواع املنتلــات الــس تقبلــ ا البلــدان مــن خــال الن ــر يف النقــاغ التاليــةك )ق( إبــداا           

و )ب( إدرا   ؛وريــد قنــواع معينــة مــن املنتلــات احلنومــات مــربرات معقولــة عنــدما حت ــر ت 
قثنـــاا عمليـــة الشـــراا إلتالـــة الفرصـــة لشـــراا   “نـــوع املنـــتا قو مـــا يوازيـــ  يف املواصـــفات ”
ىاثل تتـوافر فيـ  املواصـفات املةلوبـة؛ و ) ( تعـديل اهشـترا ات الو نيـة املنصـو           نوع قل

توسـيع نةـام املنتلـات الـس      علي ا يف بعت العقود عندما حيـني موعـد استعراضـ اس مـن قجـل     
 مينن تسليل ا لنفالة فتح الباب قمام املايد من املنتلات عالية اجلودة.

 
 عبة اإلمداداتش :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام  ثاينالربع ال التار   املستهدف:
بــأن تقــوم بتحليــل ســبم التــأخريات   س قوصــى ا لــس اليونيســيف  47يف الفقــرة  - 222

مــع خــرباا استشــاريني ومؤسســاتس املســللة يف إغــام اهلتاامــات املتعلقــة بعقــود حمــددة 
تةلم مـن املناتـم يف الفتـرات املقبلـة قن تراقـم عـن كثـم لالـة العقـود وتنفيـذهاس            وقن

 .ضافيةوت غل  يف الوقت املناسم مجيع اهلتاامات الس ه تتةلم قنشةة قو معامات إ
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ســتعّد اليونيســيف قدوات إبــاغ تتــيح ملناتبــ ا رصــد العقــود املنت يــة مــع اشــرباا           - 227
 اهستشاريني واملؤسسات مل يدا إلغاق ا يف الوقت املناسم.

 
 شعبة اإلمدادات وشعبة املوارد البشرية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:
ــي احلســ     - باا  ــس مراجع ــارير جمل ــواردة يف تق ــذ التوصــيات ال ــرات  تنفي ــن الفت ابات ع

 السابقة املالية
قوجا ا لس لالة تنفيذ التوصـيات املتبقيـة مـن فتـرات ماليـة سـابقة يف مرفـ  تقريـره          - 224

س الفصــل الثــاين(.  A/69/5/Add.3) 2191كــانون األول ديســمرب   19عــن الســنة املنت يــة يف   
احلالــة  95س يلخــم اجلــدول “قيــد التنفيــذ”وبالنســبة للتوصــيات الســبع الــس اعتربهــا ا لــس 

. وتــرد املعلومــات عــن التوصــيات الســابقة وفقــًا   2198العامــة لتنفيــذها لــىت طب قغســةس  
 رف .للترتيم الذل وردت ب  يف امل

 
 95اجلدول 

لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من الفترة السابقة الس ارت نيي يف مرف  تقرير جملس مراجعي احلسابات عن   
 قهنا مل تنفذ بشنل كامل 2191كانون األول ديسمرب  19السنة املنت ية يف 

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت 

 مل تقبل
التوصيييات اليييت 

 ُنفذت
التوصيييات قيييد 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت 
حدد هلا تيار    

 مستهدف

التوصيات الييت مل  
حييييدد هليييا تيييار   

 مستهدف
شــــــــعبة مجــــــــع األمـــــــــوال          

 - 9 9 9 - 2 والشراكات اشاصة
 - 2 2 - - 2 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل

 - - - 9 - 9 شعبة اإلمدادات
 - - - 9 - 9 شعبة املوارد البشرية

 - 9 9 - - 9 شعبة السياسات واهستراتيليات
 - 8 8 1 - 7 ا موع 
   57 81 - 911 النسبة املنيوية 
  

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.3
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 (92)2192كانون األول ديسمرب  19تقرير ا لس عن السنة املنت ية يف   
س قوصــى ا لــس اليونيســيف بــأن تعــاز رصــدها لسياســات الللــان 55يف الفقــرة  - 221

لقة باهلتيا يات من قجل التحنم يف ارتفاع مسـتويات اهلتيا يـات وكفالـة    الو نية املتع
 .ختصيم قموال كافية لتمنني اليونيسيف من إجناز وهياهتا

اجتماعــات مــع الللــان الو نيــة الــس حتــتفن  ســتويات مرتفعــة     عقــدت اليونيســيف - 211
احلـاهتس توصـلت    اهلتيا يات للتناقش مع ا لـول خفـت تلـك املسـتويات. ويف بعـت      من

اليونيسيف هتفاقات مع الللان الو نية من شأهنا خفـت مسـتويات اهلتيـا ي الـذل حتـتفن      
ــات        ــ ا إع اليونيســيف. ويرجــى قيضــا الرجــوع إع تعليق ــوال من ــل قم ــ  هــذه الللــان وحتوي ب

نة من تقريره عـن السـ   24اليونيسيف الواردة قعاه على التوصية الس قوردها ا لس يف الفقرة 
 .2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

 
 شعبة مجع األموال والشراكات اشاصة :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2198من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:
ــات     51يف الفقــرة  - 219 ــة عملي ــا مراقب ــأن تواصــل تعاي ــس اليونيســيف ب س قوصــى ا ل
يل املوارد العادية إع املوارد األخرج الس تقوم هبا الللان الو نية من قجـل تـوفري قكـرب    حتو

 .قدر ىنن من األموال غري املقيدة لليونيسيف
ستستةيع اليونيسيفس من خال التقارير اجلديدة اشاصة باإليرادات والنفقـاتس الـس    - 212

املالية الس مجعتـ ا الللـان الو نيـة كمـوارد     س حتديد املبالر 2191بدقت يف استخدام ا يف عام 
 عاديــة مث لولتــ ا إع مــوارد قخــرجس ىــا ســيتيح هلــا حتســني الرصــد. وإضــافة إع ذلــكس فــإن    
 الللان الو نية ستواصل استشارة اليونيسيف و لم اإلذن من ا قبل حتويل قل قيمة مادية.

 
 شعبة مجع األموال والشراكات اشاصة :اإلدارة املسؤولة

 ن فذت احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
__________ 

 (92) A/68/5/Add.2س الفصل الثاين. 



A/69/353/Add.1 
 

 

14-60681 61/212 

 

)ق( حتليــل معــايري لــس اليونيســيف بــأن تقــوم  ــا يلــيك  س قوصــى ا 42يف الفقــرة  - 211
حتديد املسـتوج املناسـم للو ـا،ف التشـغيلية يف املناتـم القةريـة؛ و )ب( رصـد ومراقبـة         

ناجمية لتغةية النفقات التشغيلية غري املتصلة بـرباما  استخدام املناتم القةرية للمياانية الرب
 .قو مشاريع حمددة

جيرل لاليا إعداد خةة عمل لاستلابة هلذه التوصية. وستشتمل اشةة علـى حتديـد    - 218
ورصد املسـتويات املةلوبـة مـن الو ـا،ف التشـغيلية يف املناتـم القةريـة يف العمليـات املتتاليـة          

من مـــع إنشـــاا املركـــا العـــاملي للخـــدمات املشـــتركةس املقـــرر إنشـــاؤه   إلعـــداد املياانيـــة بـــالتاا
. ولــن يتســي حتليــل املســتوج املناســم للو ــا،ف التشــغيلية  2195مرالــل تبــدق يف عــام  علــى
 املناتم القةرية إه بعد اكتمال إنشاا املركا وتشغيل . يف
 

 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ ة:احلال

 عالية األولو ة:
   2197الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

طليـة تقـدمي تقـارير     911يف الفقرة  - 215 س قوصى ا لس اليونيسيف بأن تواصل حتسـني 
ــ        ــة املؤسســية بتحقي ــوارد امليااني ــا اســتخدام م ــ  رب ــذل عــن  ري ــس التنفي األداا للملل

 .النتا،ا املتوقعة
ت حّســن اليونيســيف كيفيــة اإلبــاغ عــن األداا مــن خــال اهمتثــال ملقــرر ا لــس          س - 212

ــوفر   91)الفقــرة  21 2191التنفيــذل رقــم  ــةك )ق( قن ت ــاألمور ا تي ــام اليونيســيف ب ( الــذل يل
املعلومــات املاليــة الفعليــة يف شــنل اشةــة املتناملــة للمــواردس وقن تقــّيم األداا يف ضــوا املياانيــة   

تقريرها السنول إع ا لـس التنفيـذل؛ و )ب( قن تقـدم سـنويا إع ا لـس التنفيـذل        املتناملة يف
يف دورتــ  العاديــة الثانيــة خةــة مــوارد متناملــة وحمّدثــة ليوافــ  علي ــاس بعــد اســتعراا التوقعــات 
املالية الس تستند اشةة إلي ا. وتتوقع اليونيسيف قن ت نفيذ هذه التوصية تنفيـذا كـاما بعـد عـرا     

 .2198قرير األداا على ا لس التنفيذل يف دورت  العادية الثانية يف النصف الثاين من عام ت
 

 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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لـس توصـيت  السـابقة لليونيسـيف بـأن تواصـل يف املقـر        س كـرر ا  999يف الفقرة  - 217
ــة العمـــل مـــع مجيـــع املناتـــم القة   ــة علـــى ضـــمان تنفيـــذ عمليـــات  واملناتـــم اإلقليميـ ريـ

ــيم ــار الع    تقيـ ــا إل ـ ــمان وفقـ ــةة الضـ ــدرات وقنشـ ــة   القـ ــالتحويات النقديـ ــا  بـ ــل اشـ مـ
 .الشركاا املنفذين إع

قعاه علـى التوصـية الـس     215ردة يف الفقرة يرجى الرجوع إع تعليقات اليونيسيف الوا - 214
 .2191كانون األول ديسمرب  19من تقريره عن السنة املنت ية يف  81قوردها ا لس يف الفقرة 

 
 شعبة السياسات واهستراتيليات :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
ــام شــعبة اإلمــدادات  س قوصــى ا لــس اليونيســيف بــ 917يف الفقــرة  - 211 أن تنفــل قي
يليك )ق( إعداد وتنفيذ خةة مراقبة نوعية املنتلات الصيدلية والتغذوية وإعـداد التقريـر     ا

املـوجا يف الوقـت املناسـم؛ و )ب( مواصـلة رصـد نتـا،ا اهختبـارات مـن خـال التقــارير          
النتا،ا يف رصد قداا املوردين للتأكـد مـن قن املنتلـات الـس تسـتويف       السنوية وإدرا  تلك

 .املعايري املقبولة هي ولدها الس تقدم إع العماا
يف طذار مـارس   2191صدر التقرير املوجا شةة اختبار مراقبة نوعية املنتلـات لعـام    - 281

ــارس س وسيصــدر مســتقبا يف ربــع الســنة األول. ومــن قجــل تعايــا رصــد ن   2198 تــا،ا اهختب
ــة     ــيدلية والتغذويـ ــ  بأخـــذ العينـــات مـــن املنتلـــات الصـ ــرااات تتعلـ وضـــعت اليونيســـيف إجـ
ــار املنتلــات        ــا،ا اختب ــل إدرا  نت ــا. واســتحدثت اليونيســيف قيضــا إجــرااات تنف واختباره

 الصيدلية والتغذوية يف السلات املستخدمة لرصد قداا موردي ا.
 

 مداداتشعبة اإل :اإلدارة املسؤولة
 ن فذت احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

س قبلــت اليونيســيف توصــية ا لــس بالتقيــد بصــرامة بالشــروغ   982ويف الفقــرة  - 289
 .الواردة يف سياسة اليونيسيف املتعلقة باختيار اشرباا اهستشاريني واملتعاقدين األفراد
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السياســة الــس صــدرت بشــأهنا التوصــية وقعــادت    قدخلــت اليونيســيف تعــديا علــى    - 282
إصدارها هبدف تشديد القيود على التوريد من مصدر والد. وقبلغت املناتـم قيضـًا بشـروغ    
اهختيار التنافسي وقفِعّد دليل بشـأن تعـيني اشـرباا اهستشـاريني. ونتيلـة لـذلكس فقـد ا فـت         

هـذه العقـود إه يف احلـاهت الـس      بشدة عدد العقود املربمـة مـع مصـدر والـدس ومل ت مـنح مثـل      
 توافرت في ا مربرات جيدة التوثي س و ا ه يتعارا مع السياسة.

 
 شعبة املوارد البشرية :اإلدارة املسؤولة

 ن فذت احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
 يني يف الشرم األدووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجنيني الفلسةين - سابعا 

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملـس مراجعـي احلسـابات عـن السـنة املنت يـة        - قلف 
 (91)2191كانون األول ديسمرب  19يف 

 .2198لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية لىت طب قغسةس  92يوجا اجلدول  - 281
 

 92اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 

 عدد التوصيات ولةاإلدارة املسؤ
التوصييييييات الييييييت 

 ُنفذت
التوصييييييات قييييييد 

 التنفيذ

التوصييييييات الييييييت 
حيييدد هليييا تيييار    

 مستهدف

التوصييييييييات الييييييييت 
حييييدد هليييا تيييار     مل

 مستهدف
 - 2 2 - 2 إدارة التخةيا املركال للموارد      

 - 9 9 - 9 دا،رة اشدمات اإلدارية
 - 9 9 - 9 إدارة املالية

 - 9 9 - 9 ابة الداخليةإدارة خدمات الرق
 - 9 9 - 9 منتم لبنان امليداين

 - 9 9 - 9 إدارة التخةيا
 - 7 7 - 7 ا موع 
   911 - 911 النسبة املنيوية 
  

__________ 

 (91) A/69/5/Add.4س الفصل الثاين. 
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 .2198لالة تنفيذ مجيع التوصيات لىت طب قغسةس  97يوجا اجلدول  - 288
 

 97اجلدول 
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات  

 

 التوصياتعدد  اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت 

 مل تقبل
التوصيييات اليييت 

 ُنفذت
التوصيييات قيييد 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت 
حدد هلا تيار    

 مستهدف

التوصيات الييت مل  
حييييدد هليييا تيييار   

 مستهدف
 9 4 1 - - 1 دا،رة اشدمات اإلدارية       

 9 2 2 - - 2 إدارة خدمات الرقابة الداخلية
 - 2 2 1 - 5 سةإدارة ختةيا موارد املؤس

 - 2 2 2 - 8 املوارد البشريةإدارة 
 - 8 8 - - 8 إدارة التخةيا

 - 9 9 2 - 1 دا،رة التمويل األصغر
 - 2 2 - - 2 إدارة املالية

 9 - 9 - - 9 إدارة الشؤون القانونية
 9 - 9 - - 9 إدارة العاقات اشارجية

ــة   ــدمات الغوثيــــــــ إدارة اشــــــــ
 - 9 9 - - 9 واهجتماعية

 - 9 9 - - 9 منتم لبنان امليداين
 1 27 11 7 - 17 ا موع 
   49 91 - 911 النسبة املنيوية 
  

س كرر ا لس توصـيت  السـابقة لألونـروا بـأن تضـع ترتيبـات حمـّددة        28يف الفقرة  - 285
مات هناية اشدمة املستحقة علي اس وتعرض ا على السلةات املختصةس  ـا في ـا   التمويل التا

 .جلمعية العامةس للن ر في ا وإقرارهاا
ينصم تركيا األونروا على تلبية اهلتياجات اإلنسانية العاجلة لاجنيني الفلسـةينيني   - 282

يف  ــل بينيــة عمليــات حمفوفــة باملصــاعم. قمــا مســألة التاامــات هنايــة اشدمــة وتــوفري التمويــل    
ــة هبــذه املســألة.    ــدابري دعــم شــاملة    النــايفس فستناقشــ ا جمــالس اإلدارة املعني ــذ ت ويتوقــف تنفي

 تقدمي ا تمع الدويف دعم  املايف بعد التوصل إع لل دا،م. على
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 إدارة العاقات اشارجية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   مفتو  التار   املستهدف:

دعوها إع القيـام  ـا يلـيك    س قبلت األونروا توصـيات ا لـس الـس تـ    19يف الفقرة  - 287
)ق( حتديد بعت متةلبات املعايري اداسـبية الدوليـة األكثـر قايـة يف إعـداد البيانـات املاليـةس        

ـــ   ــو في إدارة الشـ ــاحل مــ ــة لصــ ــيم دورات تدريبيــ ــرج وتن ــ ــة واإلدارات األخــ ؤون املاليــ
ــة وا    جــلق مــن ــني إدارة الشــؤون املالي ــال؛ و )ب( حتســني التنســي  ب ــا اهمتث إلدارات تعاي

 .األخرج قثناا إعداد البيانات املالية لنفالة موثوقية اإلباغ وملام األرصدة املبلر عن ا
. 2192بــدقت األونــروا يف تةبيــ  ن ــام املعــايري اداســبية الدوليــة للقةــاع العــام يف     - 284

ملعـايري  وخال املرللة التم يدية لتةبي  هذا الن ام الس اسـتغرقت اثـ  عشـر شـ راس افخـتريت ا     
ادددة الس تسرل على عمل مو في العمليـات يف إدارة الشـؤون املاليـة وغريهـا مـن اإلدارات      
ذات الصلة مث بدق تةبيق ا يف وقت هلـ . وتقبـل األونـروا باسـتخدام مـا اكتسـبت  مـن درايـة         

فيـدة   تةلبات هذه املعايري الـس حيتـا  املو فـون لإلملـام هبـاس مـن قجـلك )ق( إجـراا تـدريبات م         
واإلدارات األخـــرج املعنيـــة هبـــدف تعايـــا اهمتثـــال ملتةلبـــات   ملـــو في إدارة الشـــؤون املاليـــة

ومجيـع اإلدارات املعنيـة     املعايري؛ و )ب( مواصلة حتسني التنسي  بني إدارة الشـؤون املاليـة   تلك
 قثناا إعداد البيانات املالية.

 
 الشؤون املاليةإدارة  :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195الربع الثاين من عام   التار   املستهدف:
س قوصــى ا لــس األونــروا بــأن تضــع سياســة عامــة ملنافحــة الغــش   12يف الفقــرة  - 281

ــد       ــاقي املــو فني يف حتدي وغــريه مــن املمارســات الفاســدة ليسترشــد هبــا مو فــو اإلدارة وب
 .إلباغ عن ااملسا،ل الس تنةول على غش وا

ــا       - 251 ــن ت لــرل ا ن تقييم ــروا يف وضــع اســتراتيلية ملنافحــة الفســادس لي شــرعت األون
س الصـادر لعمـوم مـو في األونـرواس     2117 5شاما ملخا ر الغش والفساد. وي لام التعميم رقم 

هلـن   مجيع املو فني بـاإلباغ عـن الغـش والفسـاد وغـريه مـن األعمـال غـري املشـروعة. وكمـا          
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لسس تفرا الوكالة بالفعل على مجيع املـو فني دورة قخاقيـات إلااميـة عـن  ريـ  اهتصـال       ا 
 .احلاسواس وتشمل معلومات توعوية عن الغش والفساد وطليات اإلباغ املا،مة

 
 خدمات الرقابة الداخليةإدارة  :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2198من عام  خريالربع األ  التار   املستهدف:
س قبلت األونروا توصـية ا لـس الـس تـدعوها إع قن ت لـرل لصـرا       81يف الفقرة  - 259

لتحديد الضوابا الداخلية الر،يسية الس حتنم إجرااات عمل ا وجتميع ا يف وثيقة والدةس 
 .مفصلةعلى قن تتضمن هذه الوثيقة إشارة إع وثا،  قخرج تعرا اإلجرااات بصورة 

ــة      - 252 ــة الداخلي ــة توضــح في ــا األدوار واملســؤوليات املتعلقــة بالرقاب ــروا وثيق ســتعّد األون
 تم العمليات الر،يسية الس تضةلع هبا املن مة. فيما
 

 خدمات الرقابة الداخليةإدارة  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198من عام  خريألالربع ا  التار   املستهدف:

تــدعوها إع القيــام  ــا يلــيك  س قبلــت األونــروا توصــية ا لــس الــس 81يف الفقــرة  - 251
إعداد سياسة إلدارة املخا ر ترسـم في ـا معـامل النـ ا الـذل تسـتند إليـ  إدارة املخـا ر          )ق(

مجيـع   وإجرااات ختفيف اس وتعميم هذه السياسة على مو في الوكالة؛ و )ب( كفالـة تقيـيم  
املخا ر اهلامة الس تشترل في ا مناتم األونـروا امليدانيـة وتسـليل ا يف سـلات املخـا ر      

 .يف هذه املناتم لني يتسي وضع إجرااات مشتركة للتصدل هلذه املخا ر
ــا       - 258 ــة مث جتمع  ــا يف الوكال ــا إدارة املخــا ر املعمــول هبــا لالي ــروا ن    ستســتعرا األون
ويف إ ـار عمليـة اهســتعراا هـذهس سـتن ر الوكالـة يف هنـا التعامــل        وثيقـة والـدة شـاملة.    يف
 املخا ر العالية وتوثيق . مع
 

 خدمات الرقابة الداخليةإدارة  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
  2198من عام  خريالربع األ  التار   املستهدف:
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توصية ا لس الس يدعوها في ا إع استعراا تقريـر  س قبلت األونروا 84يف الفقرة  - 255
اشبري اهستشارل بشنل متعم  وتةبي  التوصـيات املقترلـة فيـ  لتحسـني عمليـات برنـاما       

ون اإلخـــال   متـــ ا األساســـية    دعـــم ا تمعـــات ادليـــة باه،تمانـــات البالغـــة الصـــغر د      
 .صوج يف حتقي  التنمية البشريةمساعدة الاجنيني الفلسةينيني على تسخري  اقاهتم الق وهي
على قساس التشاور مع املسؤولني عـن تقـدمي خـدمات اإلغاثـة والـدعم علـى الصـعيد         - 252

امليداين )يف مناتم األردن ولبنـان والضـفة الغربيـة(س اعت مـدت توصـيات خاصـة بنـل منتـم         
واسـتحداث قدوات  ميداينس مثل جتميد العمل بآلية اإلقراا احلاليـة يف منتـم األردن امليـداين    

إقراا بديلةس وإنشاا ن ام لتتبع القروا ون ام للمعلومات اإلدارية يف منتم لبنـان امليـداين.   
وفيما يتعل  بتوصيات اشبري اهستشارل ادـددة الراميـة لتحسـني قداا برنـاما دعـم ا تمعـات       

 رااات لتنفيذ هذه التوصيات.ادلية باه،تمانات البالغة الصغرس ت وايف املناتم امليدانية اختاذ إج
 

 اشدمات الغوثية واهجتماعيةإدارة  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198من عام  خريالربع األ  التار   املستهدف:

س قوصــى ا لــس األونــروا بالقيــام  ــا يلــيك )ق( اإلســراع بتنفيــذ        51يف الفقــرة  - 257
ات جديـدة إلدارة عمليـات ورا املركبـات ولفـن سـلاهتا؛ و )ب( تعايـا       من ومة برجمي

ــة يف ورا املرك  ــغيلية املتالـ ــوابا التشـ ــاذ الضـ ــا يف ذلـــك لفـــن الســـلات  إنفـ بـــاتس  ـ
 .النحو الواجم واستنمال استمارات تسليل التصليحات على
س وسي صـِدر  2198بـ  بن ايـة عـام     ىومن املقرر بدا تشغيل الربناما احلاسـوا املوصـ   - 254

هذا الربناما استمارات تسليل للمركبات لضمان دقة لفن السـلات وحتميـل كـل مركبـة     
 كافة تناليف خدمات اإلصا  قو الصيانة الس تلقت ا.

 
 دا،رة اشدمات اإلدارية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2198 من عام خريالربع األ  التار   املستهدف:
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ــدعوها في ــا إع اإلســراع     54يف الفقــرة  - 251 ــس ي ــروا توصــية ا لــس ال س قبلــت األون
بإجناز عملية التقييم وتسوية الرصيدين اهفتتالي واشتامي وفقا لنتا،ل ـاس مـن قجـل حتقيـ      

 .من املعايري اداسبية الدولية للقةاع العام 92اهمتثال للمعيار 
يا على وضع سياسات وإجرااات ىتثلة للمعايري اداسـبية الدوليـة   تعنف األونروا لال - 221

فيما يتعل  بالسلعس سواا قفدرجت يف قوا،م اجلـرد قم مل ت ـدر  في ـاس  ـا يتماشـى        للقةاع العام
 .2195مع ن ام التخةيا املركال للموارد الس سيبدق تةبيق  يف 

 
 دا،رة اشدمات اإلدارية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ لة:احلا
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام  ثاينالربع ال  التار   املستهدف:
س قبلت األونروا توصية ا لس الس يدعوها في ا إع القيام  ـا يلـيك   21يف الفقرة  - 229

)ق( إدرا  األصناف الس ست شترج من األموال املخصصة للمشـاريع قثنـاا إعـدادها شةـا     
ــيس شــعبة املشــتريات     املشــتريات لنــ  ي تســتفيد مــن وفــورات احللــم؛ و )ب( إشــرال ر،

واللوجستيات ومو في اللوجستيات واملشتريات باملناتـم امليدانيـة يف ختةـيا املشـتريات     
على مستوج املشاريعس سواا يف املقر قو يف املناتـم امليدانيـةس هسـتقاا املعلومـات املةلوبـة      

 .إلعداد كل خةة مشتريات
ــل - 222 ــدما ينــون هنــال توافــ           تقب ــن هــذه التوصــية وســتنفذه عن األونــروا اجلــاا )ق( م
ــني ــل       ب ــوفرة. وتقب ــا  إلي ــاس وتنــون اعتمــادات هــذه املشــاريع مت ــت اهلتي األصــناف وتوقي

األونــروا قيضــا اجلــاا )ب( مــن التوصــية لنــن بشــرغ قن ي الــن قن إعــداد خةــا املشــاريع     
ــاامن دا،مــا مــع إعــداد خةــا الشــراا ال   ه ســنوية. ورغــم قن األونــروا دقبــت علــى مراعــاة   يت

التياجات املشاريع خال دورات التخةيا العادية فإهنا ختشـى قن ينـون مـن الصـعم حتديـد      
 استلابة س لة التعريف تسمح للوكالة بأن تقول إهنا نفذت التوصية بالنامل.

 
 دا،رة اشدمات اإلدارية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة ولو ة:األ

   مفتو   التار   املستهدف:
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تــدعوها إع القيــام  ــا يلــيك   س قبلــت األونــروا توصــية ا لــس الــس 22يف الفقــرة  - 221
ــدين لتخةـــ    )ق( ــوذ  مولـ ــة ومنـ ــذ من ليـ ــع وتنفيـ ــام  وضـ ــ  اهتسـ ــتريات لتحقيـ يا املشـ
ــني ــر وامل     بـ ــة للمقـ ــذها اإلدارات التابعـ ــس تنفـ ــدات الـ ــة التع ـ ــم امليدانيـ واملشـــاريع؛  ناتـ
ضمان إخضاع خةا الشراا ملراجعة شاملة واهتفـام بشـأهنا بـني اإلدارات املعنيـة      )ب( و

 .ومديرل املشاريع وشعبة املشتريات واللوجستيات للتأكد من كفاية حمتوياهتا قبل تنفيذها
 تعمل األونروا لاليا على تنفيذ هذه التوصية. - 228

 
 اإلداريةدا،رة اشدمات  :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
س قبلت األونروا توصية ا لس الس يدعوها في ا إع القيام  ـا يلـيك   79يف الفقرة  - 225

ا إع اهعتمــــاد بــــأثر رجعــــي   )ق( تعايــــا اهمتثــــال لــــدليل املشــــتريات وعــــدم الللــــو     
لاهت الضرورة احلتميةس وتوثيـ  العوامـل الـس اسـتوجبت اعتمـاد قوامـر التغـيري         يف سوج

بــأثر رجعــي توثيقــا واضــحا؛ و )ب( اهضــةاع بعمليــات مســح وتصــميم مفصــلة ملواقــع   
ــت     ــح هســ ــارير املســ ــوع تقــ ــة خضــ ــييد وكفالــ ــادل التغــــيريات   التشــ ــ  لتفــ عراا متعمــ

ــا   غــري ــة اســتعراا ادتوي ــاتس  الضــرورية؛ و ) ( حتســني عملي ــة جــداول النمي ت يف كاف
 .والتأكد من إدرا  مجيع األصناف الازمة لنل مشروع إنشا،ي قبل اعتماده

جتدر اإلشارة إع قن  لبات اهعتماد بأثر رجعي ه ترد إه نـادرا جـدا. وه تـرد تلـك      - 222
لعاجـل  الةلبات عادة إه يف احلاهت الس ينون في ا الشـراا قـد ب  وجـم صـاليات الشـراا ا     

قو الةارئ املنصـو  علي ـا يف دليـل مشـتريات األونـروا. ولـىت يف تلـك احلـاهتس يـتعني علـى           
ــدم إيضــالات بشــأن         ــتريات واللوجســتيات قن يق ــيس شــعبة املش ــداين قو ر، ــم املي ــدير املنت م
ال روف الس دفعت  هسـتخدام هـذه الصـاليات. قمـا احلـاهت النـادرة الـس تقـدم في ـا  لبـات           

ثر رجعي يف  روف غري  ار،ة قو عاجلةس فـإن كـل  لـم تضـع للتقيـيم علـى لـدة.        اعتماد بأ
 .وهذه العملية مستمرةس لذا فإن األونروا تةلم إع ا لس الن ر يف إغام هذه التوصية

 
 دا،رة اشدمات اإلدارية :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

 مفتو  التار   املستهدف:
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س قوصى ا لس قن تقوم األونـروا  ـا يلـيك )ق( حتسـني التنسـي  بـني       75يف الفقرة  - 227
إدارة املشتريات واملستخدمني يف املناتم امليدانية لنفالة حتديد مجيـع اهلتياجـات املتعلقـة    
باملشــتريات وإبــاغ شــعبة املشــتريات واللوجســتيات بــاملقر يف الوقــت املناســم مــن قجــل    

مدة املناقصات بدون داع ؛ )ب( وإجـراا استعراضـات منت مـة مل ـل اإلجنـاز       تفادل تقصري
وقرصدة املخاونات لتلّنم  لبات الشراا يف لاهت الةوارئ؛ ) ( واسـتعراا قسـباب   

 اإلعفاا من قجل ضمان توافق ا مع املمارسات اجليدة احلالية.  
ــد لتخةــ    - 224 ــات يف الن ــام اجلدي ــى  سيســاعد اإلجنــاز ا يف للعملي يا مــوارد املؤسســة عل

التقليل إع قدو لد من املسا،ل الس قشار إلي ا ا لس. وعلى وج  اشصـو س فمقارنـة بن ـام    
اللوجستيات احلايف الذل يعتمد إع لـد كـبري علـى اإلجـرااات الورقيـة ويـؤدل بالتـايف لتمـًا         

قـدرة الوكالـة إع لـد     للتأخري يف إدخال البياناتس ستفضـي اهسـتعانة بالن ـام ا يف إع تعايـا    
 كبري على ختةيا التياجاهتا بشنل مفصل استنادا إع بيانات لديثة.

 
 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

ا لـس الـس يـدعوها في ـا إع القيـام       س وافقت األونروا على توصـية 49يف الفقرة  - 221
 ا يليك )ق( إنشـاا جلنـة تقيـيم رمسيـة مـن قجـل تعايـا الشـفافية واملوضـوعية واإلنصـاف يف           
عملية تقييم العةااات؛ )ب( ووضع منوذ  مولـد لإلفصـا  عـن تضـارب املصـاحل ليلتـام       

عضـــاا بـــ  قعضـــاا جلـــان التقيـــيم؛ ) ( وإعـــداد وتوثيـــ  خةابـــات التعـــيني الرمسيـــة أل        
 التقييم.   جلان
تعــديل لــدليل املشــتريات يتضــمن التغــيريات الــس    2198سيصــدر حبلــول هنايــة عــام   - 271

 قوصى هبا ا لس.
 

 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    
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س وافقت األونروا على توصية ا لس الس يدعوها في ـا إع توضـيح   45لفقرة يف ا - 279
املوارد املالية املةلوبة لنل هدف استراتيلي يف اشةا التنفيذية يف املقر واملناتم امليدانيـة  

 بغية إتالة التقييم الفعال للنتا،ا. 
ــروا بصــدد وضــع إ ــار للتخةــيا مــن قجــل اســتنمال اســتراتيلي      - 272 ــدة األون ت ا اجلدي

 .2129-2192املتوسةة األجل للفترة 
 

 إدارة التخةيا اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2192الربع األول من عام  :املست دفالتار    

س قوصــى ا لــس األونــروا بــأن ت ــدر  اهلــدف املتعلــ  باحلوكمــة        41يف الفقــرة  - 271
لضـمان   2129-2192يف استراتيليت ا املتوسةة األجل للفترة املقبلـة   الداخلية والدعم

 اتساق ا مع اشةا التنفيذية للمقر واملناتم امليدانية ومع مياانية فترة السنتني.  
إ ـار  نتـا،ا    2129-2192ستتضمن اهستراتيلية اجلديدة املتوسـةة األجـل للفتـرة     - 278

   منقحًا يشمل عنصرا للفعالية اإلدارية.
 إدارة التخةيا اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األول من عام  :املست دفالتار    

طليـة لتلميـع          11يف الفقرة  - 275 س قوصـى ا لـس األونـروا بالقيـام  ـا يلـيك )ق( إنشـاا 
بنة الداخليــة بــوترية منت مــة؛  كافــة الوثــا،  اهلامــة اشاصــة باملشــاريع وحتميلــ ا علــى الشــ  

ومراجعة دليل عمليات املشـاريع وكفالـة الدقـة يف حتديـد مو ـف املشـاريع املسـؤول         )ب(
 عن جتميع كل وثا،  املشاريع ولف  ا يف منان والد.  

ــإدارة املشــاريع علــى صــفحة إدارة التخةــيا يف      - 272 ــا،  ذات الصــلة ب جيــرل حتميــل الوث
ا،  املرتبةــة حتديــدا باتفاقــات املــنحس فت حّمــل علــى قاعــدة البيانــات الشــبنة الداخليــة. قمــا الوثــ

اشاصــة بــإدارة العاقــات اشارجيــة واهتصــاهت ومينــن جلميــع املــو فني املعنــيني تصــفّح ا.     
بعـد تةبيـ     وجيرل حتدين دليل عمليـات املشـاريع لنـي يعنـسس ضـمن مجلـة قمـورس بينيـة مـا         

 ن ام التخةيا املركال للموارد.  



 A/69/353/Add.1 

 

72/212 14-60681 

 

 إدارة التخةيا دارة املسؤولة:اإل 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

س وافقــت األونــروا علــى توصــية ا لــس بالقيــام  ــا يلــيك )ق( رصــد 17يف الفقــرة  - 277
قن يتمشــى املبلــر  اهجتاهـات احلاليــة فيمـا يتعلــ  باسـترداد تنــاليف دعـم الــرباما وضـمان     

ادّمل مع املعدل القياسي املعتمد؛ )ب( وكفالة قن حي ى قل ا ـراف عـن املعـدل القياسـي     
ــربر      ــتنادا إع مـ ــة اسـ ــؤون املاليـ ــدير الشـ ــده مـ ــةس وقن يعتمـ ــات املا ـ ــة اجل ـ ــ   وافقـ املتعلـ

 وموث .   وجي 
لرباماس من قبيل تلـك  ترهتن قل ا رافات استثنا،ية عن املعدل القياسي لتناليف دعم ا -274

الــس تةلبــ ا ج ــات ما ــة حمــددة مــن قجــل مشــروع خمــيم هنــر البــارد لاجــنينيس  وافقــة مــدير  
 الشؤون املالية استنادا إع املربرات اشةية الس تقدم ا إدارة العاقات اشارجية.

 
 إدارة الشؤون املالية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 توسةةم األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :املست دفالتار    

ــيك      912يف الفقــرة  - 271 ــا يل ــوم   ـــأن تق ــس ب ــى توصــيات ا ل ــروا عل س وافقــت األون
ــدمي      )ق( ــمان تقـ ــنيني؛ )ب( وضـ ــارد لاجـ ــر البـ ــيم هنـ ــدير مشـــروع ملخـ ــيني مـ التعليـــل بتعـ

يم املـدين يف لبنـان يف الوقـت    التصميمات ومجيع متةلبات املشروع إع املديرية العامة للتن 
 املناسم للحصول على تصريح لتلنم املايد من التأخري وجتاوز التناليف يف املستقبل.  

لقد ب اسـتقدام مـدير مشـروع خمـيم هنـر البـارد لاجـنيني. وع قـدت قيضـا اجتماعـات            - 241
ذه املســألة. قوليــة مــع اشــبري اهستشــارل الــذل يعمــل باســم احلنومــة اللبنانيــة فيمــا يتعلــ  هبــ   

وينون تقدمي الوثا،  إع اإلدارة العامة للتخةيا احلضـرل يف لبنـان تبعـا إلملـام عمليـة للتأكـد       
ــى املشــاركة.       والتصــميم األويفس وذلــك ملشــيا مــع املمارســة املعمــول هبــا للتصــميم القــا،م عل

ل األشــ ر وبــالن ر إع  بيعــة املشــاركة ا تمعيــةس فمــن املتوقــع قن ينتمــل هــذا املشــروع خــا
الستة املقبلةس وقن تقدم الوثـا،  ذات الصـلة إع اإلدارة العامـة للتخةـيا احلضـرل ضـمن هـذا        

 اإل ار الام .  
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 منتم لبنان امليداين اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

افقـــت األونـــروا علـــى توصـــية ا لـــس بــــأن تقـــوم  ـــا يلـــيك  س و914يف الفقـــرة  - 249
إنشاا جلـان توجي يـة ملشـاريع التشـييد وفقـًا ملـا يقتضـي  لاليـا دليـل عمليـات املشـاريع             )ق(

ريثمــا يصــدر الــدليل املــنقح؛ )ب( واســتعراا دليــل عمليــات املشــاريع وتــوفري إرشــادات  
يتعل  بتشنيل الللان وبشـأن   ما كواضحة بشأن إنشاا جلان توجي ية للمشاريع  ا يف ذل

األدوار واملسؤوليات املنو ة بأعضا، ا وتقدمي توجي ات بشأن نوعية املشـاريع الـس حتتـا     
 إع جلان توجي ية.  

جيرل لاليا حتدين دليل عمليات املشـروعس وتـرتبا عمليـة التحـدين بتنفيـذ الن ـام        - 242
 .2195نت اا من  يف عام اجلديد لتخةيا موارد املؤسسةس املقرر لاليا اه

 
 إدارة التخةيا اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

ــة إدرا     992يف الفقــرة  - 241 ــروا  ــا يلــيك )ق( كفال ــأن تقــوم األون س قوصــى ا لــس ب
ة يف ملفاهتم الشخصية؛ )ب( والن ـر يف ختصـيم   إثبات لضور املو فني الدورات التعريفي

قموال لتغةية تناليف الدورات التعريفيـة يف مياانيـة فتـرة السـنتني املقبلـة؛ ) ( والن ـر يف       
إجياد قساليم بديلةس غري التدريم داخل غرف التدريس )مثل التعلم اإللنتـروين(س لتن ـيم   

 ملياانية. الدورات التعريفية بتنلفة ققل عند وجود قيود على ا
ــس قفبــديت يف إ ــار مراجعــة احلســابات يف         - 248 تســتند هــذه التوصــية إع املال ــات ال

املنتم امليداين يف لبنان. ولقد ن  مت دورات تعريفيةس وس للت املشاركة في ا لـدج املناتـم   
لاليـا   امليدانية يف غاة والضفة الغربية واألردنس ولـدج املقـر. ويعمـل املنتـم امليـداين يف لبنـان      

على استنشاف قساليم بديلة لتقـدمي الـدورات التعريفيـة. ويف املنتـم امليـداين يف اجلم وريـة       
العربية السوريةس جيرل التركيا لاليا على التدريم يف جمـايف السـامة واألمـن يف ضـوا األزمـة      
الســا،دةس وســيلرل استنشــاف خيــارات تقــدمي الــدورات التعريفيــة عنــدما تســمح ال ــروف   

 لية على قرا الواقع بذلك.  التشغي
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 إدارة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س قوصـــى ا لـــس بـــأن تـــدما األونـــروا يف عمليـــة تقيـــيم األداا   997يف الفقـــرة  - 245
 ة للمو فني بغية تقليل التناليف إع قدو لد.  اهلتياجات التدريبية اددد

يقتضي الن ام اإللنتروين اجلديـد لتقيـيم األداا قن يقـوم املـديرون  ناقشـة التياجـات        - 242
التعلم مع مو في م. وستنون مناقشة اهلتياجات التعليمية وتلبيت ا من األولويـات األساسـية   

وقولويـــات اإلصـــالات  2195-2198فتـــرة ألداا الو ـــا،فس ملشـــيا مـــع قيـــود املياانيـــة لل
 الربناجمية واملؤسسية.

 
 إدارة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

مـن  س قوصى ا لـس األونـروا باسـتعراا جـدول مـال املـو فني       929يف الفقرة  - 247
خال إجراا تقييمات مفصلة هبدف إلغاا الو ـا،ف الاا،ـدة عـن احلاجـة وحتديـد الو ـا،ف       
األساســـية الشــــاغرة الــــس جيـــم ملؤهــــا يف الوقــــت املناســــم مـــن قجــــل تعايــــا تقــــدمي    

 لاجنيني.   اشدمات
تستعرا األونروا مواردها من املو فني بانت ـام. ولقـد قفجـرل اسـتعراٌا للمـو فني       - 244

من قجل ضمان ختصـيم املـوارد الشـحيحة لألونـروا      2192 تشرين الثاين نوفمرب الدوليني يف
مـن املــو فني علـى الوجــ  األمثـلس ولــدد اهسـتعراا ثــاث و ـا،ف لنقلــ ا. وجيـرل خــال       
العمليــة الســنوية الراميــة إع تشــنيل الصــفوف الدراســية اســتعراا ختصــيم مــو في التعلــيم   

ــو في األ    ــا م ــة )يصــنف ثلث ــو فني(. وجتــرج     بصــورة منت م ــن امل ــة م ــذه الفني ــروا ضــمن ه ون
استعراضات منت مة ملال املو فني يف اإلدارات األخرج لسـم اهقتضـاا. ومينـن قن ينـون     
ــالن ر إع قن و ــا،ف مــال        ــ  مضــلاس ب ــى النحــو املشــار إلي ــرة شــغور الو ــا،ف عل  ــول فت

العملــي يف املناتــم  املــو فني ليســت مجيع ــا ىولــة بالفعــل. وعــاوة علــى ذلــكس فــإن الواقــع  
امليدانيـةس مثلمـا هــو احلـال يف اجلم وريـة العربيــة السـوريةس ه يسـمح  ــلا الو ـا،ف الشــاغرة        

 رغم استمرار احلاجة إلي ا على املدج الةويل وه مينن إلغاؤها.  
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 إدارة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :دفاملست التار    

س وافقـــت األونـــروا علـــى توصـــية ا لـــس بالتعليـــل باملبـــادرات 922يف الفقــرة   - 241
املقررة الرامية إع احلد من الوقت الذل تستغرق  عمليـة اسـتقدام املـو فنيس وتعايـا تقـدمي      

 اشدمات إع الاجنيني يف الوقت املناسم.  
رة عن ا لس يف املنتـم امليـداين يف لبنـان.    تستند هذه التوصية إع املال ات الصاد - 211

وقــد اضــةلع املنتــم امليــداين يف لبنــان باملبــادرات التاليــة بالفعــلك )ق( إعــداد خةــة ســنوية          
ــد     ــإلدارات؛ ) ( وعقـ ــتنملة لـ ــبوعية مسـ ــات قسـ ــدمي معلومـ ــو فني؛ )ب( وتقـ ــتقدام املـ هسـ

 اجتماعات منت مة مع اإلدارات.
 

 ارد البشريةإدارة املو اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املست دفالتار    

س قوصـــى ا لـــس بـــأن تتـــابع األونـــروا عـــن كثـــم مـــع املنتـــم 911يف الفقـــرة  - 219
التنفيــذل لألمــني العــام واجل ــة املقدمــة شــدمات الن ربــاا مســألة إجيــاد لــل دا،ــم لتســوية  

 منانية انقةاع الةاقة يف خميمات الاجنيني.  فواتري الن رباا من قجل جتنم إ
تتصل هذه التوصـية بالوضـع العـام لاجـنيني الفلسـةينيني يف لبنـان. وليسـت األونـروا          - 212

مســؤولة عــن دفــع قل ديــون فرديــة يتنّبــدها الاجنيــون الفلســةينيونس  ــا يف ذلــك فــواتري           
تسـويت ا بالوسـا،ل السياسـية    الن ربااس سواا داخل املخيمات قو خارج ا. ف ذه مسألة سـيتم  

 ه القانونيةس واألونروا بصدد التنسي  مع السلةات املختصة يف هذا الشأن.  
 إدارة الشؤون القانونية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   مستمر :املست دفالتار    
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 لس بوضع خةة  وارئ لـدعم الن ـام   س وافقت األونروا على توصية ا918يف الفقرة  - 211
 اجلديد.   احلايف للتخةيا املركال للموارد يف لالة لصول املايد من التأخر يف تنفيذ الن ام

تتفاوا األونروا مع مقدمي اشدمات احلاليني لنفالـة دعـم الن ـام القـا،م حلـني إهنـاا        - 218
ــافية يف      ــأخريات إضـ ــا قل تـ ــة قيضـ ــذه اشدمـ ــتغةي هـ ــ . وسـ ــل بـ ــغيل    العمـ ــدا تشـ ــاريخ بـ تـ

 اجلديد.   الن ام
 

 إدارة التخةيا املركال للموارد اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س وافقــت األونــروا علــى توصــية ا لــس بتخصــيم وقــت كــاف   917يف الفقــرة  - 215
وجيا املعلومات الداخليني من توفري الـدعم إلقفـال احلسـابات شـ ريا     لتمنني مو في تننول

 وإعداد البيانات املالية السنوية وغريها من التقارير اإلدارية.  
 لقد جرج ختصيم وقت كاف وفقًا لتوصية ا لس.   - 212

 
 إدارة التخةيا املركال للموارد اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 ةمتوسة األولو ة: 
   ه ينةب  :املست دفالتار    

 س قوصى ا لس بأن تقوم األونروا  ا يلـيك )ق( تعايـا اهتصـال يف   981يف الفقرة  - 217
بني اجل ات املعنية داخل إدارة املشروع لتسريع عملية صـنع القـرار علـى صـعيد جملـس       ما

ة التأكيـدس مـن   اجل ات الراعية للمشـروع وجتنـم املايـد مـن لـاهت التـأخر؛ )ب( وإعـاد       
خال اهلينل اإلدارل للمشروعس على ضـرورة حتقيـ  املسـتوج املنصـو  عليـ  يف ميثـام       

ــات ن ــام     ــ  بإعــادة اســتخدام منون ــاما  “ WINGS II”املشــروع فيمــا يتعل ــ  يف برن املةب
 األغذية العاملي. 

وزيـع  يعقد فري  إدارة املشروع اجتماعات ش رية من قجل اختاذ القرارات. وجيـرل ت  - 214
التقـارير املرلليــة الـس ت عــّد مــرة كـل قســبوعنيس وت عقـد اجتماعــات دوريــة مـع اجل ــات املعنيــة      
الر،يسية من قجل ضمان اختاذ القرارات يف الوقـت املناسـم. وب تفعيـل عمليـة ملراقبـة التغـيريس       



A/69/353/Add.1 
 

 

14-60681 77/212 

 

ــيري وإتالــة إعــادة اســتخدام ن ــا        ــة التغ ــا مراقب ــة لاســوبيةس بغــرا تعاي ــأداة براجمي م معــازة ب
WINGS II .التابع لربناما األغذية العاملي 

 
 إدارة التخةيا املركال للموارد اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املست دفالتار    

ــرة  - 211 ــد       981يف الفق ــة عق ــيك )ق( كفال ــا يل ــروا   ــوم األون ــأن تق ــس ب س قوصــى ا ل
راعية للمشروع بصفة منت مة من قجل الرصد السليم للتقـدم  اجتماعات جملس اجل ات ال

ادرز يف تنفيـذ املشـروع؛ )ب( واسـتعراا سـلل خمـا ر املشـروع حبيـن يشـمل املخـا ر          
 الر،يسية وحتديد عوامل التخفيف من املخا ر بغية اإلدارة الفعالة للمشروع.  

ــس    - 111 ــا قن جملـ ــا رس كمـ ــةمل يف ســـلل املخـ ــية مدرجـ ــا ر الر،يسـ ــة  املخـ ــات الراعيـ اجل ـ
 للمشروع يعقد اجتماعات  بصفة منت مة.  

 إدارة التخةيا املركال للموارد اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املست دفالتار    

س وافقت األونروا على توصية ا لس بوضع خةـة لتحقيـ  فوا،ـد    955يف الفقرة  - 119
ركــال لتخةــيا املــوارد ودجم ــا يف اشةــة الر،يســية للمشــروع مــن قجــل   مــن املشــروع امل

 كفالة الرصد الفعال للفوا،د وحتقيق ا.  
ب إعــداد نســخة جديــدة مــن خةــة املشــروع تتضــمن التفاصــيل املةلوبــة. وســيلرل   - 112

 حتدين اشةة قيضا بصورة دورية.  
 

 إدارة التخةيا املركال للموارد اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ حلالة:ا 
 عليا األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    
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س قوصــى ا لــس بــأن تقــوم األونــروا  ــا يلــيك )ق( إنفــاذ اهمتثــال  951يف الفقــرة  - 111
عن  ري  التحدين املنـت م شةـة اسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد         7للتوجي  التق  رقم 
تضــــمن قل تغــــريات يف بينيــــة تننولوجيــــا املعلومــــات واهتصــــاهت؛  النــــوارث حبيــــن ت

ــا ي للبيانـــات    )ب( ــاين اهلتيـ ــإجرااات التخـ ــ  اشـــا  بـ ــتنمال التوجيـ والتعليـــل باسـ
وحتدين خةـة اسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد النـوارث علـى  ـو يعنـس الـتغريات يف            

 اهلياكل األساسية لتننولوجيا املعلومات واهتصاهت.  
لقد تأخر حتدين التوجي ات املتعلقة بإجرااات التخاين اهلتيـا ي للبيانـات بسـبم     - 118

الصعوبات التشغيلية الس نشـأت قثنـاا تنفيـذ التننولوجيـا اجلديـدة. وسـي نلا حبلـول هنايـة عـام          
حتــدين كــل مــن التوجي ــات املتعلقــة بــالتخاين اهلتيــا ي للبيانــات وخةــة اســتعادة   2198

 بعد النوارث.القدرة على العمل 
 

 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س وافقت األونروا على توصية ا لـس بــالقيام  ـا يلـيك )ق( وضـع      928يف الفقرة  - 115
واردة يف معـّدات تننولوجيـا املعلومـات واهتصـاهتس     إجرااات ما،مة ملسح املعلومات ال

مع مراعاة لساسية املعلومات الس جيرل تسليم ا إع السلةات املخّولة التصـرف يف هـذه   
 املعّدات؛ )ب( ووضع مبادئ توجي ية قمنيـة تسـتند إع املمارسـات اجليـدة مـن قجـل  ايـة       

 ج اة ادمولة من معلومات هامة.حتوي  األ ما
 
 إدارة اشدمات اإلدارية ارة املسؤولة:اإلد 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س قوصـــى ا لـــس األونـــروا  ـــا يلـــيك )ق( قن تقـــومس مـــن خـــال  971يف الفقـــرة  - 112
سليل لاهت التحقيـ  يف ن ـام   املديرين امليدانيني ومديرل اإلدارات التابعني هلاس بنفالة ت

إدارة امللفاتس وذلك على  ـو دقيـ  ويف الوقـت املناسـم؛ )ب( قن تقـوم بتو يـف املايـد        
ــات يف إدارة         ــعبة التحقيق ــاريرهم مباشــرة إع ش ــون تق ــذين يرفع ــني املختصــني ال ــن ادقق م
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قـات الـس   خدمات الرقابة الداخليةس ويتوليون اإلشراف على املـو فني املشـاركني يف التحقي  
 ت لرج يف املناتم امليدانية. 

ستستحدث األونروا طليـًة للتأكـد مـن إجنـاز ن ـام إدارة امللفـات يف الوقـت املناسـمس          - 117
ــادققني املختصــني اإلضــافينيس شــرعت إدارة      ــ ا. وفيمــا يتعلــ  ب ومــن اكتمــال البيانــات ودقت

مـن   2198ققني املختصـني يف عـام   خدمات الرقابة الداخلية يف إجرااات استقدام اثنني من اد
ــ  التن يمــي        ــا للتوجي ــدانيا. ووفق ــات املنلــاة مي ــ  إع التحقيق ــذل تقدم ــدعم ال ــا ال قجــل تعاي
الصـــادر عـــن إدارة خـــدمات الرقابـــة الداخليـــةس ســـيقدم ادققـــون املشـــورة الفنيـــة والتوجيـــ    

ف املــديرين والتــدريم إع املــو فني امليــدانيني الــذين سيضــةلعون بالتحقيقــات حتــت إشــرا       
امليدانيني. وسينون مـدج إمنانيـة مشـاركة هـؤها ادققـني بشـنل مباشـر يف اإلشـراف علـى          
املو فني امليدانيني الذين يقومون بإجراا التحقيقات متوقفا علـى  بيعـة القضـية قيـد التحقيـ س      

املـدير  وسوف يتم مناقشة هذا األمر واهتفام علي  فيمـا بـني إدارة خـدمات الرقابـة الداخليـة و     
امليداين املع . وسيلرل تقييم احلاجة إع املايـد مـن ادققـني بشـنل منـت م مـن خـال خةـة         

 العمل السنوية إلدارة خدمات الرقابة الداخلية.
 

 إدارة خدمات الرقابة الداخلية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198 من عام الربع األخري :املست دفالتار    

ــرة  - 114 ــيك       978يف الفق ــا يل ــوم   ــأن تق ــس ب ــى توصــيات ا ل ــروا عل ــت األون س وافق
التعليــل بوضــع الصــيغة الن ا،يــة إل ــار التقيــيم الرامــي إع توجيــ  ودعــم م ــام التقيــيم  )ق(

ــيم يف     ــة املتمثلــة يف معاجلــة قنشــةة التقي داخــل األونــروا؛ )ب( واســتعراا املمارســة احلالي
 ات املقر واملناتم امليدانية على قساس خمصم هبدف حتسني و يفة التقييم.  إدار
 جيرل قخذ هذه التوصية يف احلسبان ضمن هينل التقييم الذل جيرل وضع . - 111

 
 إدارة خدمات الرقابة الداخلية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195األخري من عام الربع  :املست دفالتار    
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س قوصــى ا لــس بــأن تعــاز األونــروا ن ــام الرقابــة الداخليــة مــن   941يف الفقــرة  - 191
 خال اإلسراع يف تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية للحسابات بشأن املخا ر العالية. 

ــا إدارة خــدمات       - 199 ــس جتري  ــة احلســابات ال ــة توصــيات مراجع ــات متابع يف إ ــار عملي
ابة الداخلية بشـنل نصـف سـنولس ستواصـل تركيـا انتبـاه اإلدارة علـى تنـاول التوصـيات          الرق

 العالية اشةورة الس مل يبت في ا.
 

 إدارة خدمات الرقابة الداخلية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س وافقــت األونـروا علــى توصـية ا لــس بـأن تقــوم إدارة التمويــل    945الفقـرة  يف  - 192
البالر الصغر التابعة هلا  ا يليك )ق( حتسني الضوابا عن  ري  إنشاا عملية لتقـدمي  لبـات   

؛ 2198( اجلديـــد يف عـــام OMNIالقــروا عـــرب شـــبنة اإلنترنـــت ضـــمن ن ـــام قومـــ  ) 
صـنادي س وإصـدار التوجي ـات إع فريـ  العمليـات      واملراقبة الدقيقـة ألنشـةة قمنـاا ال    )ب(

لني يتقيد تقيدا تاما باإلجرااات التشغيلية ويعتمد إجرااات متابعـة صـحيحة مـع العمـاا     
 املتأخرين يف الدفع. 

لقد اكتملت العملية املتعلقة بتقدمي الةلبـات عـرب اإلنترنـت بالفعـلس وهـي ا ن جـاا        - 191
ل على القروا. وباإلضـافة إع ذلـكس جـرج حتـدين دليـل      من إجرااات تقدمي  لبات احلصو

اإلجراااتس وب تدريم املو فني على اإلجرااات الصـحيحةس وب تعايـا الرقابـة علـى الفـروع      
 من قجل كفالة اهمتثال للضوابا.

 
 إدارة التمويل البالر الصغر اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :ت دفاملسالتار    

ــالر الصــغر التابعــة    944يف الفقــرة  - 198 ــأن تقــوم إدارة التمويــل الب س قوصــى ا لــس ب
ــام      ــودات يف ع ــى القي ــديات املناســبة عل ــإجراا التع ــروا ب ــة األرصــدة   2198لألون ملةابق

الواردة يف السلل مع الدفتر األستاذ حبسم الفنيةس وبإدرا  مناذ  قصـول ثابتـة يف الن ـام    
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ديــد للتخةــيا املركــال للمــوارد للمحاف ــة علــى الصــلة بــني ســلل األصــول والــدفتر  اجل
 األستاذ العام. 

جيـرل القيــام بـ  فصـليا يف إ ـار ن ــام اإلدارة املاليـة احلـايف. وبفضـل الن ــام         ذلـك مـا   - 195
س ســيتا  إلدارة التمويــل 2195اجلديــد للتخةــيا املركــال للمــوارد املقــرر بــدا تةبيقــ  عــام   

الصـغر إمنانيـة الوصـول املباشـر إع ولـدة األصـول الثابتـةس ولـن تضـةر بعـد ذلـك إع             البالر
 إجراا تعديات على القيودات.

 
 إدارة التمويل البالر الصغر اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

س وافقــت األونـروا علــى توصـية ا لــس بـأن تقــوم إدارة التمويــل    912يف الفقـرة   - 192
البالر الصغر التابعة هلا بوضع سياسة وإجراا رمسيني لنقل امللفات املصدَّرة من ن ام قومـ   
ليـــتم حتميلـــ ا علـــى ن ـــام رامنـــوس وقن تضـــع ن امـــا مولـــدا للتســـميات جلميـــع مـــوارد   

 ذلك الشبنةس وتةبيقات ن ام قوم . تننولوجيا املعلومات يف األونرواس  ا يف 
جيرل لاليا تنفيذ هذه التوصية باسـتخدام ملـف يعمـل  ثابـة وصـلة بينيـة يـتم حتميلـ           - 197

على ن ام رامنـو كـل شـ رس مث يـتم توفيـ  مجيـع لسـابات القـروا بـني الن ـامني. وسـوف            
ــد      ــام اجلديـ ــغيل الن ـ ــدق تشـ ــرد قن يبـ ــأن  لـ ــذا الشـ ــافية هبـ ــينات إضـ ــرج حتسـ ــيا ت لـ للتخةـ

 للموارد. املركال
 

 إدارة التمويل البالر الصغر اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املست دفالتار    

ــرات        - ااـب  ــن الفت ــي احلســابات ع ــس مراجع ــارير جمل ــواردة يف تق ــذ التوصــيات ال تنفي
 السابقة   املالية
اتس يف املرفـ  األول لتقريـره عـن فتـرة السـنتني املنت يـة يف       قدم جملس مراجعي احلساب - 194
ــمرب  19 ــانون األول ديسـ ــذ   A/69/5/Add.4) 2191كـ ــة تنفيـ ــوجاا حلالـ ــاين(س مـ ــل الثـ س الفصـ

 قغسـةس  احلالة العامة لـىت طب  94التوصيات املتعلقة بفترات مالية سابقة. ويلخم اجلدول 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.4
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‘‘ قيـد التنفيـذ  ’’توصـية الـس اعتربهـا ا لـس      91فيما يتعل  بالتوصـيات البـالر عـددها     2198
وت ـر د املعلومـات املتعلقـة بالتوصـيات السـابقة بالترتيـم الـذل وردت بـ  يف         ‘‘. مل ت نفذ’’و قو 

 املرف  األول.  
 

 94اجلدول 
ارتنيـي يف املرفـ  األول مـن تقريـر     لالة تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة مـن فتـرات سـابقة الـس          

قهنـا   2191كـانون األول ديسـمرب    19جملس مراجعي احلسابات عن السـنة املنت يـة يف   
 تنفذ بشنل كامل مل

 قيد التنفيذ ُنفذت مل ُتقبل عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
حييدد هلييا تييار     

 مستهدف
مل حيدد هلا تار   

 مستهدف
 – 7 7 – – 7 ةإدارة اشدمات اإلداري       

 9 – 9 – – 9 إدارة العاقات اشارجية

 – 9 9 – – 9 إدارة البنية التحتية وحتسني املخيمات

 – 9 9 – – 9 إدارة الرقابة الداخلية

 – 9 9 – – 9 إدارة الشؤون القانونية

 – 9 9 – – 9 إدارة التمويل البالر الصغر

 – – 9 – – 9 إدارة التخةيا

 9 92 91 – – 91 ا موع 

   911 – – 911 النسبة املنيوية 
  

 (98)2199كانون األول ديسمرب  19تقرير ا لس عن فترة السنتني املنت ية يف   
س وافقت األونروا علـى توصـية ا لـس القاضـية  ـا يلـيك )ق( إتالـة        42يف الفقرة  - 191

يشـنيل   ما )ب( وإيضا م لة زمنية كافية لتقدمي العةااات وفقا أللنام دليل املشتريات؛ 
؛ ) ( وإصــــدار تعليمــــات للمناتــــم امليدانيــــة بتخةــــيا املشــــتريات  “سببــــــًا وجي ــــــًا”

 ما،م.   بشنل
ــل املشــتريات فصــو  قوقــات      - 121 ــواردة يف دلي ملتثــل العةــااات للتوجي ــات املنقحــة ال

ج الن ـر  التقدميس إه يف لاهت نادرةس وجيرل توثي  قسباب اشرو  عن ا بشنل كاف. وجر
لتقصري مدد فتح باب العةـاااتس   “سبم وجي ”يف إدخال تنقيحات على البند املتعل  بعبارة 

يلــام تقدميــ  مــن وثــا،  لتأييــد قــرار ر،ــيس شــعبة املشــتريات واللوجســتياتس   مــا وتقــرر تعايــا
__________ 

 (98) A/67/5/Add.3س الفصل الثاين. 
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وذلك ألغراا مراجعة احلسابات. ويتم التخةيا للمشتريات وفقا أللنـام دليـل املشـتريات    
يربرهـا   مـا  مل. وكثفت اإلدارة من عمليات اهستعراا لنفالة توثي  األسباب الس هلـا املستن

 هت تقصري مدة فتح باب العةااات.يف قل لالة من لا
 

 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س وافقــت األونــروا علــى توصــية ا لــس بــأن تــنقح دليــل التوريــد 994يف الفقــرة  - 129
ــة عنــد صــرف      لتصــحيح قوج ــ  عــدم اهتســام يف اإلجــرااات الــس تتبع ــا مناتبــ ا امليداني

 املخاونس وقن تسد الثغرات الس تعترل عمليات الصرف من املخاون.  
س سـوف  2195املركال للمـوارد يف عـام    ستنتقل األونروا إع ن ام جديد للتخةيا - 122

يتيح تصحيح انعدام اهتسام يف إجـرااات التوريـد مـن جانـم خمتلـف املناتـم امليدانيـة ن ـرا         
 ألن هذا الن ام سيدعم مركايا مجيع املعامات املتعلقة بإدارة املخاون.

 
 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا و ة:األول 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

س وافقـــت األونـــروا علـــى توصـــية ا لـــس بـــأن تقـــوم  ـــا يلـــيك  954يف الفقـــرة  - 121
وضــع تعريــف واضــح للمســؤولية عــن اختبــار اشةــة وعــن بــدا التعامــل مــع األعمــال    )ق(

بعد النوارث؛ )ب( وإعـداد  املتراكمة يف سيام خةة الوكالة هستعادة القدرة على العمل 
ــتمرارية       ــة هســـ ــاا خةـــ ــا؛ ) ( وإرســـ ــذكورة وإقرارهـــ ــة املـــ ــة للخةـــ ــيغة الن ا،يـــ الصـــ

 وإقرارها.   األعمال
جيرل يف الوقت الراهن نشر تننولوجيا جديدة للتخاين اهلتيا ي وخةـة هسـتعادة    - 128

ر النشـر يف املنتـم   القدرة على العمل بعد النوارث ملركا بيانات املؤسسة يف املقر. وقـد تـأخ  
 امليداين يف اجلم ورية العربية السورية بسبم احلالة السا،دة على الصعيدين السياسي واألم .  
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 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

ــرة  - 125 ــة        س974يف الفق ــذ توصــيات املراجع ــروا تنفي ــأن تضــع األون ــس ب قوصــى ا ل
الداخليــة ضــمن قولوياهتــاس مــع التركيــا علــى ا ــاهت ذات املخــا ر العاليــة الــس لــددهتا    

 عملية املراجعة الداخلية.  
ب إعداد إجرااات تشغيل مولدة ملتابعـة توصـيات مراجعـة احلسـاباتس ومـن املتوقـع        - 122

 .2198هناية عام  اهنت اا من ا حبلول
 

 إدارة خدمات الرقابة الداخلية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

 (95)2192كانون األول ديسمرب  19تقرير ا لس عن السنة املنت ية يف   
ت  الســابقة الداعيــة إع قن ترســي األونــروا     س كــرر ا لــس توصــي   89يف الفقــرة  - 127

استراتيلية للتمويل لني يتسي هلا الوفاا جبميع اهلتاامات الواقعة علـى كاهلـ ا واملتعلقـة    
 بن اية خدمة املو فني.  

ــرتبا حبــل مســألة الاجــنيني الفلســةينيني       - 124 ــة اشدمــة ت ن ــرا ألن تســوية التاامــات هناي
 ن بقرار اجلمعية العامة الس حتدد وهية األونروا.وبوهية األونرواس فإهنا ترهت

 
 إدارة العاقات اشارجية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   مستمر :املست دفالتار    

__________ 

 (95) A/68/5/Add.3س الفصل الثاين. 
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طليـــًة واضــحة لرصـــد قداا     22يف الفقــرة   - 121 س قوصــى ا لـــس بــأن تضـــع األونــروا 
لتعاقد. وسينفل ذلك اهمتثال لألن مة ويةمنين اإلدارة إع قن سـوا  املوّردين خال فترة ا

 قداا املوردين قمٌر يتم التصدل ل . 
جيـــرل تنفيـــذ هـــذه التوصـــية يف ســـيام التةبيـــ  املســـتمر للن ـــام اجلديـــد للتخةـــيا   - 111

 للموارد. املركال
 

 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عليا األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املست دفالتار    

س قوصـــى ا لـــس بـــأن تواصـــل األونـــروا اســـتعراا عمليـــة مـــنح  27يف الفقـــرة  - 119
ــواردة يف      ــروغ الـ ــاهلم للشـ ــن امتثـ ــد مـ ــرورة التأكـ ــو فني بضـ ــذكإلر املـ ــاااتس وقن تـ اإلعفـ

 املشتريات.   دليل
مــن دليــل املشــترياتس    2عفــااات يف النســخة  لقــد جــرج حتــدين عمليــة مــنح اإل     - 112

بالتوازل مع إعداد منوذ  مـنقح لإلعفـااات. ومـن املقـرر إدخـال مايـد مـن التحسـينات علـى          
من دليل املشتريات املقرر قن تصدر حبلـول هنايـة عـام     1السياسات وعلى النموذ  يف النسخة 

 ت احلايف واستنمال .. وب التعاقد مع خبري استشارل هستعراا دليل املشتريا2198
 

 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املست دفالتار    

س وافقت األونروا على توصية ا لس بأنك )ق( تواصل تعبنية املـوارد  72يف الفقرة  - 111
 ذات احلالـة السـينية؛ )ب( وقن ت عـّد خةـة شـاملة إلدارة األصـول       لنيا ياداد تـدهور املبـاين  

ورد يف تقريــر  مــا علــى املــدج الةويــل تعتمــدها ملباني ــا الــس حتتــا  إع إصــا س علــى  ــو 
 التقييم؛ ) ( وقن تضع سياسة إلصا  األصول وصيانت ا.

 املناتـم امليدانيـة.   واصلت األونروا تعبنيـة املـوارد وإعةـاا األوليـة إلصـا  املبـاين يف       - 118
ويستمر تقييم قعمال اإلصا  وتنفيذها ألغراا الصيانة اهعتيادية يف مجيع املناتـم امليدانيـة   
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وفقــا للخةــة الســنوية لنــل والــد مــن املناتــم امليدانيــةس ولســم األولويــات ادــددة ضــمن   
 ت الصلة.املوارد املتالة. وجيرل قيضا وضع السياسات واستعراا التعليمات التقنية ذا

 
 إدارة حتسني اهلياكل األساسية واملخيمات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

س وافقــت األونــروا علــى توصــية ا لــس الداعيــة إع قن تســعى       42ويف الفقــرة  - 115
صول على املستندات ذات الصـلة لتـدعيم لق ـا يف اسـتخدام     الوكالة قدر اإلمنان إع احل

 املباين وقةع األراضي الس تشغل ا.
 واألونروا بصدد احلصول على املستندات ذات الصلة. - 112

 
 إدارة الشؤون القانونية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198ن عام الربع األخري م املستهدف:التار    

التعليـل بتةـوير   )ق(  س قوصى ا لـس بـأن تقـوم األونـروا  ـا يلـيك      44ويف الفقرة  - 117
 السياســة املتعلقــة بــاملخاون لتعايــا اهمتثــال للمعــايري اداســبية الدوليــة للقةــاع العــام؛         

لضــمان اهمتثــال  املدرجــة يف املخــاون  مراجعــة الرصــيد اشتــامي لألصــناف غــري     و )ب(
 من املعايري اداسبية الدولية للقةاع العام. 92رقم  للمعيار
واألونروا بصدد وضع سياسـات وإجـرااات مراعيـة للمعـايري اداسـبية الدوليـة تتعلـ          - 114

بالبضا،ع املدرجة وغري املدرجـة يف املخـاون وفقـا للن ـام اجلديـد للتخةـيا املركـال للمـوارد         
 .  2195الذل سيبدق تةبيق  يف عام 

 
 إدارة اشدمات اإلدارية رة املسؤولة:اإلدا 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:التار    
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تضفي  ابعـا رمسيـا   )ق(  س وافقت األونروا على توصية ا لس بأنك12ويف الفقرة  - 111
قا،مــة علــى النتــا،اس وذلــك علــى عمليــات اســتعراا النتــا،ا ادققــة مــن خــال اإلدارة ال 

تنفل إجـراا عمليـة اسـتعراا النتـا،ا علـى      و)ب(  ؛داخليبتحويل ا إع سياسة قو توجي  
تنفل تنفيذ تدابري لـدعم  و) (  س قل يف منتصف السنة وعلى قساس سنول؛املتوخىالنحو 

ريةس سبل بديلة جلمع البيانـات عـن األداا مـن املنتـم امليـداين يف اجلم وريـة العربيـة السـو        
 من خال شبنة اإلنترنت مثا.

القا،مــة علــى  اإلدارةنتــا،ا اســتعراا  ســيتم وضــع توجيــ  داخلــي يتضــمن عمليــات  - 181
 . ولقد ب تنفيذ اجلاقين )ب( و ) ( من التوصية.2198حبلول هناية عام يف األونروا النتا،ا 

 
 إدارة التخةيا اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية و ة:األول 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

)ق( تضع إ ارا زمنيـا   س وافقت األونروا على توصية ا لس بأنك919ويف الفقرة  - 189
إلنشاا جلنة توجي ية لشؤون تننولوجيا املعلومـات واهتصـاهت لنـي تشـرف  علـى تنفيـذ       

تــبني اجلــدوج و)ب(  ومــات واهتصــاهت؛الو ــا،ف ذات الصــلة بتننولوجيــا املعل وتفعيـل 
ــة  ــن إنشــاا العملي ــا،  مينــن        م ــاا ر،يســيا للوث ــا،  ينــون مرك ــروين إلدارة الوث ــام إلنت ن 
 حتـدد إ ـارا زمنيـا لـدما ولـدة دعـم تةبيقـات       و) (  ؛وزمـان إليـ  يف قل منـان   الدخول 

RAMCO      ــعب ــة لشـ ــا التابعـ ــا رة هلـ ــدة املنـ ــة يف الولـ ــؤون املاليـ ــة إلدارة الشـ ــم التابعـ ة ن  ـ
 .املعلوماتس وقن تعلل هبذا الدما

يف  جلنــة توجي يــة لشــؤون تننولوجيــا املعلومــات واهتصــاهت لقــد قنشــأت األونــروا - 182
ــ   ــة      2191ملوز يولي ــن إ ــار الللن ــم م . وجيــرل وضــع عناصــر للحوكمــة تشــمل كــل جان
جي يــة يف س وســتعرا علــى الللنــة التولشــؤون تننولوجيــا املعلومــات واهتصــاهتالتوجي يــة 

. وجيرل لاليا استنمال سياسـة اهلتفـاظ بالوثـا،  وادفو ـات     2198الربع األخري من عام 
والتخلم من ا. وبعد انت اا هذه العمليةس سيتسي إعداد وثيقة مفصلة حتدد التياجات الن ـام  

ارة يف املستقبل وتسمح لألونـروا بـأن حتـدد بدقـة قكـرب لاجتـ ا إع إنشـاا ن ـام  إلنتـروين إلد         
الوثا،  من قجل رقمنة السلات الورقية الس حيتفن هبا لاليـا يف ولـدة السـلات املركايـة.     
ويتةلــم اهنتقــال إع الن ــام اجلديــد للتخةــيا املركــال للمــوارد إجــراا إعــادة هينلــة شــاملة 
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ــ  مشــروع التخةــيا         ــع مــا ســيتبقى مــن فري ــة ودجم ــا م ــا املعلومــات احلالي لشــعبة تننولوجي
 .2195موارد بعد إقفال املشروع يف عام املركال لل

 
 إدارة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسا األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:التار    

ق( تواصـل رصــد  ( س وافقـت األونــروا علـى توصـية ا لــس بـأنك    992ويف الفقـرة   - 181
اجلم وريــة العربيــة الســورية هبــدف حتســني كفايتــ ا الذاتيــة التشــغيلية   لاف ــة القــروا يف

ن الضـوابا مـن   حتسّـ و؛ )ب( يةتشـغيل ال  التصل إع مستوج يسمح للحاف ة بتغةية تناليف
ــروا     ــتعراا القـ ــة هسـ ــاا جلنـ ــال إنشـ ــي بـــ خـ ــبت؛  تعـ ــتحقة القـ ــروا املسـ  إدارة القـ

ومــات القــروا كافيــة لتخفيــف تضــمن قن تنــون الضــوابا العامــة لن ــام إدارة معلو ) (
 .املخا ر املتاايدة باستمرار النامجة عن  بيعة األعمال التلارية

ــالر الصــغر   2191وخــال عــام  - 188 س كانــت التوقعــات اهســتراتيلية إلدارة التمويــل الب
ــل        ــل يف تقلي ــة الســورية تتمث ــة العربي ــبت يف اجلم وري ــروا املســتحقة الق ــة حباف ــة الق املتعلق

 قدو لــد ىنــن وبلــوغ مســتوج ينفــل تغةيــة تناليف ــا التشــغيلية. وبــدقت إدارة اشســا،ر إع
ــيم لاف ــة القــروا املســتحقة القــبت كــل ثاثــة قشــ ر وتســليل      ــالر الصــغر تقي التمويــل الب
اشسا،ر النامجة عن صرف العمات. وبـذلك ملننـت اإلدارة مـن إعـادة توزيـع ا فـاا قيمـة        

ثـر كفـااة. كمـا ملننـت إدارة التمويـل البـالر الصـغر مـن         العمات وإدارت  بةريقـة قفضـل وقك  
س ىـا تفـف مـن املخـا ر     2191تعميم تةبيـ  الن ـام اجلديـد إلدارة املعلومـات يف قوا،ـل عـام       

س فتبـّين قنـ  مـرا. وقنشـنيت جلنـة هسـتعراا       2191التشغيلية. وجرج اختبار الن ام يف عـام  
ســداا املشــورة لــإلدارة بشــأن املســا،ل لاف ــة القــروا املســتحقة القــبت كــل ثاثــة قشــ ر وإ 

 املتعلقة باهمتثال وقل خما ر تشغيلية.
 

 إدارة التمويل البالر الصغر اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
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 مع د األمم املتحدة للتدريم والبحن -ثامنا  
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني         -قلف  

 (92)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 
ــدول  - 185 ــية لـــــىت طب    91يـــــرد يف اجلـــ ــيات الر،يســـ ــذ التوصـــ ــة تنفيـــ ــوجا لالـــ  مـــ

 .2198 قغسةس
 

 91اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 

 وصياتعدد الت اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 – 2 2 – – 2 ولدة العمليات       

ولدة العمليات ومنتم األمـم  
 9 9 – – 9 املتحدة يف جنيف

– 

 – 1 1 - - 1 ا موع 

   –  911 – – 911 النسبة املنيوية 
 .2198طب قغسةس  لىتالة تنفيذ مجيع التوصيات حلموجا  21ويرد يف اجلدول  - 182

 
 21اجلدول 

 لالة تنفيذ مجيع التوصيات
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

ت اليييت التوصيييا
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 – 8 8 2 – 2 ولدة العمليات       

 9 – 9 – – 9 منتم املدير التنفيذل

ولدة العمليات ومنتم األمـم  
 – 9 9 – – 9 املتحدة يف جنيف

 9 5 2 2 – 4 ا موع 

   75 25 – 911 النسبة املنيوية 

__________ 

 (92) A/69/5/Add.5.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.5
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 األمـم املتحـدة للتـدريم والبحـن     ا لس بأن يقوم مع ـد  ىوصس ق99 الفقرة ويف - 187
ــةس بإجيــاد لــل         ــة الداخلي ــم خــدمات الرقاب ــع منت ــاون م ــى ســبيل اهســتعلالس وبالتع عل
ــة      ــبة للمراجعـ ــة املناسـ ــد التغةيـ ــدماتس وحتديـ ــاليف اشـ ــل وتنـ ــة بالتمويـ ــا،ل املتعلقـ للمسـ

 .للحسابات ليةالداخ
ــد منا  - 184 ــة      جيــرل املع  ــم خــدمات الرقاب ــس مراجعــي احلســابات ومنت ــع جمل قشــات م

بصورة ما،مـة يف لـدود    ملراجعة الداخلية للحساباتالداخلية للن ر يف كيفية توفري خدمات ا
 موارد املياانية املتالة.

 
 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   توصية مستمرة دف:املستهالتار    

اليونيتــار بــأن ينســ  علــى  ــو وثيــ  مــع منتــم  س قوصــى ا لــس 97ويف الفقــرة  - 181
 .األمم املتحدة يف جنيف من قجل كفالة تنفيذ املعايري اداسبية الدولية يف الوقت املناسم

ــم ا      - 151 ــم األم ــع منت ــ  م ــى  ــو وثي ــار عل ــ    يعمــل اليوينت ــف فيمــا يتعل ملتحــدة يف جني
 املسألة. ذههب
 

 ولدة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

)ق( يوضـح تعريـف ونةـام تنـاليف      كس قوصى ا لس اليونيتار بأن29ويف الفقرة  - 159
فصا  بشنل كامل وواضـح  ينفل اإلو وتناليف اشدمات املباشرة؛ )ب( يدعم الربناجمال

يقدم معلومـات وافيـة إع اجل ـات    وعن تناليف اشدمات املباشرة يف البيانات املالية؛ ) ( 
 .املا ة فيما يتعل  باهقتةاع من قموال املشاريع

وسيأخذ اليونيتار باملمارسة املتبعة باألمانة العامة لألمم املتحـدةس  ـا يف ذلـك تضـمني      - 152
اقات املربمة مع اجل ات املا ة والتقارير املالية املقدمة إلي ـا معلومـات وافيـة عـن تنـاليف      اهتف

الدعم الربناجمي وتناليف اشدمات املباشرةس وإيراد القرارات الس اختذها جملـس قمنـاا اليونيتـار    
 يف دورت  اشامسة واشمسني.
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 ولدة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 فيذقيد التن احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  املستهدف:التار    

يقـوم فـورا بـالتحق  مـن     قن )ق( س قوصى ا لس اليونيتـار  ـا يلـيك    19ويف الفقرة  - 151
تســوية الازمــة بنــاا علــى ذلــك؛ البنـود الــس مل ي عثــر علي ــا يف طخــر جــرد مـادل وإجــراا ال  

وإصدار التوجي ـات بشـأن تصـنيف األصـول مـن قجـل        وضع السياساتبقن ي علل و )ب(
س بالتعـاون مـع منتـم األمـم     يقـوم قن و) (  كفالة تصنيف األصول على الوج  الصـحيح؛ 

ــم  باســتعراا املتحــدة يف جنيــفس   ــ  رق ــة لالصــادر عــن املنتــم   972التوجي ــ  نفال امتثال
 .لمعايري اداسبية الدولية فيما يتعل  بتعريف األصولل

اليونيتارس بالتعاون مع منتم األمم املتحـدة يف جنيـفس التحقـ  مـن قوجـ        وسينمل - 158
التبــاين يف املخــاون املــادل ويقــوم بــالتحقي  يف مجيــع بنــود املخــاون املــادل وتســويت ا حبلــول  

. وسـيتوع منتـم األمـم املتحـدة يف جنيـفس بوصـف  ج ـة        2198كانون األول ديسمرب  19
رة قصول اليونيتار ويف إ ـار تنفيـذ املعـايري اداسـبية الدوليـة      مركاية تقدم اشدمات يف جمال إدا

ون ام قوموجا على نةام املن ومـةس تـوفري تعريـف األصـول وتصـنيف ا وفقـا ملتةلبـات املعـايري         
اداسبية الدولية وضمن اإل ار الام  الذل لددت  إدارة الشـؤون اإلداريـة ومشـروع قوموجـا     

  جنيفس  ا في ا اليونيتار.جلميع كيانات األمانة العامة يف
 

 جنيف ولدة العمليات ومنتم األمم املتحدة يف اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

ــأن يتشــاور مــع   س قوصــى ا لــس  18ويف الفقــرة  - 155 ــار ب ــل  ةاملا ــاجل ــات اليونيت قب
تصرف يف الفا،ت من قموال املشـاريع املنلـاة واسـتخدام األمـوال املخصصـة للمشـاريع       ال

 للشروغ الواردة يف كتاب املوافقة. وفقااجلارية 
سينفل اليونيتار التصـرف يف األمـوال الفا،ضـة مـن املشـاريع املنلـاة وفقـا للترتيبـات          - 152

 التعاقدية املتف  علي ا مع اجل ات املا ة.
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 ولدة العمليات املسؤولة:اإلدارة  
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

لشــروغ الــواردة يف كتــم  لبــأن ميتثــل اليونيتــار  س قوصــى ا لــس 17ويف الفقــرة  - 157
 .قت املناسماملوافقة والس تقضي بتقدمي التقارير املالية إع اجل ات املا ة يف الو

وقام اليونيتار فعا بتنقيح ضوابة  الداخلية لضمان تقـدمي التقـارير املاليـة إع اجل ـات      - 154
 املا ة يف الوقت املناسمس على النحو اددد يف كتم املوافقة.

 
 ولدة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ب ه ينة املستهدف:التار    

بأن يضـةلع اليونيتـارس بوصـف  املسـتعمل النـ ا،يس      س قوصى ا لس 89ويف الفقرة  - 151
ومنتـم   باملسؤولية عن تقييم قداا البا،عنيس وقن يتم استنمال مذكرة التفاهم بني اليونيتار

 .األمم املتحدة يف جنيف وتوضيح ا  ا تدم هذا الغرا
ــ  التو   - 121 ــار مباد، ــح اليونيت ــد نق ــيم قداا     ولق ــا يقتضــي تقي ــة للمشــتريات   ــة النا م جي ي

البا،عني وفقا هشترا ات دليل مشتريات األمم املتحدة. وبالنسبة للعقود املمنولة بقيمـة تايـد   
دوهرس ســـيتحمل اليونيتـــارس بصـــفت  املســـتعمل النـــ ا،يس مســـؤولية إجـــراا  911 111علـــى 

هم الس قبرم ا مع منتـم األمـم املتحـدة    عمليات تقييم قداا البا،عنيس وسيستنمل مذكرة التفا
 يف جنيف هلذ الغرا.

 
 ولدة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  املستهدف:التار    
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بتحــدين قرصــدة اإلجــازات  اليونيتــاربــأن يقــوم  س قوصــى ا لــس88ويف الفقــرة  - 129
وية يف الوقت املناسمس وإجراا الفحو  قبل تقدمي بيانات اإللصـاا العـددل للتأكـد    السن

 .من دقة قساس التقييم اهكتوارل فيما يتعل  بالتاامات اإلجازات املستحقة
ولقـد اعتمــد اليونيتــار ن ــام تســليل قرصــدة اإلجــازات الســنوية شــ رياس وهــو يقــوم   - 122

 بيانات اإللصاا العددل املقدمة. قيضا بإجراا فحو  منت مة لنفالة دقة
 

 ولدة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  املستهدف:التار    

ــرات        -باا   ــن الفت ــي احلســابات ع ــس مراجع ــارير جمل ــواردة يف تق ــذ التوصــيات ال تنفي
 السابقة املالية
 كـــانون األول  19ن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف قورد ا لـــسس يف مرفـــ  تقريـــره عـــ  - 121

س الفصــل الثــاين(س مــوجاًا حلالــة تنفيــذ التوصــيات املتبقيــة مــن  A/69/5/Add.5) 2191 ديســمرب
 2198مـوجٌا للحالـة العامـة لـىت طب قغسـةس       29ويـرد يف احلـدول    .الفترة املاليـة السـابقة  

ــا ا لــس       وتــرد . “غــري منفــذتني ”و  “قيــد التنفيــذ ”فيمــا يتعلــ  بالتوصــيتني اللــتني اعتربا
 معلومات عن التوصيات السابقة بالترتيم الذل وردت ب  يف املرف .

 
 29اجلدول 

يف مرفـ  تقريـر    اعت ـربت غـري منفـذة بشـنل كامـل     لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سـابقة الـس     
 2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف فترة السنتني احلسابات عن  يجملس مراجع

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 – – – – 2 2 الشؤون اإلداريةإدارة        

 – – – – 2 2 ا موع 

   – – 911 911 النسبة املنيوية 
  

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.5
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 (97)2199كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف  فترة السنتنيلس عن ا تقرير   
ألمـم املتحـدة   اس بالتعاون مع مقـر  اليونيتاربأن يقوم س قوصى ا لس 22يف الفقرة  - 128

ــم املتحــ   ــم األم ــإيرادات     ومنت ــة ب ــات املتعلق ــن املعلوم ــفس بالنشــف ع ــدة يف جني دعم ال
س  ا يف ذلـك التعريـف والنةـام ومن ليـة احلسـاب يف املال ـات علـى البيانـات         ياجمنالرب

 .املالية لتمنني املستخدمني من التوصل إع ف م قفضل للبيانات املالية
لألمـم املتحـدة هـذه التوصـيةس إذ قن      ومل تقبل إدارة الشؤون اإلدارية يف األمانة العامة - 125

تنفيذها سيتعارا مع اإلقـرارات الـواردة يف املال ـات علـى البيانـات املاليـة لصـنادي  األمـم         
املتحدة وبراجم ا األخرج. بل ست بذل اجل ود إلثراا املعلومات ذات الصلة يف التقرير املايف عـن  

 لسابات اليونيتار.
 

 ؤون اإلداريةإدارة الش اإلدارة املسؤولة: 
 مل ت قبل احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  املستهدف:التار    

بوضــو س بالتعــاون مــع مقــر  اليونيتــاربــأن حيــدد س قوصــى ا لــس 24ويف الفقــرة  - 122
ــم املتحـــدة يف جنيـــفس تعريـــف تنـــاليف     ياجمنـــدعم الربالـــاألمـــم املتحـــدة ومنتـــم األمـ

 .ونسب ا املنيوية بغية زيادة شفافية البيانات املالية وف م اوالتناليف اإلدارية ونةاق ا 
مـن   22يرجى الرجوع إع تعليقات اليونيتار قعـاه علـى التوصـية الـواردة يف الفقـرة       - 127

 .2199كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف  تقرير ا لس عن فترة السنتني
 

 إدارة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 مل ت قبل الة:احل 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  املستهدف:التار    

__________ 

 (97) A/67/5/Add.4.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.4
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 صنادي  التربعات الس تديرها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الاجنيني -تاسعا  

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملـس مراجعـي احلسـابات عـن السـنة املنت يـة        -قلف  
 (94)2191 ديسمرب األولكانون  19يف 

ــر - 124 ــدول يــــ ــوجٌا 22د يف اجلــــ ــية يف طب    حل مــــ ــيات الر،يســــ ــذ التوصــــ ــة تنفيــــ الــــ
 .2191 قغسةس

 
 22اجلدول 

 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 ُنفِّذت
قييييد التوصييييات 

 التنفيذ

التوصييييات الييييت  
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييييات الييييييت  
 ُ حد د هليا تيار     مل
 ستهدفم

 – 1 1 9 8 شعبة دعم الرباما واإلدارة      

 – 1 1 – 1 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل

 – – – 9 9 شعبة إدارة املوارد البشرية

 – 9 9 – 9 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد

 – 7 7 2 1 ا موع 

   74 22 911 النسبة املنيوية 
 

 .2198 التوصيات يف طب قغسةس مجيع الة تنفيذحل موجٌا 21يرد يف اجلدول و - 121
 21اجلدول 

 التوصياتمجيع لالة تنفيذ   

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 ُنفِّذت
قييييد التوصييييات 

 التنفيذ

التوصييييات الييييت  
 حييدد هلييا تييار   

 مستهدف

التوصييييييات الييييييت  
 ُ حد د هليا تيار     مل

 مستهدف
 – 1 1 9 91 ا واإلدارةشعبة دعم الربام      

 – 8 8 – 8 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل

 – 2 2 – 2 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد

 – – – 9 9 شعبة إدارة املوارد البشرية

 – 9 9 – 9 املنتم التنفيذل

 – 92 92 2 94 ا موع 

   41 99 911 النسبة املنيوية 

__________ 

 (94) A/69/5/Add.6.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.6
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ــرة  - 171 ــليم    س قوصــى ا 1ويف الفق ــع تس ــسس م ــى    ل ــا عل بوضــع املفوضــية واعتماده
ــل  ــن التمويـ ــتمد مـ ــة       املسـ ــت دفة ما،مـ ــتويات مسـ ــية مسـ ــدد املفوضـ ــأن حتـ ــاتس بـ التربعـ

 .للمخاونات وغريها من األصول
ولددت املفوضيةس بالنسـبة ملخاوناهتـا العامليـة السـبعة الـس تـدار مركايـاس مسـتويات          - 179

ــا تغةــي التياجــات    ــي هبــم املفوضــية حبلــول هنايــة عــام      شــخم  211 111دني  2191تع
. ولـددت قيضـا مسـتويات مسـت دفة     (مليون دوهرس على قساس األسـعار املتوسـةة   18  و)

ــة. وجيــرل اســتعراا مجيــع املســتويات املســت دف      للمخاونــات الــس تــديرها املناتــم امليداني
ات املسـت دفةس  . ولتحسـني مـدج ماامـة املسـتوي    (كـل سـتة قشـ ر علـى األقـل     )بشنل منت م 

تقوم املفوضية لاليا باعتماد قسـلوب لتخةـيا اإلمـدادات يـتم بـ  حتديـد مسـتوج املخاونـات         
والنميات املامع شراؤها على قساس اهلتياجات املتوقعـة يف املسـتقبلس فتنفـل بـذلك ققصـى      

 لد من مستويات املخاون.
 

 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

بـأن تقـوم املفوضـية باسـتعراا من ليـة ختصـيم       س قوصى ا لـس  94ويف الفقرة  - 172
التناليف الربناجمية واإلدارية وزيادة تنقيح ا بغية زيادة درجة اإلملـام هبـا وضـمان الدقـة يف     

 .اإلباغ عن اتسليل التناليف و
وتوزع املفوضية تناليف ا ضمن ثاث فنيات هـيك تنـاليف الـرباما؛ وتنـاليف دعـم       - 171

الــرباما؛ وتنــاليف التن ــيم واإلدارة. واملفوضــية هــي الــس وضــعت املن ليــة احلاليــة و بقتــ ا   
بشنل متس  على مجيع الرباما واملشـاريع واملواقـع خـال السـنوات األربـع املاضـية. وهلـن        

لس قن  مينن زيادة حتسني املن ليةس فيما يتعل  مثا بتصنيف تناليف املـو فني ضـمن كـل    ا 
فنية من الفنيات الثاث املذكورة قعاه. ويف هذا الصـددس سـتلرل املفوضـية استعراضـا كـاما      

 للمن لية احلالية هبدف زيادة حتسني الدقة يف تصنيف التناليف واإلباغ عن ا.
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 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

بـــأن تقــيِّم املفوضــية قداا إجــرااات التســـليل    س قوصــى ا لــس   11ويف الفقــرة   - 178
ام عملـ ا الرامـي إع إتالـة ن ـام     باستخدام اهستدهل البيولوجي املنفذة يف األردن بغية إمل

 .عاملي مولد لتحديد هوية الاجنيني وتسليل م باستخدام اهستدهل البيولوجي
يف مقـر املفوضـيةس    اسـتدهل البيولـوجي  وسيتخذ الفري  املع  بوضع الن ام العـاملي ل  - 175

عـاة التامـة للـدروس    بالتنسي  مع فري  عمليات املناتـم القةريـةس التـدابري الازمـة لنفالـة املرا     
املستخلصة مـن تنفيـذ إجـرااات التسـليل يف عمليـة األردنس يف لـدود إمنانيـة تةبيق ـا علـى          
 الن ام العامليس من قجل وضع اإلجرااات العاملية للتسليل باستخدام اهستدهل البيولوجي.

 
 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل اإلدارة املسؤولة: 
 تنفيذقيد ال احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

ــادة اســتخدام    س قوصــى ا لــس  12ويف الفقــرة  - 172 ــة زي ــأن تبحــن املفوضــية إمناني ب
 .ش را 92اهتفاقات املربمة مع الشركاا ملدة تتلاوز 

لتنفيذ واملوافقةس رهنا بتـوافر  تتوخى املفوضية بالفعل قدرا من املرونة يتيح ملديد فترة ا - 177
األموال واهلتياجات التشغيلية. واستلابة لعمليات الةوارئ يف السودان واجلم ورية العربيـة  

. ومينـن زيـادة هــامش   2191مشـروع إع مـا بعـد عــام     211السـوريةس ب ملديـد فتـرة تنفيــذ    
ويـل متعـدد السـنوات يتـيح     املرونة إذا ما التامت اجل ات املا ة بشنل قا ع وموثوم بتوفري مل

شــ را. غــري قن املفوضــية تواجــ    92ختةــيا اهتفاقــات وتنفيــذها وملديــدها إع فتــرة تتلــاوز  
ــس تعــوم ملديــد اتفاقــات الشــراكة ملــدة تتلــاوز      ــة ال ــود التالي ــا القي عــادة )ق( شــ راك  92لالي

ة املفوضـية علـى قسـاس    ت عتمـد مياانيـ   (ب)تتع د اجل ات املا ة بتقدمي تربعاهتا ملدة سنة؛ و  ما
ــة للتصــدل حلــاهت الةــوارئ     ( )ســنول؛ و  مــن الــازم قن تواصــل املفوضــية انتــ ا  املرون

القا،مة واجلديدة. وقد يثري توقيع اتفاقات متعددة السنوات مع الشـركاا دون ضـمان التمويـل    
الن ـر يف   طماه غري واقعية ويةر  خما ر قكرب للشركاا واملفوضية. غـري قن املفوضـية ستواصـل   

 إمنانية تنفيذ هذه التوصية.
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 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثالن من عام  املستهدف:التار    

ا بأن تعتمد املفوضـية علـى نةـام قوسـع هنلـا مرنـ      س قوصى ا لس 81ويف الفقرة  - 174
ــن         ــو فني م ــع م ــد م ــك التعاق ــا يف ذل ــة لــاهت الةــوارئس   ــو فني ملواج  يف اســتقدام امل
من مات قخرجس وقن تسـتعنيس عنـد احلاجـةس  صـادر خارجيـة يف بعـت عمليـات اسـتقدام         

 .املو فني قو يف مجيع ا
ــد وضــعت املفوضــية بالفعــل هنلــا مرنــا هســتقدام املــو فني ملواج ــة لــاهت          - 171 ولق

وقدت التنقيحــات العديــدة إلجــرااات املســار الســريع إع لــدوث حتّســن كــبري يف   الةــوارئس 
سرعة جت يا الشواغر. ورغم قن ملا شواغر املسار السريع استغرم فعا وقتا ق ول قبـل تلـك   
ــة الازمــة لتعــيني       ــة الســوريةس فقــد تقلصــت املــدة الامني ــة العربي املتعلقــة بالعمليــة يف اجلم وري

ــو فني يف و ــا،ف امل  ــيح إجــرااات املســار الســريع.       م ســار الســريع بشــنل كــبري نتيلــة لتنق
ــن   ــارا مـ ــ   95واعتبـ ــدت املف2198ملوز يوليـ ــرورة   س اعتمـ ــدم ضـ ــي بعـ ــة تقضـ ــية سياسـ وضـ

جملـــس اهســـتعراا املشـــترل باســـتعراا مـــلا و ـــا،ف املســـار الســـريع بـــالركون إع    قيـــام
إدارة املــوارد البشــرية. ولقــد  الترشــيحات الداخليــة الــس اتفــ  علي ــا كــل مــن املــديرين وشــعبة

 بقت السياسة املنقحة على قلدث تعيني  وجم إجـرااات املسـار السـريعس الـذل قعلـن عنـ        
يف إ ــار مواج ــة لــاهت الةــوارئ يف مج وريــة قفريقيــا الوســةى    2198ملوز يوليــ   97يف 

 وجنوب السودان.
 

 املوارد البشريةشعبة إدارة  اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  املستهدف:التار    

لتنــاليف والفوا،ــد تقييمــا لاملفوضــية جتــرل بــأن س قوصــى ا لــس 85ويف الفقــرة  - 141
ألغـراا  الس مينن استخاص ا دروس التحديد لاملرتبةة بإقامة املنتم اإلقليمي يف عمان 

 .العمليات القا،مة قو املقبلة
ــة إجــراا اســتعراا داخلــي للتنــاليف والفوا،ــد املرتبةــة    وتوافــ   - 149 املفوضــية علــى قاي

هبينل املنتم اإلقليمي لتنسي  شؤون الاجنيني يف الشرم األوسا ومشـال قفريقيـا املوجـود يف    
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عمان هبدف حتسني اهلياكل التن يمية واإلدارية القا،مةس عنـد اهقتضـااس واسـتخا  الـدروس     
ئ واســـعة النةـــام وســـريعة التةـــور  ـــم إدارة لـــاهت الةـــواربغيـــة تصـــميم هياكـــل و قو ن

 املستقبل. يف
 

 املنتم التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  املستهدف:التار    

اجلاريــة يف ضــمن ســيام العمليــة  “ActivityInfo”وســتقوم املفوضــية باســتعراا قداة  - 142
ســوريا بغيــة تقيــيم مــدج جــدوج توســيع اســتخدام ا و قو إدرا  و ا،ف ــا الر،يســية يف إ ــار   

 الن م األخرج.
 

 شعبة دعم الرباما واإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  املستهدف:التار    

ــذل يعتمــده     س ف52ويف الفقــرة  - 141 ــة ال ــاما املســاعدات النقدي ن ــرا لنــرب للــم برن
 ابلـدان  ليشـمل منتم املفوضية باألردنس ويف ضوا التخةـيا لتوسـيع نةـام هـذا الربنـاما      

بأن تصدر املفوضية تنليفا شبري مستقل بإجراا تقيـيم هلـذا الربنـاما    س قوصى ا لس قخرج
 .2198 عامقبل هناية  تقدمي تقريرهبدف 
يف احلـد مـن اعتمـاد     املسـاعدات النقديـة  ولقد  لبت املفوضية إجراا دراسة عن طثـار   - 148

ا ليات السلبية للتغلم على املصـاعم لـدج الاجـنيني السـوريني يف قربعـة مـن بلـدان املنةقـةس         
ــام     ــة ع ــول هناي ــدابري اهســتلابة    2198ســينت ي إعــدادها حبل ــيم لت ــت قيضــا إجــراا تقي . و لب

قن يصـدر  قيضا املتعلقة بالاجنيني السوريني يف األردن ولبنانس الس ي توقع  الشاملة لالتياجات
. وجيرل كذلك إجراا عدد من التقييمـات والدراسـات يف   2198تقرير عن ا حبلول هناية عام 

يف  (من مات دوليـة قو غـري لنوميـة   )س بةلم من ج ات فاعلة قخرج 2198األردن يف عام 
ــود املفوضــية     جمــال اهســتلابة اإلنســانيةس وذ  ــة وقثرهــا. وت ــراما املســاعدة النقدي ــك بشــأن ب ل

استخدام البيانات الغايرة املستمدة من تلك التقييمات والدراسات من قجـل إجـراا اسـتعراا    
ــ ا         ــد تغفل ــس ق ــى ا ــاهت ال ــد اهقتضــااس يركــا بصــفة خاصــة قيضــا عل ــيم شــاملس عن قو تقي
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اتباع هنـا فعـال مـن ليـن التنلفـة وجتنـم        الدراسات والتقييمات احلالية. وسيتيح ذلك قيضا
املســاعدة النقديــة يف األردن  اهزدواجيــة. ولــذلكس ســتن ر املفوضــية يف إجــراا تقيــيم لربنــاما  

 .2195 عام
 

 شعبة دعم الرباما واإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195 الربع األخري من عام املستهدف:التار    

س تفاديــا لإلفــراغ يف التخــاين وتوخيــا للمرونــة س قوصــى ا لــسس 29ويف الفقــرة  - 145
تستعرا املفوضية بانت ام املخاونات املوجودة يف املخازن العامليـة وادليـة للتأكـد مـن      بأن

 .بقا، ا عند املستويات املناسبة
جودة يف املخازن العاملية وادليـة  وتواف  املفوضية على قاية استعراا املخاونات املو - 142

دا،ــرة لوجســتيات بشـنل منــت مس وذلـك مبــدقمل مـدر  ضــمن اإلجـرااات احلاليــة. وتسـتعرا      
مستويات املخاون يف مجيع املخـازن شـ رياس وتعـد تقريـرا يتضـمن األصـناف        إدارة اإلمدادات

املــوزع خــال الــس قــد تايــد عــن اهلتياجــاتس قل املخاونــات الــس تتلــاوز مقــدار املخــاون  
اهث  عشر ش را املاضية قو تتلاوز متوسا املخاون املوزع خال السنوات الـثاث املاضـية.   
ويرسل التقرير إع البلدان املعنية هستعراض  واختـاذ إجـرااات بشـأن س عنـد اهقتضـاا. وختةـا       

هـو قمـٌر   لألشـخا  املعنـينيس و   املتوقعمستويات املخاون لعمليات الةوارئ على قساس العدد 
ــ  باملخــازن يف األردن     ــة. وفيمــا يتعل ــات املتقلب ــ  يف البيني ــؤ ب ــة  يصــعم التنب ــة العربي واجلم وري

 س التف ــت املفوضــية مؤقتــا  خاونــات تايــد علــى اهلتياجــات مــن الســورية والعــرام ولبنــان
يف لالــة لبنــانس ولنــن لــيس يف البلــدان األخــرج. ويعــاج ذلــك إع لــدوث  بعــت األصــناف

متوقعـة يف قعـداد الاجـنيني. ويف الوقـت نفسـ س قعيـد توجيـ  جـاا كـبري مـن فـا،ت            زيادة غري 
املخاون من لبنان إع العرامس الذل كـان قلـو  إليـ س وجيـرل لاليـا بـذل ج ـود إلجيـاد لـل          
ىاثــل فيمــا يتعلــ  باملخاونــات الفا،ضــة املتبقيــة. وتتوقــع املفوضــية قه تنــون هنــال خماونــات    

 .2198ا من هناية عام فا،ضة من املواد اعتبار
 

 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
  2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار    
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 ا املتعلقــةالن ــر يف توجي اهتــاملفوضــية بــأن تعيــد س قوصــى ا لــس 72ويف الفقــرة  - 147
مسـألة األعبـاا النـربج    إع ل املناتم القةرية على اإلشارة صرالة التخةيا بغيةك )ق(  ب

املترتبة عن األمراا عند  لم موارد للـرباما الصـحية؛ و )ب( تـذكري املناتـم القةريـة      
 مارســة ســلةت ا التقديريــة يف اســتعمال مؤشــرات األولويــات غــري العامليــة لرصــد املســا،ل 

 الصحية الس هتم بلداهنا بالتحديد.
ستحر  املفوضية على قخذ هذه التوصية بعني اهعتبار يف التعليمـات املقبلـة املتعلقـة     - 144

 بالتخةياس وعلى تضمني هذه التعليمات توجي ات بشأن اختيار الشركاا يف جمال الصحة.
 

 شعبة دعم الربناما واإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  املستهدف: التار   

املفوضية باإلفاضة يف مـوجاات صـحا،ف الوقـا،ع    س قوصى ا لس 41ويف الفقرة  - 141
ــاه والصــرف الصــحي       ــة واملي ــس تعــدها بشــأن الصــحة العامــة والصــحة اإلجنابي الســنوية ال

رد الصــحية والن افــة الصــحيةس حبيــن تتــيح حتديــد العاقــة بــني املؤشــرات الصــحية واملــوا   
 .املست َلنةس وذلك مرتني يف السنة وعلى مستوج املخيمات

ستدعم املفوضية إعداد موجاات قةرية نصف سنوية بشـأن الصـحة العامـة والصـحة      - 111
اإلجنابية واملياه والصرف الصـحي والن افـة الصـحيةس سيسـتفاد منـ ا قثنـاا اسـتعراا منتصـف         

يد القةــرل. وستواصـل املفوضــية إعـداد صــحا،ف   املـدة لتخصـيم مــوارد املياانيـة علــى الصـع    
وقــا،ع قةريــة ســنوية عــن الصــحة العامــة انةاقــا مــن البيانــات املســتمدة مــن ن ام ــا املســّمى   

( )وهو منرب شبني إلدارة بيانات الصحة العامة الـس مجعـت قثنـاا العمليـات     Twine) “تواين”
حتليـل البيانـات السـابقة واحلاليـة املتعلقـة      املتعلقة بالاجنيني وحتليل هذه البيانات(س  ـا يف ذلـك   

بالعمليــات هبــدف حتديــد اهجتاهــات يف تنــاليف الــرباما املتصــلة بالصــحة. وخــال للقــات    
العمــل اإلقليميــةس سيضــاف عنصــر يتعلــ  بالتــدريم علــى الــرباما مــن قجــل تــدريم مــو في   

نـة النتــا،ا ادققــة  الصـحة العامــة علــى الصـعيد القةــرل علــى اسـتخدام البيانــات الصــحية ملقار   
 بالنتا،ا املتوقعة يف املياانيات.  

 
 شعبة دعم الرباما واإلدارة :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

 2195من عام األول الربع  التار   املستهدف:
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س ومــن قجــل ف ــم جتــارب الاجــنيني الــذين ه يســتخدمون املرافــ   41ويف الفقــرة  - 119
لصحية التابعة للمفوضية وتصميم التدخات املناسبةس يوصي ا لس املفوضية بتقيـيم قداا  ا

املشروعني التلريبيني ألداة املراقبة يف كواهملبور ولبنـان وبـالن ر يف توسـيع نةـام التةبيـ       
 عرب شبنت اس إذا قمنن ذلك. 

سـر املعيشـية واحلصـول    جترل املفوضية لاليا دراسة استقصا،ية بشأن تقييم صـحة األ  - 112
علــى الرعايــة الصــحية يف األردن ولبنــان. وســيتخذ علــى قســاس هــذه الدراســة قــرار هنــا،ي يف   

ــتعني اســتخدام ا مــن قجــل رصــد قوجــ      2198تشــرين الثــاين نوفمرب  بشــأن الوســا،ل الــس ي
 احلصول على الرعاية الصحية يف مواقع ليست خميمات.  

 
 ما واإلدارةشعبة دعم الربا :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2198من عام األخري الربع  التار   املستهدف:
س يوصــي ا لــس بــأن تصــدر املفوضــية توجي ــات مركايــة لألفرقــة   42يف الفقــرة  - 111

القةرية بشأن معايري الفعالية من لين التنلفة يف جمـال اشـدمات الصـحية كـأداة ي سـتعان      
   يف اختاذ القرارات وختصيم املوارد يف الرباما الصحية.هبا 

ــن     - 118 ســـتتوع املفوضـــية وضـــع توجي ـــات لألفرقـــة القةريـــة بشـــأن معـــايري الفعاليـــة مـ
التنلفةس لسبما قوصـى بـ  ا لـسس باسـتخدام البيانـات والتوصـيات املنشـورة دوليـا يف          لين

 الوقت الراهن.  
 

 ما واإلدارةشعبة دعم الربا :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195من عام الثاين الربع  التار   املستهدف:

ــرة  - 115 ــيح سياســاهتا التشــغيلية      19يف الفق ــوم املفوضــية بتنق ــأن تق ــس ب س يوصــي ا ل
  املولدة املتعلقة باإللـاهتس حبيـن تةلـم إع املناتـم القةريـة القيـام  ـا يلـيك )ق( إدرا        

قعداد اإللاهت وتناليف الرعاية الصحية مـن املسـتويني الثـاين والثالـن يف إ ـار التقـارير       
الشــ رية املقدمــة للشــركاا املنفــذين؛ )ب( رصــد التفــاوت يف معــدهت اإللــاهت ادليــةس  
لبية قو النتــا،ا غــري الةبيعيــةس ليثمــا و جــدت؛ ) ( اشــتراغ    والتحقيــ  يف اهجتاهــات الســ
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لى موافقة من املفوضية يف ما تم احلاهت الس تتلـاوز تنلفتـ ا عتبـة    لصول الشركاا ع
نقديــة معينــة؛ )د( اســتخدام جلــان اإللالــة هختــاذ قــرارات متســقة وشــفافة بشــأن احلــاهت 

 ذات التنلفة العالية الس ينبغي دعم ا.
لالـة  تقوم املفوضية لاليا باختبار قاعدة بيانات طلية مـن قجـل حتسـني رصـد ن ـم اإل      - 112

علــى الرعايــة الصــحية يف إثيوبيــا واألردن وجنــوب الســودان ولبنــان. وستصــبح نتــا،ا املرللــة 
س وسيعقب ا هلقا وضع قاعـدة بيانـات بشـأن وسـا،ل     2198التلريبية متالة حبلول هناية عام 

اإللالة. وستسـاعد املفوضـية البلـدان الـس هلـا ن ـم إلالـة علـى الرعايـة الصـحية مدعومـة مـن             
ة لنــي تعتمــد إجــرااات تشــغيل مولــدة خاصــة بنــل بلــد علــى لــدةس معــازة بللــان    املن مــ

 اإللالةس وفقا للمبادئ والتوجي ات العاملية املتعلقة باإللالة على الرعاية الصحية.  
 

 شعبة دعم الرباما واإلدارة :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195من عام الثاين الربع  التار   املستهدف:

س يوصـــي ا لـــس بـــأن تعمـــل املفوضـــية علـــى تـــوخي اهتســـام يف  11يف الفقـــرة  - 117
مستويات استخدام العاملني يف جمال الصـحة يف مجيـع خميماهتـاس عـن  ريـ  اختـاذ مـا ترتنييـ          
مناسبا من التدابري التاليةك )ق( الن ر يف نقـل بعـت و ـا،ف العـاملني يف جمـال الصـحة علـى        

ساس انتقا،ي بني املخيمات األصغر واألكرب للماس لسم اهقتضااس مـع عـدم اهقتصـار    ق
على جمال إدارة الشؤون الصحية؛ )ب( توجي  الوافدين اجلدد من الاجنيني  و املخيمـات  
القا،مة غري املستخد مة بالشنل النايف؛ ) ( دما املخيماتس وذلك بالعمل مع السـلةات  

خيمات األصغر للما الـس لـن ينـون مـن ا ـدل اقتصـاديا اإلبقـاا        الو نية على إغام امل
 علي ا على املدج الةويل.

ــ     - 114 . وتلتــام 2198قصــدرت املفوضــية سياســة بشــأن بــدا،ل للمخيمــات يف ملوز يولي
املفوضيةس من خال هذه السياسةس بالسعي إع إجيـاد بـدا،ل ملخيمـات الاجـنينيس كلمـا قمنـن       

ة الاجـنيني ومسـاعدهتم بشـنل فعـال وملنينـ م مـن التوصـل إع للـول.         ذلكس مع كفالة  اي
وتعيد السياسة تركيا اههتمام على الاجنيني الـذين يعيشـون يف املخيمـات وتوسـع مـن نةـام       
األهداف الر،يسية لسياسة الاجـنيني احلضـريني حبيـن تشـمل مجيـع السـياقات التشـغيلية. وقـد         

لتاليــة ملشــيا مــع توصــية ا لــسك )ق( اســتراتيلية الصــحة  قعــّدت املفوضــية الوثــا،  التوجي يــة ا
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ــرة     ــاملي للفت ــى الصــعيد الع ــة عل ــة بالصــحة يف   2194-2198العام ــات املتعلق ؛ )ب( التوجي 
 املنا   احلضرية؛ ) ( التوجي ات العملية املتعلقة فةا التأمني الصحي لاجنيني.  

 
 شعبة دعم الرباما واإلدارة :اإلدارة املسؤولة

 نفذت ة:احلال
 عالية األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
ــا   14يف الفقـــرة  - 111 ــر املفوضـــية يف تعمـــيم تةبيـــ  ن ام ـ س قوصـــى ا لـــس بـــأن تن ـ

لسلات قياس األداا يف ا ال الصـحي علـى مسـتوج الشـبنة القةريـة بأكملـ ا. وينبغـي        
اس األدااس بوضـع خةـة   قن تقوم يف كل مركـا صـحي تسـتخدم فيـ  السـلل املتنامـل لقيـ       

عمــلس باهشــترال مــع الشــريك املنفــذس ملعاجلــة ا ــاهت الــس تســتدعي التحســنيس والقيــام   
باملتابعة يف فترات منت مة ضمانا إللراز تقدم يف هذا الصدد. وينبغي قن تقوم بـاإلباغ يف  

شــأن ضــوا نتــا،ا الســلات املتناملــة لقيــاس األداا الــواردة يف التقريــر نصــف الســنول ب
 األداا وقن تسترشد بالنتا،ا يف اختيار الشريك املنفذ الذل ستعمل مع  يف جمال الصحة. 

تعمل املفوضية لاليا على توسيع نةام السلل املتنامل لقياس األداا ليشـمل ولـدة    - 811
إضافية عن الصحة اإلجنابيـة وفـريوس نقـم املناعـة البشـرية. ويف ضـوا اسـتخدام قداة السـلل         

لتوسـيع نةـام    “تـواين ”لقياس األداا املوسعس سيلرل إعداد خار ة  ري  يف ن ـام  املتنامل 
تنفيــذ الســلل املتنامــل لقيــاس األداا املوســع وحتســني طليــة اإلبــاغ والتبــادل علــى الصــعيدين  
القةرل واإلقليمي وعلى مستوج املناتم. وسوف يتيح ذلك إجراا متابعة متسقة هسـتخدام  

القةـرل. وبفضـل التبـادل واإلبـاغ ا لـينيس سي سـتفاد مـن البيانـات         هـذه األداة علـى الصـعيد    
املسـتقاة مـن هـذه األداة عنـد إجـراا تقييمـات منتصـف املـدة وتقييمـات هنايـة العـام. قمـا علـى              
الصعيد القةرلس فيمنن قن يستفيد املو فون املعنيون بالرباما واإلدارة مـن السـلل املتنامـل    

اما واألدااس ومينن قن تسترشد ب  جلنة اختيار الشـركاا. ومينـن   لقياس األداا لرصد تنفيذ الرب
 قن يستخدم  قيضا الشركاا كأداة لرصد األداا.  

 
 شعبة دعم الرباما واإلدارة :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام األخري الربع  التار   املستهدف:
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قوصـى ا لـس بـأن تصـدر املفوضـية مبـادئ توجي يـة مسـتنم لة         س 919يف الفقرة  - 819
لتوضيح ال ـروف الـس تنـون في ـا اهتفاقـات املربمـة مـع الشـركاا املنفـذين غـري مناسـبةس            

 وينون في ا الللوا إع الشراا عرب القنوات التلارية هو اإلجراا األنسم.
املعــايري الــس ينبغــي قن  ســتتوع املفوضــية وضــع مبــادئ توجي يــة وإصــدارها لتوضــيح  - 812

تؤخذ يف احلسبان وتعاياها وال روف الس ينبغي قن تنفذ يف إ ارها األنشةة سواا عـن  ريـ    
من مات شرينة ه تست دف الربح قم مباشرة عـن  ريـ  مقـدمي اشـدمات التلـاريني. ومـن       

ومتةلبــات  بــني العوامــل األساســية الــس يــتعني الن ــر في ــا الغــرا  مــن النشــاغ املقــرر تنفيــذه   
التشغيل ادددةس وه سيما قثناا عمليات الةوارئ. وعاوة على ذلـكس فـإن إجـرااات منقحـة     
ــداد            ــد اإلع ــل قي ــي بالفع ــن املفوضــية ه ــواه م ــون قم ــذين يتلق ــن الشــركاا ال بشــأن الشــراا م

 قريبا.   وستصدر
 

 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة
 تنفيذقيد ال احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2195من عام الثالن الربع  التار   املستهدف:

س ومن قجل تعايا عملية اختيار الشركاا املنفذينس قوصـى ا لـس   915يف الفقرة  - 811
بأن تقوم املفوضية  ا يلـيك )ق( تعايـا مـا تقـوم بـ  مـن إجـرااات تـوخي العنايـة الواجبـة يف           

لشـركاا لتشـمل التثّبـت مـن اجل ـات املرجعيـةس لسـم اهقتضـاا؛         يتعل  بالفرز األويف ل ما
)ب( القيـامس بالتشـاور مـع وكــاهت قخـرج تابعـة لألمـم املتحــدة والـدوا،ر األوسـع املعنيــة         

طليات لتبادل املعلومات عن الشركاا املنفذين.  با ال اإلنساينس بوضع 
لـى الشـريك والشـروع يف العمليـة     اإلعان الذايت خةوةمل قوع تتيح تعرُّف املفوضـية ع  - 818

الشاملة املتعلقة بالتسليل وفحم السلات الشخصية. و ة قداة جديـدة تعـرف باسـم بوابـة     
الشركاا هي ا ن قيد اإلعدادس وستوفر بوابة تفاعلية على شـبنة اإلنترنـت مـن قجـل تسـليل      

فس وستقوم البوابـة مقـام   الشركاا. ومن العناصر الس مليا هذه البوابة اشتماهلا على استبيان وا
ــاهتمس وقصــناف مس واجل ــات        ــذين ســب  فحــم بيان ــات حيــول قمســاا الشــركاا ال مصــرف بيان
املرجعية لعاقاهتم السابقة مع املفوضية وغريها من مؤسسات من ومة األمـم املتحـدةس وتعقـم    

واستعراضـ ا   قدا، مس واهتفاقات الس قبرموها. وستتيح القيام على  و من لي بتعّ د البيانـات 
وحتديث ا وبعمليات الفحم وإدرا  قمساا النيانات يف القا،مة وشةب ا منـ ا. وستيّسـر تبـادل    

 املعلومات بني املفوضية واملناتم القةرية واأل راف األخرج ذات الصلة.  
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 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 يةعال األولو ة:
   2195من عام األخري الربع  التار   املستهدف:

   السابقة تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملس مراجعي احلسابات للفترات املالية -باا  
 كـــانون األول  19قـــّدم ا لـــسس يف املرفـــ  الثـــاين لتقريـــره عـــن الســـنة املنت يـــة يف    - 815

س مـوجاا حلالـة تنفيـذ التوصـيات عـن الفتـرات       س الفصل الثاين(A/69/5/Add.6) 2191 ديسمرب
فيمــا يتعلــ   2198احلالــة العامــة لــىت طب قغســةس   28املاليــة الســابقة. ويلخــم اجلــدول  

ـــ  . وتــرد املعلومــات “مل ت نفــذ”قو  “قيــد التنفيــذ”الــس ارتــأج ا لــس قهنــا   22بالتوصــيات ال
 رف  الثاين.  املتعلقة بالتوصيات السابقة بالترتيم الذل ت عرا ب  يف امل

 
 28اجلدول   

لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سابقة الس ارتنيـي يف املرفـ  الثـاين لتقريـر جملـس        
قهنـا مل تنفيـذ    2191كـانون األول ديسـمرب    19مراجعي احلسابات عن السنة املنت ية يف 

 بشنل كامل 
 مل حيدد هلا تار   تار  حدد هلا  قيد التنفيذ نفذت عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة

 - 2 2 2 92 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد      
 - 5 5 9 2 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل

ــدة إدارة   ــذل وولـــ ــم التنفيـــ املنتـــ
 - 2 2 - 2 يف املؤسسة املخا ر

 - 9 9 - 9 شعبة دعم الرباما واإلدارة  
 - 9 9 - 9 دا،رة وضع السياسات والتقييم  

 - 95 95 7 22 ا موع 
     24 12 911 النسبة املنيوية 
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ــة يف         ــن الســـــنة املنت يـــ ــابات عـــ ــس مراجعـــــي احلســـ ــر جملـــ  كـــــانون األول  19تقريـــ
 (91)2191ديسمرب 
س وافقت املفوضية علـى توصـية ا لـس بـأن تعيـد وضـع وترسـيخ        918يف الفقرة  - 812

ــا   ــادئ املنصــو  علي  ــن  املب ــك م ــاس وذل ــى املســتوج     يف توجي اهت خــال وضــع سياســة عل
عادة للعمليـات القةريـة قن تةلـم إجـراا      القةرل حتدد بوضو  ال روف الس ينبغي في ا 

خةة ومياانية معلـومتني للتقيـيم    تقييمات للرباما واملشاريعس وتنم صرالة على ختصيم 
 .خال مرللة تصميم املشروع

قحة للتقييم من املتوقـع قن تنتمـل حبلـول    تقوم املفوضية لاليا بعملية وضع سياسة من - 817
وقن تتضمن قلناما تنم على إجراا قعمال تقييم همركاية. ومـن العوامـل    2198هناية عام 

احلامسة لنلا  هذه املبادرة إنشاا إ ـار معيـارل وتن يمـي يبـّين املقـاييس والةرا،ـ  الراميـة إع        
يم ا وإعـدادها. ومـن املتـوخى قن    حتديد التقييمات الس ستلرج على الصـعيد القةـرل وتصـم   

تتوع دا،رة وضع السياسات والتقييم إعداد اإل ار املعيـارل والتن يمـيس وتقـدمي الـدعم الـتق       
والتوجي  للمناتم القةرية الس تستعد إلجراا عمليـات تقيـيمس وضـمان اجلـودة وىارسـة دور      

عمليـات التقيـيم الامركايـة مسـة      رقاا. وسينون حتديد املـوارد التقنيـة واملاليـة الازمـة لـدعم     
 بالغة األاية يف املناقشات املقبلة مع اإلدارة العليا واملناتم وش عم تقدمي الدعم.  

 
 دا،رة وضع السياسات والتقييم :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2198من عام األخري الربع  التار   املستهدف:
توصية ا لس بأن تضع بصفة عاجلة هنلـا بسـيةًا    س قبلت املفوضية 917لفقرة يف ا - 814

  اإلباغ احلالية. إلدارة املخا ر على نةام املن مة كل اس وذلك باهستناد إع ترتيبات  
ــن        - 811 ــارا مـ ــرياهنا اعتبـ ــدق سـ ــة وبـ ــا ر يف املؤسسـ ــة إدارة املخـ ــدرت سياسـ  طب  9صـ

س ويف ذلــك 2197لايران يونيــ   11سياســة قبــل . وســيلرل اســتعراا ال2198 قغســةس
التاريخ سيتم الن ر يف معايري قياس اشةورة على قساس بيانات املخا ر الس سـيلرل جتميع ـا   

ــام     ــن ع ــدة م ــرة املمت ــاا الفت ــة   2192إع عــام  2198يف قثن ــا تعليمــات إداري . وستصــدر قريب
إلنترونيـة بشـأن إدارة املخـا ر يف    مفصلة تبني  را،  التنفيذ. وجيرل قيضـا إعـداد دورة تعلـم    

__________ 

 (91) A/66/5/Add.5.س الفصل الثاين 
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. ومن املتوقع قن تنتمل مرللة اجلولـة  2198املؤسسة سيبدق تنفيذها يف الربع األخري من عام 
 .  2195طذار مارس  19األوع من تقييمات املخا ر حبلول 

 
 املنتم التنفيذل وولدة إدارة املخا ر يف املؤسسة :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2195من عام األول الربع  التار   املستهدف:
س يوصـي ا لـس بـأن تقـوم املفوضـية باسـتعراا املنـاها املختلفـة         998يف الفقرة  - 891
هلـا نةـام تةبيـ      املشاريع عرب شبنت ا من قجل الوقوف على قفضـل املمارسـات الـس     لتتبع 

 تننولوجيا املعلومات. لية املفوضية يف جمال قوسعس وتقييم مدج توافق ا مع استراتي
ــا املتعلقــة          - 899 ــة حتــدين برجمياهت ــس واج تــ ا املفوضــية قثنــاا عملي بســبم الصــعوبات ال

ــت )    ــوكس كاين ــا،ا )ف ــى النت ــاإلدارة القا،مــة عل ــى العمــاا((س  Focus Clientب ــا عل ( )التركي
ية التلارية البديلـة قـد تقـدم لـا     جترل لاليا مشاورات لبحن ما إذا كانت التةبيقات الرباجم

 ويل األجل حيق  إدارة الدعم التن يمي الذل يوفره لاليـا ن ـام فـوكس كاينـت. وتتضـمن      
هذه املناقشات البعد املتعل  بتعايا قدرة العمليـات علـى تعقـم املشـاريع. وجيـرل لاليـا حبـن        

ــا       ــاريع يف احل ــم املش ــبعني يف تعق ــ لني املت ــن الن ــبة م ــة والســورية  اشــربات املنتس لتني العراقي
س علــى التــوايف( هســتخا  الــدروس األساســية ActivityInfo و ProjectInfo)املعــروفني بــامسي 

 هبدف دراسة إمنانية تةبيق ما على نةام قوسع.  
 

 شعبة دعم الرباما واإلدارة :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
  2195من عام األول بع الر التار   املستهدف:

علــى التســاب  س قوصــى ا لــس بــأن تعتمــد املفوضــية هنلــا مبنيــا 997يف الفقــرة  - 892
حمددة بوضـو س وتقيـيم موضـوعي ومعـاز      املخا ر يف إدارة الشركاا على قسس متةلبات 

نـ ا  وكذلك ترتيبات متينة ملراقبـة التنفيـذ املتسـ  هلـذا ال     باألدلة النافية ملخا ر الشركااس 
 .من قبل املناتم القةرية 

يف قعقاب توصية من مراجعي احلساباتس وضعت خةة عمل متعددة السنوات علـى   - 891
مرالل من قجل إدما  إدارة املخـا ر وتعايـا الضـوابا ضـمن اإل ـار النـا م لتنفيـذ املشـاريع         
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خةـة  . وقـد قلـرزت   2198س ويتوقع قن تنتمل حبلول هناية عـام  2199مع الشركاا يف عام 
س السياســات 2191العمــل املتعــددة الســنوات تقــدما علــى النحــو املقــرر. وصــدرتس يف عــام   

واإلجرااات املتعلقة باختيار الشركاا واهلتفاظ هبمس وكـذلك اتفاقـات الشـراكة يف املشـاريع     
املولدة اجلديدة. وجرج وضـع هنـا جديـد لانتقـال التـدرجيي  ـو األخـذ  راجعـة لسـابات          

ــى   ــ      املشــاريع عل ــا يف ملوز يولي ــة اإلدارة العلي ــيتم 2198قســاس املخــا رس ل ــي  وافق س وس
 .  2198تةبيق  يف مراجعة لسابات مشاريع عام 

 
 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

  2198من عام األخري الربع  التار   املستهدف:
خـال إعـداد    سس وافقت املفوضـية علـى توصـية ا لـس بـأن تقـوم      911يف الفقرة  - 898

ــ  احلــر  علــى حتســني      ــد ومــن منةل ــة    هنــا إدارهتــا اجلدي اهتســامس بوضــع قا،مــة مرجعي
للمو فني امليـدانيني كـي تـبني تفاصـيل الايـارات الـس يقومـون هبـا          مشتركة مينن إصدارها 

القةرية إجـرااات   رجعية على ضرورة اختاذ املناتم للشركاا. وينبغي قن تشدد القوا،م امل
التوثيـ  النامـل لإلجـرااات املتخـذة. وحتـل       لازمة ملعاجلة قصور قداا الشـركااس وتقتضـي   

  التوصية حمل توصية ا لس السابقة. هذه 
ب وضــع مــذكرة توجي يــة بشــأن عمليــات الرصــد والتحقــ  وإدارة خمــا ر املشــاريع     - 895

ملخــا رس وجيــرل تنفيــذها علــى ســبيل التلربــة يف العديــد مــن البلــدانس  ــا في ــا   القا،مــة علــى ا
 .  2198األردن ولبنانس ويف منةقة غرب قفريقيا. ويتوقع تعميم ا بالنامل حبلول هناية عام 

 
 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2198من عام األخري الربع    املستهدف:التار 
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ــة يف       ــنة املنت يـــ ــن الســـ ــابات عـــ ــي احلســـ ــر جملـــــس مراجعـــ ــانون األول  19تقريـــ  كـــ
 (21)2199ديسمرب 
بـأن تضـع توصـيفات مناسـبة     ا لس س وافقت املفوضية على توصية 11يف الفقرة  - 892

بة للتعـيني يف الو ـا،ف   للو ا،ف وتعةي األولوية هستقدام املـو فني ذول املـؤهات املناسـ   
   .اإلضافية املعتمدة يف جمايف املالية ومراقبة املشاريع بأسرع وقت ىنن

و يفـة مـن و ـا،ف     51س علـى إنشـاا   2191واف  املفوا الساميس اعتبارا من عام  - 897
انيـة.  اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل ومراقبة املشاريع لتعايـا القـدرات املاليـة يف العمليـات امليد    

وجرج تنقيح توصيفات هذه الو ا،فس وتعتـام املفوضـية مألهـا تـدرجيياس مـع مراعـاة دورات       
س مـن قجـل   2192املياانية واملوارد املتالة. وباإلضافة إع ذلكس تستخدم املفوضـيةس منـذ عـام    

اإلدارل تعايا عملية اختيار املو فني املناسبنيس ن اما تتوع وفق  شعبة اإلدارة املاليـة والتن ـيم   
تقييم املرشحني من الفنيـة الفنيـة لو ـا،ف اإلدارة املاليـة قو التن ـيم اإلدارل قو مراقبـة املشـاريع        
ــة هــي       ــة اإلدارية املالي ــإن اشلفي ــ م. وباإلضــافة إع ذلــكس ف ــا واملوافقــة علــى تعيين تقييمــا م ني

ا التعـيني يف  إلدج اشلفيـات الفنيـة اشمـس الـس قنشـنيت يف إ ـار برنـاما املفوضـية لرتـم بـد          
. ومــن بــني الو ــا،ف اشمســني 2191العمــل اإلنســاين مــن الفنيــة الفنيــة الــذل ق لــ  يف عــام  

ــاهس قنشـــنيت   ــا قعـ ــار إلي ـ ــام  28املشـ ــة يف عـ ــة يف  2191و يفـ ــا،ف املتبقيـ س وقنشـــنيت الو ـ
 يف إ ار مبادرة املفوضية لبناا القدرات. 2198 عام
 

 لتن يم اإلدارلشعبة اإلدارة املالية وا :اإلدارة املسؤولة
 نفذت احلالة:

 عالية األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

)ق( تنفيــذ الضــوابا  :بــأن تقــوم املفوضــية  ــا يلــي  ا لــسس قوصــى 82يف الفقــرة  - 894
املالية الرفيعة املستوج املناسبة لرصد األنشةة يف امليدان واستعراا هياكل ا القا،مة املعنية 

حديـد وكفالـة وجـود إ ـار مناسـم للضـوابا الداخليـة وتفعيلـ ؛ )ب( وقيـاس          باملساالة لت
هينل ا املع  باملساالة مقارنة  ن مات م فّوضة ىاثلـةس بغيـة وضـع إ ـار يلـيب اهلتياجـات       

 .التشغيلية مع العمل يف الوقت ذات  على تعايا املساالة والرقابة

__________ 

 (21) A/67/5/Add.5.س الفصل الثاين 
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شـــرعت املفوضـــية يف اســـتعراا إ ـــار الضـــوابا املاليـــةس وإثـــر إجنـــاز قلـــد اشـــرباا   - 891
اهستشاريني لدراسـة مقارنـة مـع من مـات مفوضـة ىاثلـة وقياسـ ا هبـاس واسـتعراا الضـوابا           
ــدوال إل ــار           ــة لللنــة تري ــات الراعيــة التابع ــوذ  جلنــة املن م ــارت املفوضــية من ــةس اخت القا،م

ــة الــذل رقت   ــة وكفــااة بوضــع ن ــم     ضــوابة ا الداخلي ــام بفعالي ــ  مناســم ليتســي هلــا القي قن
الضوابا الداخلية وتع دها. وب وضـع إ ـار للضـوابا الداخليـة يسـتند إع النمـوذ  املختـارس        
مع التركيا على الضوابا املاليةس وهو ا ن يف املرالل الن ا،ية من إقراره من اإلدارة العليا قبـل  

 إصداره رمسيا.  
 

 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :ؤولةاإلدارة املس
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198من عام األخري الربع  التار   املستهدف:

 :س وافقت املفوضـية علـى توصـية ا لـس بإعةـاا األولويـة ملـا يلـي        921يف الفقرة  - 821
مــدادات ادليــة يف ن ــام التخةــيا  )ق( حتســني عمليــات التســليل الــس تقــوم هبــا قفرقــة اإل  

املركــال للمــوارد التــابع للمفوضــية قو العــودةس إذا مل يتحقــ  ذلــكس إع التعقــم املركــال  
للشــحنات عــن  ريــ  دا،ــرة إدارة اإلمــداداتس مــن قجــل تــوفري مقيــاس عملــي لوقــت          

دات علـى  إمنانية املقارنة بني مقاييس األداا الس تداوم دا،ـرة إدارة اإلمـدا   التسليم؛ )ب(
تةبيق ــا يف جمــال إيصــال اإلمــدادات يف لــاهت الةــوارئ ويف غــري لــاهت الةــوارئس         

ــدا،رة علــى      ) ( ــة يف إ ــار مؤشــر التو يــف الــذل تــداوم ال اإلملــام جبوانــم النفــااة الفني
ــ ؛ )د( ــن تشــنل       تةبيق ــدا،رة حبي تن ــيم مؤشــرات األداا الر،يســية املؤسســية اشاصــة بال

 .توج القةرل بشأن األداا املتعل  باإلمدادقساسا لإلباغ على املس
اختذت التدابري التالية لتنفيذ هذه التوصيةك )ق( عينت املفوضية كـبري مـو فني لشـؤون     - 829

اإلمــداد لإلشــراف علــى التعقــم املركــال للشــحناتس تــوليى وضــع مؤشــرات قداا ر،يســية ب    
  اشصـو  التسـليم يف الوقـت    باهستناد إلي ـا قيـاس قداا وكـاا الشـحن األربعـةس وعلـى وجـ       

ادــدد. وتنــاقش النتــا،ا مــع وكــاا الشــحن قثنــاا اجتماعــات منت مــة؛ )ب( يتعقــم مو ــف  
لشــؤون اإلمــداد مســؤول عــن تعقــم الشــحنات تــواريخ التســليم املتوقعــة يف مقابــل التــواريخ   

حتســني  الفعليــة ويعــد تقــارير منت مــة؛ ) ( اعتمــدت املفوضــية عــددا مــن التــدابري الراميــة إع  
النفااة امل نية ملو في شؤون اإلمدادس  ـا يف ذلـك اإلجـازة الفنيـة للو ـا،ف امليدانيـة مـن قبـل         
الشعبة املعنية يف املقر. وقـدمت دا،ـرة لوجسـتيات إدارة اإلمـدادات مسـااات رمسيـة يف تقيـيم        

ــم      ــة قه ــداد يف جمموع ــو في شــؤون اإلم ــار م ــاغ    21قداا كب ــة؛ )د( جــرج إدرا  اإلب عملي
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ملخصم عن العمليات يف لاهت الةوارئ من قجل تتبع بيانات الشحنات ذات الصـلةس مـن   ا
قبيل تاريخ التسليم التقديرل وتـاريخ التسـليم الفعلـي وتنـاليف الشـحن. وقدخلـت حتسـينات        
إضــافية علــى عمليــة اإلبــاغك فتقــارير التــدفقات واملخاونــات الــس تــبني التةــورات كــل شــ ر 

 نمال التحليل املتعل  بفا،ت املخاون ادتمل.  قصبحت تقدم ا ن هست
 

 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :اإلدارة املسؤولة
 ن فيذت احلالة:

 عالية األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

س يوصي ا لس بأن تبحـن املفوضـية إمنانيـة إجـراا حتليـل كمـي       911يف الفقرة  - 822
جبميـع توريـدات األصـناف واملـواد غـري الغذا،يـة رهـن التسـليمس         ملتةلبات التخاين اشاصة 

 .وذلك يف إ ار ن ام اإلدارة املالية التابع ملشروع جتديد ن م اإلدارة
باإلضـافة إع اإلجـرااات الـس ســب  اإلبـاغ عنـ اس قهنــت املفوضـية استعراضـا هلينــل         - 821

س مـن قبيـل حتليـل تـدفقات     2191 مجيع املخازن مع إدخال بعت التحسينات باملقارنة مع عام
املخاونات وعمليات نقل احلاويـات. وباإلضـافة إع ذلـكس َقنتلـات بعثـة موفـدة إع مج وريـة        
ــال       ــة هن ــة اجلاري ــل يف اســتعراا هينــل التخــاين يف العملي ــ ا املتمث ــة عمل ــو الدميقرا ي النونغ

على ذلكس مـن املقـرر    واستخدام  على النحو األمثل ملشيا مع اهلتياجات التشغيلية. وعاوة
. وتعنـف  2198إيفاد بعثـة إع منةقـة غـرب قفريقيـا لـنفس الغايـة يف الربـع األخـري مـن عـام           

املفوضية قيضا على دراسـة العـدد األمثـل مـن املسـتودعات املـدارة مركايـا الـس يـتعني احلفـاظ           
 علي ا.  

 
 شعبة اإلدارة املالية والتن يم اإلدارل :اإلدارة املسؤولة

 ن فيذت :احلالة
 متوسةة األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
ــرة  - 828 ــة      914يف الفقـ ــدادات التابعـ ــرة إدارة اإلمـ ــوم دا،ـ ــأن تقـ ــس بـ ــى ا لـ س قوصـ

)ق( تنفيذ خةة ا الرامية إع توفري معلومـات موثوقـة عـن قداا املـوردين      :للمفوضية  ا يلي
ــا     ــذه املعلومـ ــتخدام هـ ــنس )ب( اسـ ــت ىنـ ــرع وقـ ــة إلدارة قداا  يف قسـ ــورة من ليـ ت بصـ

 .املوردينس والعقودس واختاذ قرارات تقوم على األدلة فيما يتعل  بإرساا اهتفاقات اإل ارية
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ــات        - 825 ــيم قداا عملي ــة اجلــودة وتقي ــ  مراقب ــوردين عــن  ري ــاس قداا امل ــوع املفوضــية قي تت
ت اإل اريـة والصـنول التعاقديـة    التسليم والتقيد باألسعار وفقا للشروغ املتف  علي ا يف اهتفاقـا 

األخــرج. وتشــتمل العمليــات علــى قكــرب قــدر ىنــن مــن العقــودس ه ســيما اهتفاقــات التعاقديــة  
العالية القيمة. وب وضع استمارات لتقييم البا،عني تتعل  بالسـلع واشـدمات علـى السـوااس وهـي      

يع مـو في شـؤون اإلمـداد    متالة على موقع املفوضية يف الشبنة الداخلية. وبذلت ج ود لتشل
   على استخدام استمارات هلتماس التعليقات بشنل من لي يف العمليات القةرية.

وباإلضافة إع ذلـكس جيـرل اختـاذ املايـد مـن اإلجـرااات لتحسـني املعلومـات املتعلقـة           - 822
بـأداا   باملوردينك فمواعيد الشحن قدرجت يف قوامر الشراا وجيرل تعقب اس واملعلومات املتعلقـة 

املوردين قصبحت ا ن تسـتخدم يف حتديـد مقـدار النميـات الـس سـتوزع علـى املـوردين وفـ           
 اهتفاقات اإل ارية اجلديدة.  

 
 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :اإلدارة املسؤولة

 ن فيذت احلالة:
 عالية األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
فوضية على توصية ا لس بأن تتفـادج تنـرار اجل ـود    س وافقت امل982يف الفقرة  - 827

)ق( حتديـد املعلومـات الـس يـتعني      :وتعار ض ا من جانم املناتم القةرية املختلفة عن  ري 
جتميع ــا واهلتفــاظ هبــا مــن قجــل تعقــم قداا املــوردين فيمــا يتعلــ  بتوريــد الشــحنات           

ــا  يف ــا واكتماهلـ ــ ل اه  ؛مواعيـــدها وجودهتـ ــع منـــوذ  سـ ــي  )ب( وضـ ــىت يتسـ ــتخدام لـ سـ
 .لولدات اإلمدادات استخا  هذه البيانات بصورة متسقة

قعاه املتصـلة بالتوصـية    825يرجى الرجوع إع تعليقات املفوضية الواردة يف الفقرة  - 824
 كــــانون األول  19مــــن تقريــــر ا لــــس عــــن الســــنة املنت يــــة يف  914الــــواردة يف الفقــــرة 

 .  2199 ديسمرب
 

 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :لةاإلدارة املسؤو
 ن فيذت احلالة:

 متوسةة األولو ة:
  ه ينةب  التار   املستهدف:
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س وافقت املفوضية على توصية ا لس بأن تؤكـد يف توجي اهتـا إع   981يف الفقرة  - 821
 مو في اإلمدادات علـى املبـدق األساسـي يف التخةـيا املتمثـل يف قن التقلبـات النليـة الـس        
ينةول علي ا تقدمي العةاااتس وقداا املوردينس واللوجستياتس ونةام التـدخل احلنـوميس   
ــد        ــة لتوري ــد امل ــل الامني ــم الشــركاا املتعــددين ســوف تتلــ  إع ملدي واملشــاركة مــن جان

ويف بعت احلاهت سـيتةلم ذلـك  لـم     .اللوازم الةبية عمليا إع ما بعد الفترات الن رية
 .التوريد يف وقت مبنر

تعتــرب إجــرااات التشــغيل املولــدة للعــرا والةلــمس وختةــيا جتديــد املــوارد عناصــر   - 811
إلاامية يف عملية التخةيا لدج املفوضـية. ومينـن تةبيـ  إجـرااات التشـغيل املولـدة قيضـا يف        
ختةيا اإلمدادات الةبية. وتقدم صفحة خمصصة هلذا الغرا علـى موقـع املفوضـية يف الشـبنة     

ت بشــأن إدارة األدويــةس ولضــر مو فــون مــدربون يعملــون يف جمــال الصــحة الداخليــة تعليمــا
العامة للقات عمل بشـأن اإلدارة ادسـنة لألدويـة. وتشـدد املفوضـية مـن جديـد علـى تـذكري          
مو في شؤون اإلمداد العاملني يف امليدان قن الامن الذل يستغرق  توريـد اللـوازم الةبيـة جيـم     

 ربعة وستة قش ر.  قه يتلاوز فترة تتراو  بني ق
 

 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :اإلدارة املسؤولة
 ن فيذت احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

ــرة  - 819 ــد      955يف الفق ــل التوري ــديل دلي ــس بتع ــى توصــية ا ل س وافقــت املفوضــية عل
قـوم بـإجراا اختبـارات سـوقية     اشا  هبا حبين يشترغ على قفرقة اإلمدادات القةرية قن ت

 .دورية للخدمات الر،يسية الس جيرل شراؤها حمليا وف  دورات حمددة
ــد اشــا  باملفوضــية       - 812 ــل التوري قدرجــت احلاجــة إع البحــوث الســوقية بالفعــل يف دلي

ضمن الفصل املتعل  بـإدارة سلسـلة اإلمـداد. ويـنم الـدليل قيضـا علـى ضـرورة وضـع خةـا           
هفتراضات والقرارات ومربراهتا. واستعراا ال ـروف السـا،دة يف السـوم    للمشتريات تصف ا

 ملشتريات.هي جاا ه يتلاق من خةة ا
 

 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :اإلدارة املسؤولة
 ن فيذت احلالة:

 متوسةة األولو ة:
 ه ينةب  التار   املستهدف:
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 (29)2192كانون األول ديسمرب  19يف تقرير جملس مراجعي احلسابات عن السنة املنت ية   
س يوصـي ا لـس بـأن تقـوم املفوضـية بتعايـا ن ـم إدارة املخاونـات         57يف الفقرة  - 811

لدي ا لدعم اختاذ قرارات قكثر استنارة بشأن جتديد املخاوناتس  ا يف ذلـك تنبيـ  مـو في    
و اشيــار اإلمــدادات عنــد ا فــاا مســتويات املخــاون عــن لــد قدو معــني وتــوجي  م  ــ   

 .األكثر كفااة لتلديد املخاون
جيرل لاليا تنفيذ هذه التوصيةس وفـ  مـا تقـرر. ووضـعت املفوضـية إجـرااات تشـغيلية         - 818

مولدة جديدة للتخةيا لالتياجات من إمدادات اإلغاثة األساسيةس  ـا يف ذلـك اهلتياجـات    
س قصــبحت هــذه 2198عــام  مــن املشــتريات الســنوية وإجــرااات جتديــد املــوارد. واعتبــارا مــن   

 اإلجرااات عنصرا إلااميا من عناصر عمليس التخةيا وختصيم املوارد يف املفوضية. 
 

 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
  2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

 لــس بــأن تقــوم املفوضــيةس بغيــة اســتخدام املــوارد بنفــااة س يوصــي ا51يف الفقــرة  - 815
 :قكـــربس بوضـــع خةـــة شـــراا خماونـــات للمن مـــة وحتـــديث ا بانت ـــامس يراعـــى في ـــا مـــا يلـــي 

تأخذ اشةة يف اهعتبار كا من املتةلبات ادلية واملتةلبات املـدارة مركايـا ألصـناف     قن )ق(
ــة إع   ــتند اشةــ ــة؛ )ب( قن تســ ــا يتعلــــ  بالةلــــم  املخــــاون املعياريــ ــابقة فيمــ اشــــربة الســ

  .والسيناريوهات األكثر التماه مع احلفاظ قيضا على املستوج الازم من املخاون الوقا،ي
وضـعت إجـرااات التشــغيل املولـدة الشـاملة املتعلقــة بـالتخةيا لسلسـلة اإلمــدادات        - 812

فوضـيةس اعتبـارا مـن    وهي عنصر إلاامي مـن عناصـر عملـيس التخةـيا وختصـيم املـوارد يف امل      
. وتنفيذ هـذه التوصـية جـار علـى النحـو املقـررس وسـيتم إجنازهـا حبلـول هنايـة عـام            2198عام 

 .  2195س بعد إدما  اإلجرااات التشغيلية املولدة يف دورة ختةيا املياانية لعام 2198
 

 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة ة:األولو 

  2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
__________ 

 (29) A/68/5/Add.5.س الفصل الثاين 
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)ق( تعـيني قلــد كبــار   :س يوصــي ا لـس بــأن تقـوم املفوضــية  ـا يلــي   24يف الفقـرة   - 817
مو في املخا ر مع تنليف  بوهية واضـحة هـي تنفيـذ الصـيغة اددثـة لإل ـار اهسـتراتيلي        

الغـش مـن قجـل حتديـد ا ـاهت الر،يسـية       ملنافحة الغش؛ )ب( إجراا تقييم شامل ملخـا ر  
الس تنون في ـا املفوضـية عرضـة للمخـا ر؛ ) ( حتديـد مـدج قـدرة املفوضـية علـى حتمـل           

 .خمتلف قنواع خما ر الغش ادددة
وقصــدرت مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الاجــنيني إ ــارا اســتراتيليا منقحــا ملنــع     - 814

ن  ثابــة مرجــع ســ ل اهســتعمال يتســم بالشــفافية لينــو 2191الغــش والفســاد يف ملوز يوليــ  
ألغراا التوعية والدعوة وتنفيذ التدابري الوقا،ية الس مينن قن تس م بقدر كـبري يف التقليـل إع   
قدو لد من الغش والفساد يف املن مة. وحتت رعاية نا،م املفوا السـاميس قنيةـت باملراقـم    

اس سيباشـــر املراقــم املـــايفس  ســاعدة خـــرباا   املــايف م مــة تنفيـــذ هــذا اإل ـــار. وهلــذا الغــر     
خارجينيس بوضع خةة ملموسة وعملية تركا على جماهت اشةـر الر،يسـية مـن قبيـل التمويـل      
واملشتريات وبوضع ما يتصل هبذه اشةـة مـن طليـات للتـدريم وبـراما لاتصـاهت والتوعيـة.        

فيمـا يتعلـ  بتقيـيم املخـا رس فـإن      . و2195وي توقع قن ينف ذ املشروع تنفيذا كاما بن ايـة عـام   
تقتضي من العمليـات امليدانيـة    2198سياسة إدارة املخا ر يف املؤسسة الصادرة يف ملوز يولي  

وكيانات املقر قن تقيم خما ر الغش يف إ ار تقييم املخـا ر مـرة والـدة يف السـنة علـى األقـل.       
نــوع الغــش عنــد وضــع معــايري وســيتم الن ــر يف حتديــد درجــة حتمــل خمــا ر الغــش اســتنادا إع 

 قوسع نةاقا لقياس املخا ر.  
 

 وولدة إدارة املخا ر يف املؤسسة التنفيذل املنتم املسؤولة: اإلدارة 

 التنفيذ قيد احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195 عام من األخري الربع التار   املستهدف: 
 إجـراا  القةـريني  املمـثلني  إع املفوضـية  تةلـم  بأن ا لس قوصى س72 الفقرة ويف - 811

 املسـتند  العـام  هنل ـا  إ ـار  يف املنفـذين  الشـركاا  جبميـع  يتعلـ   ما يف الغش ملخا ر تقييمات
   املخا ر. تقييم إع

ويســتلام اإل ــار اهســتراتيلي املــنقح املــذكور قعــاه مجلــة قمــور مــن بينــ ا قن جيــرل  - 881
ا يف ذلـك لألنشـةة املنفـذة مـن خـال شـركاا.       ىثلو املفوضية تقييما شاما ملخـا ر الغـشس  ـ   

وباإلضافة إع ذلكس فإن املفوضية بصدد صياغة مذكرة توجي يـة بشـأن إدارة خمـا ر املشـاريع     
ستتضــمن توجي ــات جديــدة لتقيــيم خمــا ر الغــش للمشــاريع الــس ينفــذها الشــركااس وحتديــد     



A/69/353/Add.1 
 

 

14-60681 117/212 

 

لشـركاا بالسـلول األخاقـي.    الضوابا املناسبة للوقاية من الغش؛ وتعايا شرغ تقيـد مـو في ا  
وقد قدرجت املفوضية بالفعل يف اهتفاقات املعيارية للشراكة يف إ ار املشـاريع قلنامـا حمـددة    
وصــارمة بشــأن منافحــة الفســاد ومنافحــة ىارســات الغــش الــس مينــن قن تــؤدل إع فســخ     

 اهتفام إذا مل يتقيد هبا الشركاا.  
 

 اإلدارل والتن يم اليةامل اإلدارة شعبة املسؤولة: اإلدارة 

 التنفيذ قيد احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195 عام من الثاين الربع التار   املستهدف: 
ــرة ويف - 889 ــس قوصــى س42 الفق ــا املفوضــية ا ل ــيك   ــل )ق( يل ــارير حتلي  األنشــةة تق

 املضـةلع  ألنشـةة با التناليف تعل  كيفية لرصد املالية التقارير مع باهقتران سنوية النصف
 لتحقيـ   الصحيح املسار يف املنفذون الشركاا كان إذا ما بتقييم قفضل  و على والقيام هبا

 بشـنل  األقسـاغ  تسـديد  مواامـة  )ب( تتـدخل؛  قن املفوضـية  يلام كان إذا ما قو األهداف
 مــن األدو احلــد إع للتقليــل اشــدمات وتقــدمي املقـررة  املنفــذين الشــركاا قنشــةة مــع قوثـ  
   التمويل. يف التقلبات بسبم الرباما إجناز يف التأخري قو القصور قوج 
وتقوم املفوضية لاليا بوضـع ن ـام إلدارة املـدفوعات إع الشـركاا مـن قجـل مواامـة         - 882

هــذه املـــدفوعات مـــع معـــدل تنفيـــذ األنشـــةة املقـــررة. وقـــد ب تنليـــف شـــركة لتننولوجيـــا  
غي إدخاهلا علـى ن ـام املفوضـية املركـال لتخةـيا املـوارد.       املعلومات بتنفيذ التغيريات الس ينب

ــام        ــن ع ــع األخــري م ــدة يف الرب ــار األداة اجلدي ــتم اختب ــع قن ي ــن املتوق ــا يف  2198وم وتةبيق 
 .  2195 عام
 

 اإلدارل والتن يم املالية اإلدارة شعبة املسؤولة: اإلدارة 

 التنفيذ قيد احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195 عام من األخري الربع ستهدف:التار   امل 
 إلدارة دليـل  جتميـع  )ق( يلـيك   ـا  بالقيـام  املفوضـية  ا لـس  قوصى س11 الفقرة ويف - 881

 الثغـرات  ويعـائ  القا،مـة  الداخليـة  املـذكرات  توليد في  يتم س2198 عام بن اية األسةول
 علـى  اتباع ـا  يـتعني  الـس  املركبـات  قسـةول  إدارة ىارسات ذلك يف  ا التغةية يف الر،يسية
 الــس القةريــة األســا يل إدارة ضــرورة علــى تــنم سياســة وضــع )ب( القةــرل؛ الصــعيد
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 اللوجســــتيات جمــــايف يف املــــؤهلني املــــو فني جانــــم مــــن مركبــــة 11 للم ــــا يتلــــاوز
   األسةول. وإدارة
 وتسري عملية وضع دليل إلدارة األسةول يعائ جوانم مثـل ضـرورة تـوافر مـو فني     - 888

مؤهلني يديرون األسا يل الس يتلاوز للم ا عددا معينا مـن املراكـم يف الةريـ  الصـحيحس     
 وسيتم اهنت اا من ا على النحو املخةا ل .  

 
 الةوارئ واألمن واإلمدادشعبة  اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2198األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
س قوصــى ا لــس قيضــا بــأن تنشــر املفوضــية قداة مولــدة لتحليــل   18ويف الفقــرة  - 885

تنـاليف اسـت ال وقـود املركبـات وتنـاليف صــيانت ا علـى مجيـع املناتـم القةريـة حبلــول          
ــة عــام  س إمــا يف شــنل منــوذ  بيانــات ملشــروع إدارة األســةول علــى الصــعيد    2191هناي

 تصل باحلاسوب.  العاملي قو جدول معلومات غري م
وهـو تةبيـ  برجمـي إلدارة     FleetWaveوتعمل املفوضـية علـى البـدا باسـتخدام تةبيـ        - 882

األسةولس سيوفر خاصية تتبع وحتليل است ال الوقـود وتنـاليف الصـيانةس يف مجلـة خاصـيات      
 قخرج. وجيرل العمل لاليا على تنييف منوذ  الوقود والصيانةس ومـن املقـرر إنتـا  الن ـام يف    

. ويف الوقت نفس س سيبدق األخذ حبل ه يقوم على اهتصال باحلاسـوب علـى  ـو    2195عام 
ما قوصى ب  ا لسس وقد ب بالفعل إعداد جدول معلومـات هلـذا الغـراس وسـيبدق العمـل هبـذا       

 .  2198احلل يف إ ار العمليات قبل هناية عام 
 

 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195الثاين من عام الربع  التار   املستهدف: 
س قوصــى ا لــس بــأن تــدر  املفوضــية يف دليــل إدارة األســةول  915ويف الفقــرة  - 887

اجلديد توجي ات بشأن كيفيـة تقيـيم بـدا،ل اسـتخدام مرا،ـم نا،يـة عنـدما مينـن قن يـؤدل          
ــف     الللــوا إع خــدمات   ــرات توق ــداد فت ــة وامت ــة إع الســفر ملســافات  ويل الصــيانة النا،ي

اســتخدام املركبــات وارتفــاع تنــاليف النقــل. وينبغــي قن تشــمل التوجي ــات مــا يلــيك          
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اهختبـار الــدورل لألســوام ادليــة للتحقــ  مــن تــوافر مرافــ  للصــيانة التلاريــة تنــون   )ق(
ــوب؛ )ب( اهســتعرا     ــار املةل ــيب املعي ــا وتل ــر قرب ــد   قكث ــة قن تتعاق ــدج إمناني ــدورل مل ا ال

وكاهت األمم املتحدة واملن مات غري احلنومية والشركاا املنفذين على خـدمات الصـيانة   
ــذاب          ــى املســاومة قو هجت ــدرة قكــرب عل ــن وجــود ق ــتفادة م ــك لاس بشــنل مجــاعيس وذل

يـوت  متع دين موثوم في م إلنشاا مراف  جماورة؛ ) ( الن ر يف اهلتفاظ  خاون مـن الا 
واملرشحات على مستوج املناتم امليدانية للتمنني من إجراا قبسا خدمات الصيانة )مـن  

 الفنية قلف( يف امليدان. 
شــاما لاســتلابة هلــذه التوصــية. قوهس فــإن املفوضــية بصــدد    هنلــاوتتبــع املفوضــية  - 884

اول إدارة . وثانيـاس سـيتم تنـ   2195وضع دليل إلدارة األسةول سينون جـاهاا يف قوا،ـل عـام    
تناليف الصيانة واإلصا  يف مرللة هلقة من مشروع إدارة األسةول على الصـعيد العـاملي   

 .  2192والذل سينون قد قفجنا بن اية عام  2195 مالذل سيبدق يف عا
 

 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2192األخري من عام الربع  ستهدف:التار   امل 
س قوصـــى ا لـــس املفوضـــيةس بالقيـــامس يف إ ـــار مشـــروع إدارة  911ويف الفقـــرة  - 881

األسةول علـى الصـعيد العـامليس بإنشـاا قسـم لسـامة املركبـات يف دليـل إدارة األسـا يل          
ت يف املناتـم  حبين جيرل في ك )ق( التشديد على ضرورة اإلدارة اهستباقية لسامة املركبا

حتليــل فصــلي ألداا الســا،قني علــى قســاس بيانــات التعقــم   ااالقةريــة؛ )ب( اشــتراغ إجــر
باستخدام السواتلس مـن قبيـل السـرعة املفر ـة ومتوسـا السـرعات واإلفـراغ يف سـاعات         

 السياقة واستخدام املركبات خار  قوقات العمل.  
ــي    - 851 ــا يلس ســ ــل إلدارة األســ ــع دليــ ــدد وضــ ــية بصــ ــل  واملفوضــ ــاهاا يف قوا،ــ نون جــ
ــإن املفوضــية تركــم     2195 عــام ــات. وباإلضــافة إع ذلــكس ف س يشــمل جــااا لســامة املركب

قج اة تتبع يف مجيع املركبـات يف إ ـار مشـروع إدارة األسـا يل علـى الصـعيد العـامليس لتحـل         
وضـية  حمل املركبات الس تديرها العمليات امليدانيـة. ومـن املتوقـع قن تنـون مجيـع مركبـات املف      

وقن ينون قـد ب تاويـدها هبـذه األج ـاة. و لـرد نشـر        2194قد ش ملت باشةة بن اية عام 
عدد كاف من هذه املركبات املاّودة بأج اة تعقم يف بلد من البلدانس سـتنون التقـارير الـس    
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قوصى هبا ا لس متالـة يف ذلـك البلـد. ومـن املتوقـع قن تنـون مع ـم مركبـات املفوضـية قـد           
 .  2195بأج اة تعقم بن اية عام  ز وِّدت

 
 شعبة الةوارئ واألمن واإلمداد اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
 صندوم برناما األمم املتحدة للبينية   - عاشرا 

مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني       تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس   -قلف  
 (22)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

فيمـــا يتعلـــ  بتنفيـــذ  2198مـــوجا للحالـــة يف طب قغســـةس  25يـــرد يف اجلـــدول  - 859
 التوصيات الر،يسية.

 
   25 اجلدول

 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 َقبلاليت مل ُت
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 - 2 2 9 - 1 منتم العمليات       

1 ا موع   -  9  2  2  -  

911 النسبة املنيوية   -  11  27    

  
فيمـــا يتعلـــ  بتنفيـــذ  2198ب قغســـةس مـــوجا للحالـــة يف ط 22يـــرد يف اجلـــدول  - 852
 التوصيات. مجيع
 

__________ 

 (22) A/69/5/Add.7.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.7
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   22 اجلدول
 تنفيذ مجيع التوصيات لالة  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 دفمسته
 - 1 1 2 9 2 منتم العمليات       

2 ا موع   9  2  1  1  -  

911 النسبة املنيوية   97  11  51    

  
س واف  برناما األمم املتحدة للبينية علـى توصـية ا لـس بـأن يقـوم      22ويف الفقرة  - 851

 ــا يلــيك )ق( قن يةلــم مــن مــو في إدارة الصــنادي  رصــد تنفيــذ مياانيــات املشــاريع عــن   
لتأكــد مــن قن نفقــات املشــاريع تةــاب  املخصصــات املعتمــدة؛ قن حيســن الضــوابا   كثــم ل

تســويات شــ رية إلتالــة احلصــول علــى الــرخم   وجيــرلاملفروضــة علــى قمــوال املشــاريع  
املةلوبة قبل تفعيل قل عملية نقل لألموال؛ ) ( قن يتصل  نتم األمم املتحدة يف نـريوا  

علومــات اإلداريــة املتنامــلس إذا اعتــرب قنــ  مــن املفيــد  لتحســني ضــوابا املياانيــة يف ن ــام امل
الن ــام املركــال اجلديــد لتخةــيا   القيــام بــأل عمليــة إعــادة تشــنيل لــ  قبــل قن حيــل حملــ  

 املواردس قوموجا.  
وتتصل هذه التوصـية جا،يـا  ـا يـرج ا لـس قنـ  قصـور يف ن ـام املعلومـات اإلداريـة            - 858

مـن   8ة التأكـد مـن وجـود قمـوال كافيـة فيمـا يتعلـ  بـالنوع         املتناملس لنون  غري ماود فاصي
األموال. ويرج برناما األمم املتحدة للبينية )برناما البينية( قن  من غري املفيد القيـام بـأل عمليـة    

تشنيل يف هذه املرللةس إذ سـتتم اهستعاضـة عـن ن ـام املعلومـات اإلداريـة املتنامـل يف         عادةإ
 .  القريم العاجل بن ام قوموجا

 
 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
س قوصـى ا لـس برنـاما البينيـة  ـا يلـيك )ق( إنشـاا قاعـدة بيانـات          19ويف الفقـرة   - 855

املعلومـات بالشـنل املناسـم؛    جيدة التصميم خاصة بشركا،  املنفذين إلتالة تتبـع ورصـد   
 )ب( لفن البيانات النافية عن السلف املقدمة للشركاا املنفذين.  
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ون ام املعلومات اإلدارية املتنامل  ثابة مستودع مركال للمعلومات املتعلقـة جبميـع    - 852
الشركاا املنفـذين لربنـاما البينيـةس  ـا يف ذلـك لالـة السـلف املدفوعـة هلـم. وسيسـتمر برنـاما            
البينيــة باســتخدام تقــارير ن ــام املعلومــات اإلداريــة املتنامــلس ويتوقــع قن يتعــاز تتبــع الشــركاا    

 مع تنفيذ ن ام قوموجا.   نشةت موق
 

 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 مل ت قبل احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   ه ينةب  التار   املستهدف: 
أن يقـوم برنـاما البينيـة بتعايـا إجـرااات اإلنفـاذ       س قوصى ا لس بـ 12ويف الفقرة  - 857

فيما يتعل  بتقدمي ش ادات مراجعة احلسابات غـري املسـلمة وضـمان تقـدمي مجيـع شـ ادات       
مراجعة احلسابات يف املستقبل يف غضون اإل ـار الـام  ادـدد يف اتفاقـات التعـاون بشـأن       

 إجناز املشاريع.  
لبينية الس ميوهلا مرف  البينية العامليةس وقبلر ا لس بـأن  وتتصل التوصية  شاريع برناما ا - 854

شـــ ادات املراجعـــة اشارجيـــة حلســـابات الشـــركاا املنفـــذين ه تنـــون دا،مـــا متالـــة حبلـــول   
لايران يونيــ  مــن الســنة التاليــة. ويتواصــل بــذل ج ــود متضــافرة للحصــول علــى الشــ ادات   

املرتفـــع الـــذل دقب برنـــاما  كمـــا يـــدل علـــى ذلـــك معـــدل اهمتثـــال  تالـــةستصـــبح م لاملـــا
يف املا،ة من الش ادات املةلوبـة   11املتحدة للبينية على حتقيق  يف احلصول على قكثر من  األمم

 املتعلقة بفترات السنتني القليلة املاضية.  
 

 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 ن فذت احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   ه ينةب  التار   املستهدف: 
س وافـــ  برنـــاما البينيـــة علـــى توصـــية ا لـــس بـــأن يعـــاز ختةـــيا 11ويف الفقــرة   - 851

املشتريات ويضع إجرااات رصد فعالة ويتابع إدارة العقود متابعة وثيقة هبـدف التقليـل إع   
 قدو لد ىنن من الللوا إع املوافقة على العقود بأثر رجعي.  

س 2191اما البينيــة يف طذار مــارس وعقــم صــدور مبــادئ توجي يــة جديــدة عــن برنــ  - 821
 ش د عدد لاهت األثر الرجعي ا فاضا كبريا.  
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 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 ن فذت احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   ه ينةب  التار   املستهدف: 
س واف  برناما البينية على توصية ا لس بـأن حيـدد قسـباب التـأخر     85ويف الفقرة  - 829
اا املشاريع املقفلة ويعاجل ا لىت يتسي إغام مجيع املشـاريع مـن الناليـة املاليـة قيضـا      يف إهن

 ش را من إغاق ا من النالية التشغيلية وفقا لدليل املشاريع لربناما البينية.   28يف غضون 
وبرنــاما البينيــة بصــدد معاجلــة هــذه املســألة يف إ ــار عمليــة تنقيــة البيانــات اســتعدادا    - 822
يذ ن ام قوموجاس هبدف التقليل إع قدو لد من عدد املشـاريع املنلـاة القدميـة الـس ت رّلـل      لتنف

من ن ام املعلومات اإلدارية املتنامل إع ن ـام قوموجـا. وجتـرل قيضـا معاجلـة مسـا،ل إجرا،يـة        
تــؤخر إغــام املشــاريعس مــن قبيــل تلقــي تقــارير مراجعــة احلســابات الن ا،يــةس وتســوية    قخــرج

 املستحقة القبت.   األرصدة
 

 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
س مــن قجــل كفالــة اإلفصــا  عــن البيانــات علــى النحــو الواجــم    58ويف الفقــرة  - 821

لية بساسة ويف املوعد ادددس يوصي ا لس بـأن  واهنتقال إع العمل باملعايري اداسبية الدو
يستعرا برناما البينية خةت  لتنفيذ املعايري اداسـبية الدوليـة مـن قجـل تلبيـة احلاجـة املاسـة        

 ــا يلــيك )ق( ملحــيم الرصــيد النــبري املتبقــي مــن اهلتاامــات غــري املصــفاة قبــل    مإع القيــا
عراا املبالر املستحقة القبت غـري املسـددة منـذ    إعداد البيانات املالية التلريبية؛ )ب( است

فترة  ويلة إلدرا  اعتمادات لتغةية الديون املشنول يف إمنانية حتصـيل ا؛ ) ( تصـويم   
ــة ب  ــات املتعلق ــا؛       املمتلنــاتالبيان ــى قوجــ  قصــور في  ــوف عل ــس ب الوق غــري املســت لنة ال

 املعلومــات املتعلقــة العمــل عــن كثــم مــع مقــر األمــم املتحــدة مــن قجــل التوفيــ  بــني     )د(
 باهتفاقات املربمة مع اجل ات املا ة. 

ويتبع برناما البينية مجيع املبادئ التوجي ية اجلديـدة الصـادرة عـن مقـر األمـم املتحـدة        - 828
بشأن اإلجرااات الازمة لضمان اهمتثال للمعايري اداسبية الدولية للقةاع العام للسـنة املنت يـة   

 .  2198 ديسمرب كانون األول 19يف 
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 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2198األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
ــرات        -باا   ــن الفت ــي احلســابات ع ــس مراجع ــارير جمل ــواردة يف تق ــذ التوصــيات ال تنفي

 السابقة   املالية
كـــانون  19ول لتقريـــره عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف  قـــدم ا لـــسس يف املرفـــ  األ - 825

س الفصل الثاين(س ملخصا حلالة تنفيذ التوصـيات املتعلقـة   A/69/5/Add.7) 2191األول ديسمرب 
ا يتعلـ   فيمـ  2198احلالـة العامـة لـىت ملوز يوليـ       27بفترات مالية سابقة. ويلخـم اجلـدول   

وتـرد معلومـات عـن التوصـيات السـابقة      ‘‘. قيد التنفيذ’’الس اعتربها ا لس  سعبالتوصيات الت
 بالترتيم الذل وردت ب  يف املرف .  

 
   27 اجلدول

تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سابقة الس ارت نيي يف مرف  تقرير جملس مراجعي احلسـابات عـن    لالة  
 قهنا مل ت نفذ بشنل كامل 2191كانون األول ديسمرب  19 ية يف الفترة املالية املنت

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 9 2 1 2 – 5 منتم العمليات       

ــم    ــات ومنتــ ــم العمليــ منتــ
 – 2 2 9 – 1 األمم املتحدة يف نريوا

منتــــــــم العمليــــــــات وإدارة 
 9 – 9 – – 9 الشؤون اإلدارية

 2 8 2 1 – 1 ا موع 

   27 11 – 911 النسبة املنيوية 
  

 (21)2111كانون األول ديسمرب  19ا لس عن فترة السنتني املنت ية يف  تقرير  
ــرة  يف - 822 ــأنك )ق( يواصــل       14الفق ــ  ب ــس ل ــى توصــية ا ل ــة عل ــاما البيني ــ  برن س واف

التحضــري لتنفيــذ ن ــام املعــايري اداســبية الدوليــة للقةــاع العــام بالتعــاون مــع منتــم األمــم  
__________ 

 (21) A/65/5/Add.6.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.7
http://undocs.org/ar/A/65/5/Add.6
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املتحدة يف نريواس )ب( حيدد التياجات  اشاصة باهنتقال من براجميات ن ـام كريسـتال إع   
ملوارد )قوموجا( الذل تستخدم  األمانة العامة واملامع العمـل بـ    ا تخةياالن ام املركال ل

 مستقبًا.  
وهذه التوصية قيد التنفيذ عن  ري  تنقية البيانات والعمليات األخرج الازمة لتنفيـذ   - 827

 ن ام قوموجا.  
 

 منتم العمليات ومنتم األمم املتحدة يف نريوا اإلدارة املسؤولة: 

 ذقيد التنفي احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195األول من عام الربع  التار   املستهدف: 
س قوصى ا لس بـأن يقـوم برنـاما األمـم املتحـدة للبينيـةس بالتعـاون        44ويف الفقرة  - 824

 مع إدارة األمم املتحدة يف املقرس بتنقيح معاملت  اداسبية ملنح التعليم.  
ــايري اداســبية   - 821 ــذ املع ــن   وعقــم تنفي ــارا م ــة اعتب ــاير   9الدولي س 2198كــانون الثاين ين

ىتـثا ملتةلبـات املعـايري     2198سينون تقييد منح التعليم يف البيانات املالية لربناما البينية لعـام  
 اداسبية الدولية.  

 
 منتم العمليات   اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2198األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
س كرَّر ا لس توصيت  السـابقة بـأن يضـع برنـاما األمـم املتحـدة       992ويف الفقرة  - 871

للبينية ملويًا حمددًا يوفر رصيدًا للوفاا بالتاامات  املتعلقة باستحقاقات هناية اشدمـة ومـا بعـد    
 معية العامة. التقاعدس وذلك للن ر في  وإقراره من قبل جملس إدارت  واجل

ــة يف التمــاس اإلرشــادات مــن منتــم املراقــم املــايف يف مقــر      - 879 ــاما البيني وسيســتمر برن
 املتحدة فيما يتعل  بتمويل استحقاقات هناية اشدمة واستحقاقات ما بعد التقاعد.   األمم
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 إدارة العمليات وإدارة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   مفتو  التار   املستهدف: 
س واف  برناما األمم املتحـدة للبينيـة علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن        921ويف الفقرة  - 872

ين ر يف إجراا استعراا لسياست  املتعلقة بتقيـيم التاامـات اإلجـازات عنـد تةبيقـ  املعـايري       
 اداسبية الدولية للقةاع العام. 

ــن    وعقــم تن - 871 ــارا م ــة اعتب ــايري اداســبية الدولي ــذ املع ــاير   9في س 2198كــانون الثاين ين
 2198ســينون تقــدير اهلتاامــات املتعلقــة باإلجــازات يف البيانــات املاليــة لربنــاما البينيــة لعــام  

 ىتثا ملتةلبات املعايري اداسبية الدولية.  
 

 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2198األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
س واف  برناما البينية على توصية ا لس بأن يعملس بالتعاون مـع  977ويف الفقرة  - 878

منتم األمم املتحدة يف نريواس على القيام  ا يليك )ق( اهستفادة من التنفيذ املقبل للن ـام  
يا املــوارد للـتخلم مــن بنـود قســا،م اليوميـة؛ )ب( تعايــا الرقابــة    املركـال اجلديــد لتخةـ  

 بنود قسا،م اليومية وعلى لقوم النفاذ الازمة إلنشا، ا. لىالداخلية ع
 وستنفذ هذه التوصية ملاشيا مع تنفيذ ن ام قوموجا.   - 875

 
 منتم العمليات ومنتم األمم املتحدة يف نريوا اإلدارة املسؤولة: 

 يد التنفيذق احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195األخري من عام الربع  التار   املستهدف: 
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 (28)2199كانون األول ديسمرب  19ا لس عن فترة السنتني املنت ية يف  تقرير  
س واف  برناما البينية على توصية ا لـس لـ  بالقيـام  ـا يلـيك )ق( قن      82يف الفقرة  - 872

قت  مع كل من اهتفاقات البينيية املتعـددة األ ـرافس مـع إيـاا     يواصل استعراا  بيعة عا
كامل اهعتبار للشوغ الذل قةعت  اهتفاقات بالفعل على صعيد تةبي  إجرااات ت خرج ـا  

التنفيذية واملاليـة لربنـاما البينيـة؛ )ب( قن حيـّددس ألغـراا اهنتقـال إع        ةعن نةام السيةر
العــامس مــا إذا كانــت اهتفاقــات حمــل الن ــر ســت ل حتــت  املعــايري اداســبية الدوليــة للقةــاع

 السيةرة التنفيذية واملالية لربناما البينية.  
 

 منتم العمليات اإلدارة املسؤولة: 

 ن فذت احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   ه ينةب  التار   املستهدف: 
ع إجـرااات  س قوصى ا لس بأن يدرس برناما البينيـة جـدوج وضـ   22ويف الفقرة  - 877

للتخفيف من خما ر قسعار الصرفس وذلك على ضوا توجي ات مقر األمـم املتحـدةس ومـع    
 قخذ التناليف واملناسم يف احلسبان.  

 
 منتم العمليات   اإلدارة املسؤولة: 

 ن فذت احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   ه ينةب  التار   املستهدف: 
يت  السـابقة بـأن يضـع برنـاما البينيـة ترتيبـات       س كـرر ا لـس توصـ   21ويف الفقـرة   - 874

مـات مرتبةـة باسـتحقاقات هنايـة اشدمـة ومـا بعـد التقاعـدس         احمّددة لتمويل ما علي  مـن التا 
وذلـك للن ـر في ــا وإقرارهـا مـن قبــل جملـس إدارتــ  واجلمعيـة العامـة. ويســليم ا لـس بــأن         

 املتحدة يف هذا الشأن. برناما البينية سيحتا  إع التماس التوجي  من مقر األمم 
قعـاه فيمـا يتعلـ      879وي رجى الرجوع إع تعليقات برناما البينية الواردة يف الفقرة  - 871

كـانون   19مـن تقريـر ا لـس عـن فتـرة السـنتني املنت يـة يف         992بالتوصية الـواردة يف الفقـرة   
 .2111األول ديسمرب 

 
__________ 

 (28) A/67/5/Add.6.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.6
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 ؤون اإلداريةإدارة العمليات وإدارة الش اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   مفتو  التار   املستهدف: 
ا لــس بــأن يقــوم برنــاما البينيــةس باهشــترال مــع منتــم  ىس قوصــ72ويف الفقــرة  - 841

األمم املتحدة يف نريواس بالتماس التوجيـ  والتوضـيح مـن مقـّر األمـم املتحـدة بشـأن إدارة        
العمـــات علـــى مجيـــع األرصـــدة غـــري الدوهريـــة املوجـــودة ضـــمن  خمـــا ر قســـعار صـــرف

 اهستثمارل.   جمّمع 
 

 منتم العمليات ومنتم األمم املتحدة يف نريوا اإلدارة املسؤولة: 

 ن فذت احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   ه ينةب  التار   املستهدف: 
 صندوم األمم املتحدة للسنان - عشر لادل 

لتوصيات الواردة يف تقرير جملـس مراجعـي احلسـابات عـن السـنة املنت يـة       تنفيذ ا -قلف  
 (25)2191كانون األول ديسمرب  19يف 

فيمـــا يتعلـــ  بتنفيـــذ  2198مـــوجا للحالـــة يف طب قغســـةس  24يـــرد يف اجلـــدول  - 849
 التوصيات الر،يسية.  

 
   24اجلدول 

 تنفيذ التوصيات الر،يسية  لالة  
 

 وصياتعدد الت اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 – 9 9 – – 9 منتم املدير التنفيذل       

 – 9 9 – – 9 شعبة اشدمات اإلدارية

 – 9 9 – – 9 شعبة املوارد البشرية

__________ 

 (25) A/69/5/Add.8.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.8
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 وصياتعدد الت اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 – 9 9 – – 9 شعبة خدمات املشتريات       

شعبة الرباما وشـعبة اشـدمات   
 – 9 9 – – 9 اإلدارية

 – 5 5 – – 5 ا موع 

   911 – – 911 النسبة املنيوية 
  

ــرد يف اجلــدول   - 842 ــوجا للحالــة يف طب قغســةس    21وي ــا يتعلــ  بتنفيــذ    2198م فيم
 التوصيات.   مجيع
 

   21اجلدول 
 يع التوصيات  تنفيذ مج لالة

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
التوصيييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصيييييييييات اليييييييييت 
 ُ حيييد د هليييا تيييار   مل

 مستهدف
 – 1 1 – – 1 منتم املدير التنفيذل       

 – 2 2 – – 2 شعبة اشدمات اإلدارية

 – 2 2 – – 2 شعبة املوارد البشرية

 – 2 2 – – 2 شعبة خدمات املشتريات

شعبة الرباما وشـعبة اشـدمات   
 – 9 9 – – 9 اإلدارية

 – 9 9 – – 9 شعبة الرباما

 – 99 99 – – 99 ا موع 

   911 – – 911 النسبة املنيوية 
  

ــرة  - 841 للســنان علــى توصــية ا لــس    س وافــ  صــندوم األمــم املتحــدة    92ويف الفق
الداعيـة إع )ق( املواامــة بــني عمليــات املناتــم الامركايــة لنفالــة تقيــيم املناتــم الفرعيــة  

يضـــمن امتثاهلـــا للمقتضـــيات الـــواردة يف مبـــادئ الصـــندوم التوجي يـــة للمناتـــم          ـــا
واملســـؤوليات املوكلـــة إع املناتـــم  ألدوارالامركايـــة؛ )ب( وضـــع توصـــيف واضـــح لـــ 

ة واملناتــم الامركايــة؛ ) ( حتســني املــال الــو يفي للمناتــمس وحتديــد قهــداف   القةريــ
ــاا         ــة الوف ــة كفال ــات التنســي س بغي ــ ليني جل  ــيم املن ــايري الرصــد والتقي األدااس ووضــع مع

 باملسؤوليات املنو ة باملناتم باجلودة املةلوبة ويف قواهنا. 
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م اإلقليميـة والقةريـةس جلميـع    وسيلرل الصـندوم تقييمـا شـاماس عـن  ريـ  املناتـ       - 848
ــ      ــول لايران يوني ــة حبل ــة القا،م ــم الامركاي ــاا    2195املنات ــيم تركي ــذا التقي . وسيشــمل ه

 لصريا على استعراا بيان جدوج واضح قفدِّم وملت املوافقة علي  يف وقت إنشاا املنتم.  
 

 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية لو ة:األو 

   2195الربع الثاين من عام  التار   املستهدف: 
س واف  صندوم السنان على توصية ا لـس الداعيـة إع الن ـر يف    29ويف الفقرة  - 845

املواامة بني قداة تقييم قدرة الشركاا املنفذين والن ا املنس  للتحويات النقدية مـن قجـل   
 حتسني تقييم الشركاا املنفذين. 

وبدق صندوم السنان بإجراا مناقشـات مـع برنـاما األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي ومن مـة         - 842
األمم املتحدة للةفولة إلعادة الن ر يف إمنانيـة إدمـا  التقييمـات املتبقيـة اشاصـة بالوكـاهتس       
مثل األداة الس استحدث ا صـندوم السـنان لتقيـيم قـدرة الشـركاا املنفـذينس ضـمن قداة تقيـيم         

ــمنســقة  ــة        ىعل ــيم اإلدارة املالي ــني تقي ــة إه ب ــاس ه توجــد مواام ــم املتحــدة. ولالي صــعيد األم
يف إ ـار النـ ا املنسـ  للتحـويات     “ التقييم اجلا،ي”وقدرات الشراا للشركاا املنفذين ضمن 

يف النقديــة. وتتضــمن األداة الــس اســتحدث ا صــندوم الســنان لتقيــيم قــدرة الشــركاا املنفــذين  
والرصــد والقــدرة التقنيــة الــس ه تشــنل مــن الوقــت الــراهن جــااا مــن    اماجمــاهت إدارة الــرب

التقييم اجلا،ـيس ولـدج الوكـاهت األخـرج قيضـا تقييمـات ىاثلـة علـى األقـل لـبعت الشـركاا            
املنفذين. وقد تشا رت الوكاهت هذه التقييمـات واتفقـت علـى استنشـاف مواامـة وإدمـا        

 .  2195منوذ  التقييم اجلا،ي يف عام  ضمن ا اهت املتبقية املتصلة بالقدرات
 

 شعبة الرباما وشعبة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
ى س قوصـى ا لـس بـأن يتفـ  الصـندوم مـع الشـركاا املنفـذين علـ         25ويف الفقرة  - 847

التقيد  قتضيات التاام م وكفالة إملام توقيع خةا العمل السنوية قبـل الشـروع يف تنفيـذ    
 قل مشروع جديد.
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وتركا السياسة واإلجرااات املنقحة املتعلقة بإعداد وإدارة خةـا العمـل علـى شـرغ      - 844
ي يف توقيع خةة العمل يف الوقت املناسم. وسوف يوفر بدا ن ـام الربجمـة علـى الصـعيد العـامل     

 نقاغ مراقبة إضافية.   2198تشرين الثاين نوفمرب 
 

 شعبة الرباما اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
س واف  الصندوم علـى توصـية ا لـس بـأن ينفـل تـوفري مـا ينفـي         11ويف الفقرة  - 841

ني لتمثيل  يف تنسي  قنشةة املناتم امليدانيـة واإلشـراف علي ـا عـن  ريـ  القيـام       من املو ف
على وج  اهستعلال  لا الو ا،ف الشاغرة منذ قمد  ويلس بغية حتقيـ  قهدافـ  الربناجميـة    

 .عاليةبشنل قكثر كفااة وف
درة وللتقليل إع قدو لد من معدل الشغورس قام صندوم السنان بوضـع وتنفيـذ مبـا    - 811

س يـتم يف إ ارهـا   2191تتصل بتشنيل جمموعـة مـن املرشـحني لتـويف األدوار القياديـة يف عـام       
إجــراا فــرز قويف للمرشــحني ادــتملني لشــغل الو ــا،ف يف جمــال األعمــال األساســية علــى  ــو  

 بالتايف تشنيل جمموعة من املرشحني لتويف املناصم القيادية البالغـة األايـة   تمقكثر استباقيةس في
يف الصندوم. وعاوة على ذلكس يستخدم صـندوم السـنان خـدمات شـركات تو يـف مـن       
قجل كفالة اإلسراع  لا الشـواغر يف الو ـا،ف الرفيعـة املسـتوج  رشـحني علـى درجـة عاليـة         

شـعبة املـوارد البشـرية بتنفيـذ التوصـيات الـس قـدم ا         سـتقوم من النفااة. وباإلضافة إع ذلكس 
ارية التابع لربناما األمم املتحـدة اإلمنـا،يس وهـو شـبنة مـن املستشـارين       فري  اهستشارات اإلد

ادلــيني الــذين يقــدمون املشــورة للربنــاما اإلمنــا،ي والصــنادي  والــرباما الشــقيقة التابعــة لألمــم 
التن يميــة وحتســني الفعاليــة والنفــااةس وإعــادة هينلــة   دياتاملتحــدة مــن قجــل التصــدل للتحــ 

 تبع ا صندوم السنان وبالتايف جعل ا قكثر كفااة.  عملية التو يف الس ي
 

 شعبة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
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س وافـ  صـندوم السـنان علـى توصـية ا لـس الداعيـة إع التقيـد         18ويف الفقرة  - 819
دليل التو يفس الس تنم على )ق( كفالة عدم استخدام قصحاب عقـود اشـدمات    بألنام

بديًا هستقدام مو فني ملـدة حمـددة؛ )ب( عنـد تو يـف قصـحاب عقـود اشـدماتس ينبغـي         
علي ـا يف دليـل مسـتخدمي عقـود اشـدمات؛       نصـو  قه تتلاوز مدة عقـودهم الفتـرات امل  

لشبنة  ا حيّسن مراقبـة قداا اتفاقـات اشـدمات    ) ( إعادة صوغ األداة اإللنترونية على ا
 اشاصة وعقود اشدمة وتقييم  يف الوقت املناسم.  

وجيرل نقل بيانات عن قصحاب عقود اشدمات إع ولدة إدارة رقس املـال البشـرل    - 812
يف ن ام ق لس. وختضع عقـود اشـدمات لإلشـراف ادلـي مـن جانـم املسـؤولني اإلداريـني يف         

مــم املتحــدة للســنان ويــديرها الربنــاما اإلمنــا،ي. وســيلرل البحــن مــع الربنــاما  صــندوم األ
اإلمنا،ي يف إمنانية قن ينون املسؤولون اإلداريون يف صندوم السـنان قـادرين علـى اه ـاع     
على تلـك البيانـات لنفالـة قن ينونـوا قـادرين علـى إدارة التعيينـات يف إ ـار عقـود اشـدمات           

مع املناتـم امليدانيـة التابعـة للربنـاما اإلمنـا،ي. وباإلضـافة إع ذلـكس         على  و قفضل بالتنسي 
ــة لصــندوم     يةســتاود شــعبة املــوارد البشــر   ــة التابع ــم القةري ــة لصــندوم الســنان املنات التابع

السنان بالدليل اجلديد الذل وضع  الربنـاما اإلمنـا،ي لعقـود اشـدماتس كمـا سـتعائ املسـا،ل        
 باستخدام عقود اشدمات.  املشار إلي ا فيما يتعل  

 
 شعبة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
س قوصــــى ا لــــس صــــندوم الســــنان باســــتخدام قداة الرصــــد 11ويف الفقــــرة  - 811

ــا،عني اســتخداما ســ   ــيم الب ــيم قداا   املســتعملة لتقي ــة بتقي ــام املناتــم القةري ليماس وضــمان قي
دوهر بغيـة حتديـد    51 111موّردل السلع واشـدمات املـرتبةني بعقـود تقـل قيمتـ ا عـن       

 .اتقوج  القصور الس تتةلم إجراا حتسين
وتنم إجرااات املشتريات الس يتبع ا صـندوم السـنان علـى شـروغ تتصـل بـإجراا        - 818

قـود املمنولـة ملـوّردل سـلع الصـحة اإلجنابيـة األساسـية  وجـم عقـود          تقييم إلاامي جلميـع الع 
 51 111 ويلة األجلس بصرف الن ر عن قيمت اس وكـذلك للعقـود الـس تعـادل قيمتـ ا مبلـر       

س سينون فـرع خـدمات املشـتريات قـد قجـرج حتلـيا       2198دوهر قو تتلاوزه. وبن اية عام 
ــة للمناتــم الق    ــة واقعي ــس مينــن   ملــا مينــن قن ينــون عتب ــة ون ــر يف األدوات املوجــودة ال ةري
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اســتخدام ا لرصــد وتقيــيم قل عمليــة شــراا تقــل قيمتــ ا عــن العتبــة. واســتنادا إع نتــا،ا ذلــك 
التحليــلس ســوف يــدر  فــرع خــدمات املشــتريات العتبــة املوصــى هبــا للمناتــم القةريــةس إع   

قبلة من إجرااات املشـتريات  جانم معلومات عن ن م املدخات والتتبعس يف الةبعة املنقحة امل
 .  2195املقررة لصندوم األمم املتحدة للسنان لعام 

 
 فرع خدمات املشتريات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
لس بأن يتعـاون مـع سـا،ر    س واف  صندوم السنان على توصية ا 88ويف الفقرة  - 815

وكاهت األمم املتحدة لوضع اتفاقات  ويلة األجل مـع مـوّردل اشـدمات الـس تسـتعمل ا      
 .  املناتم امليدانية بصورة منت مة

س بشــأن  98وتتضــمن إجــرااات املشــتريات الــس يتبع ــا صــندوم الســنان )اجلــاا         - 812
ات األخـرجس وه سـيما فيمـا يتعلـ      التعاون( مبادئ توجي ية واضحة بشأن التعاون مع النيانـ 

ــة       ــة الللن ــكس نشــرت شــبنة املشــتريات التابع ــإبرام العقــود واســتخدام ا. وباإلضــافة إع ذل ب
مبادئ توجي ية مستنملة بشـأن املشـتريات املشـتركة     2192اإلدارية الرفيعة املستوج يف عام 

ــم املتحــ      ــة لألم ــة التابع ــة القةري ــع األفرق ــم املتحــدة. ومينــن جلمي ــادئ  لألم دة قن تســتخدم املب
التوجي يــة مــن قجــل تعايــا التعــاون فيمــا بينــ ا علــى صــعيد املشــترياتس إمــا مــن خــال إبــرام   
اتفاقــات مشــتركة  ويلــة األجــلس قو تشــا ر اهتفاقــات القا،مــة الةويلــة األجــلس قو اســتخدام  

انيـة مـن   خدمات املشتريات اشاصة بوكالة قخـرج تابعـة لألمـم املتحـدة. و وجـم املرللـة الث      
مشروع التنسي  الذل يقوده صندوم السنان لالياس ب تن يم املايد مـن للقـات العمـل لبنـاا     
القدرات بشـأن عمليـات الشـراا املنسـقة جلميـع العـاملني يف جمـال الشـراا مـن مجيـع وكـاهت            
األمم املتحدة يف مجيع مراكا العمل وسيسـتمر تن ـيم للقـات عمـل مـن هـذا القبيـل. ووضـع         

ملعـ  باملرللـة الثانيـة مـن املشـروع وثيقـة متعلقـة بأفضـل املمارسـات يف جمـال تشـا ر            الفريـ  ا 
ــم شــبنة         ــن جان ــا م ــد اهســتعراا لالي ــة قي ــة األجــلس والوثيق ــات الةويل واســتخدام اهتفاق
املشتريات. و لرد قن يتم اعتمادهاس مينن تةبيق ا من قبل مجيـع مراكـا عمـل األمـم املتحـدة      

التعــاون فيمــا بينــ ا يف جمــال اهتفاقــات القا،مــة الةويلــة األجــل. ويف  مــن قجــل توليــد عمليــة 
الوقت نفسـ س يقـدم فـرع خـدمات املشـتريات التوجيـ  إع املناتـم القةريـة التابعـة لصـندوم           

 السنان بشأن النيفية الس مينن هبا تشا ر هذه اهتفاقات واستخدام ا.  
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 فرع خدمات املشتريات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ الة:احل 

 متوسةة األولو ة: 

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
س وافــــ  الصــــندوم علــــى توصـــية ا لــــس الداعيــــة إع حتديــــد  87ويف الفقـــرة   - 817

اهلتياجــات التدريبيــة ملســتخدمي ن ــام إدارة املخــاون وحتســني م ــاراهتم لارتقــاا بــإدارة 
 .  املخاون وعملية اإلباغ

وقجرج صندوم السنان حتليا هلتياجات التدريم الناشـنية يف جمـال إدارة املخـاون     -814
واإلبــاغس وب حتديــد ثاثــة عناصــر ذات قولويــة بالنســبة ألنشــةة التــدريم والــدعم املســتمر.  
واستلابة هلذا التحليلس قام صندوم السـنان بتحديـد وتقـدمي برنـاما تـدريم شـامل يتضـمن        

إلنترونية وقخرج مباشرة تقدم وج ا لوج  )للقات دراسية شبنية( موج ـة  دورات تدريبية 
 إع مجيع املناتم القةرية الس تشارل يف إدارة وتوزيع سلع الصحة اإلجنابية.  

 
 شعبة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2198عام  الربع األخري من التار   املستهدف: 
ــا      51ويف الفقــرة  - 811 ــم  واصــلة تعاي ــى توصــية املنت ــ  صــندوم الســنان عل س واف

ج ــوده مــن قجــل ســد الفلــوة يف ملويــل اهلتاامــات املتعلقــة باســتحقاقات املــو فني غــري     
 .  املسددة يف غضون اجلدول الام  املقتر 

يف إ ار من ومـة األمـم   وه ياال لدج صندوم السنان إلدج اشةا األفضل ملويا  - 511
املتحــدةس وهــو يبحــن باســتمرار عــن تــدابري مبتنــرة لســد الفلــوة يف التمويــل. وســلم جملــس   
مراجعي احلسابات بأن صندوم السنان قد نفذ بالفعل خةة ملويل مدهتا مخس سـنوات لسـد   
ــو فني. وستواصــل إدارة صــندوم       ــل اســتحقاقات امل ــة املتصــلة بتموي ــة احلالي الفلــوة التمويلي

لسنان رصد هـذه اشةـة املبتنـرة الـس تسـتند إع ثاثـة مصـادر ملويـل هـيك )ق( الفوا،ـد الـس            ا
تدرها األمـوال املوجـودة؛ )ب( فـرا رسـوم إضـافية علـى املرتبـات عـن  ريـ  اقتةـاع نسـبة            

س سيدير عمليَة اسـتثمار هـذه األمـوال    2198منيوية من ا؛ ) ( التحويات التقديرية. ويف عام 
اسـتثمار خـارجي يف إ ـار مبـادرة مشـتركة مـع برنـاما األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي           مدير  صندوم 

ومن مة األمم املتحدة للةفولة وهينية األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني وملنـني املـرقة )هينيـة    
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س قام صـندوم السـنان بتنقـيح ن امـ      2198ملوز يولي   9األمم املتحدة للمرقة(. واعتبارا من 
ه املالية من قجل تيسري اهستثمارات يف جمموعة قوسع من األدوات املالية املتوقعـة  املايف وقواعد

 من قجل توفري عوا،د قعلى.  
 

 شعبة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
وصــى ا لــس صــندوم الســنان بــأن يتحقــ  مــن األســباب        س ق58ويف الفقــرة  - 519

النامنة وراا باا وترية تنفيذ توصيات املراجعة الداخليـة للحسـاباتس وقن يتـوخى مايـدا     
 .  من الفعالية يف تتّبع التقدم ادرز وتقدمي تقارير عن ذلك إع اإلدارة العليا

الداخليـة للحسـابات. ويف    وقام صندوم السنان باستعراا تنفيذ توصيات املراجعـة  - 512
س لـدث حتسـن كـبري يف معـدل التنفيـذس وصـندوم السـنان ملتـام باحلفـاظ          2198ملوز يولي  

 على هذا الاخم.  
 

 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
س قوصـى ا لــس صـندوم السـنان بــأن حيـدد مسـتويات الضــمان      54الفقـرة  ويف  - 511

املناسبة لولـدات العمـل املصـنفة ضـمن الولـدات املعرضـة ملخـا ر عاليـة ومتوسـةةس وقن          
يعاز قدرات املراجعة الداخلية لدي  عن  ري  توفري املوارد الازمـةس لسـبما يـراه مناسـباس     

 .  مستوج الضمان الذل تتارهبغية تنييف دورات مراجعة احلسابات مع 
واســتنادا إع تقبــل املخــا ر والتحــديات الربناجميــة والتشــغيلية الــس يواج  ــا صــندوم  - 518

الســنان باملقارنــة مــع وكــاهت األمــم املتحــدة األخــرج الــس تضــةلع بــنفس العمليــات علــى     
ولـدات العمـل   الصعيد العامليس جيرل الصندوم دراسة لتحديد مستويات الضمانات املناسبة ل

التابعة ل . واسـتنادا إع نتـا،ا تلـك الدراسـةس سـيقوم صـندوم السـنانس بالتشـاور مـع جملسـ            
التنفيذلس بتنييف دورات  ملراجعة احلسابات وبتمنني مـوارده للمراجعـة الداخليـة للحسـابات     

 بناا على ذلك.  
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 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير جملس مراجعي احلسابات عن الفتـرات املاليـة    - باا 

 السابقة  
 2191كـانون األول ديسـمرب    19قدم ا لسس يف مرف  تقريره عن السنة املنت ية يف  - 515

(A/69/5/Add.8           س مـوجاا عـن لالـة تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة مـن فتـرات ماليـة)س الفصل الثـاين
بالنســبة للتوصــيات  2198احلالــة العامــة لــىت طب قغســةس   11ســابقة. ويلخــم اجلــدول  

معلومــات عــن  وتــرد‘‘. قيــد التنفيــذ’’توصــية الــس اعتربهــا ا لــس  99الســابقة البــالر عــددها 
 التوصيات السابقة بالترتيم الذل وردت ب  يف املرف .  

 
   11اجلدول 

لالة تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سابقة الس ارت نيي يف مرف  تقرير جملس مراجعي احلسابات عن السنة   
 قهنا مل تنفذ بشنل كامل  2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييييييات 

 اليت مل ُتَقبل
التوصيييييييات 

 اليت ُنفِّذت
قيييد التوصيييات 

 التنفيذ

التوصيييات اليييت  
 حدد هليا تيار    

 مستهدف

التوصييييييات الييييييت 
 ُ حد د هلا تار   مل

 مستهدف
 - 1 1 - - 1 منتم املدير التنفيذل       

 - 1 1 - - 1 شعبة املوارد البشرية
 - 2 2 - - 2 شعبة اشدمات اإلدارية

 - 2 2 - - 2 شعبة خدمات املشتريات
 - 9 9 - - 9 املنتم القةرل لنيلرييا

 - 99 99 - - 99 ا موع 
   911   911 النسبة املنيوية 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.8
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 كـــانون األول  19تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف     
 (22)2111ديسمرب 
تم القةرل لصندوم السنان يف نيلرييا على توصـية  س واف  املن295يف الفقرة  - 512

) ( مـن الن ـام املـايف والقواعـد املاليـة لصـندوم        8-998ا لس لـ  بـأن يتقيـد بالقاعـدة     
 .  السنانس وذلك فيما يتعل  باملدفوعات الس تسدد بدون وثا،  ملامة

يثبــت قن  وقــدم املنتــم القةــرل لصــندوم الســنان يف نيلرييــا إع ا لــس دلــيا         - 517
املـدفوعات ملــت اســتنادا إع تصـدي  مــن املو ــف ا مـر بالصــرفس وقن الةلبــات ذات الصــلة    
ــا للمواصــفات ادــددة. كــذلك        ــت مرضــية ووردت وفق ــت ضــروريةس وقن البضــا،ع كان كان
ــن إيصــاهت اإلشــعار باســتام          ــل نســخ م ــن قبي ــا،  الداعمــةس م ــوافر الوث ــة عــن ت ــدمت قدل ق

ري قن مراجعة داخلية حلسابات املنتم القةرل يف نيلرييـا كشـفت   املدفوعات من البا،عني. غ
قن  ه تاال هنال بعت قوج  القصور املتعلقة باملدفوعات؛ وبالتايفس ه تاال هـذه التوصـية قيـد    

 التنفيذس وسوف تتم معاجلت ا إع جانم التوصيات املتعلقة باملراجعة الداخلية للحسابات.  
 

 القةرل لنيلرييا املنتم اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
س واف  صـندوم السـنان علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن يسـتنمل         222ويف الفقرة  - 514

ولدة ن ام ق لس املعياريـة إلدارة األصـول بإدخـال املعلومـات الصـحيحة عـن موقـع كـل         
 .  ن األصول امتثاه لسياسة الصندوم يف إدارة األصولقصل م
ــان قبريل  - 511 ــن    52س كانـــت ملفـــات 2198ويف نيسـ ــا يقـــرب مـ ــن قصـــل مـ ــنفا مـ صـ
من األصول تفتقـر إع معلومـات عـن موقـع كـل مـن هـذه األصـناف. وميثـل ذلـك            91 111
ا قسـ م يف  يف املا،ة مـن مجيـع قصـول صـندوم السـنان ويعتـرب هامشـا مقبـوه. وىـ          1.5نسبة 

حتقي  هـذا املعـدل قصـول اشـترهتا مـؤخرا ولـدات العمـل ومل ي حـدد هلـا موقـع هنـا،ي. ون ـرا             
ــيس مــن        ــ س ل ــد موقع شــخم هنــا،ي ل ــا وتوقيــت حتدي ــت ورود قصــل م لاخــتاف بــني توقي
املمننس يف قل فترة زمنية معينـةس قن تنـون مواقـع مجيـع األصـول قـد ل ـددت. وجتـرل شـعبة          

حتليا لألصول الس مل حتدد مواقع ا للتأكد من قهنا قصـناف مشـتراة لـديثاس    اشدمات اإلدارية 
__________ 
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وليست قصنافا ه تتوافر معلومات بشـأن موقع ـا بسـبم غيـاب الضـوابا. ومـن خـال ذلـك         
التحليلس هتدف شعبة اشدمات اإلدارية إع معاجلـة شـواغل ا لـس فيمـا يتعلـ  باألصـول الـس        

لتـدليل علـى قن األصـول تنـونس ولفتـرة حمـدودة للغايـة بعـد         ختصم هلا مواقـع مـن خـال ا    مل
 ورودهاس بدون موقع حمدد.  

 
 شعبة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2198من عام  األخريالربع  التار   املستهدف: 
 كـــانون األول  19نت يـــة يف تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني امل    

   (27)2199ديسمرب 
ــأن يقــوم صــندوم الســنان  ــا يلــيك )ق( تقــدمي     41يف الفقــرة  - 591 س قوصــى ا لــس ب

توضــيح عــن نةــام الرقابــة الــس ينبغــي قن توفرهــا املناتــم اإلقليميــة للمناتــم القةريــة؛    
ــذ      )ب( ــن تنفي ــ ا م ــاملو فني واألدوات لتمنين ــة ب ــم اإلقليمي ــد املنات ــة؛   تاوي ــام الرقاب م 
ــم         ) ( ــة وقداا املنات ــاس فعالي ــاس األداا كــي ي ســتخدم يف قي ــام لقي ــ  ن  تصــميم وتةبي

 .  اإلقليمية
وصندوم السنان بصـدد تنقـيح دليلـ  التن يمـيس وسـوف تعـرا مسـودة الـدليل يف          - 599

 على الللنة التنفيذية لصندوم السـنان للموافقـة عليـ . وسـيعائ     2198الربع األخري من عام 
الدليل التن يمي املنقح مسألة قوج  الضعف والرقابة الـس توفرهـا املناتـم اإلقليميـة للمناتـم      
القةريــة. وب تعايــا مجيــع املناتــم اإلقليميــة باســتقدام مــو فني لتعبنيــة املــوارد واهتصــاهت.    
 كذلك يشنل اهستقدام املستمر للشركاا اهستراتيليني يف جمال املوارد البشرية لنـل منتـم  
إقليمــي جــااا مــن هــذه العمليــة. وســيتم اهضــةاع برصــد األداا والنتــا،ا يف مجيــع ولــدات  
العمــل ) ــا يف ذلــك املناتــم اإلقليميــة واملناتــم القةريــة( يف إ ــار الن ــام اجلديــد لتخةــيا   
النتا،ا ورصدها واإلباغ عن اس الذل من املتوقع قن يوفر  ريقة مولدة مينـن قن تسـتخدم ا   

صندوم السنان لتخةيا النتا،ا ورصـدها واإلبـاغ عنـ ا. وملاشـيا مـع النـ ا       مجيع ولدات 
ــا،اس       ــاع إ ــار متنامــل للنت ــل يف اتب ــوارد يف اشةــة اهســتراتيلية لصــندوم الســنان واملتمث ال
 سيلمع هذا الن ام بني العديد من ن م اإلباغ القا،مة على النتا،ا وسيحل حمل عدد من ا.  

 
__________ 
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 م املدير التنفيذلمنت اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
ــأن يعــائ نقــاغ الضــعف يف    48ويف الفقــرة  - 592 س قوصــى ا لــس صــندوم الســنان ب

  هياكل مناتب  اإلقليمية على  و ما قوصت ب  شعبة خدمات الرقابة.
إع تعليقـــات صـــندوم الســـنان الـــواردة قعـــاه بشـــأن التوصـــية   ويرجـــى الرجـــوع - 591

ــنتني املنت يــــة يف    41يف الفقــــرة  الــــواردة ــن تقريــــر ا لــــس عــــن فتــــرة الســ ــانون  19مــ كــ
 .  2199 األول ديسمرب

 
 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195ول من عام الربع األ التار   املستهدف: 
س كـــّرر ا لـــس توصـــيت  بـــأن يتقيـــد صـــندوم الســـنان 12و  19ويف الفقـــرتني  - 598

بسياسات  وإجرااات  املتعلقة بتقييم قداا البا،عني. وقوصى ا لس قيضًا بأن ي سـرع صـندوم   
 .  السنان يف تصحيح قخةاا الن ام اإللنتروين )العلل اإللنترونية( يف قداة تقييم البا،عني

مــن قجــل إجــراا  2199وق لــ  صــندوم الســنان قداتــ  لتقيــيم قداا البــا،عني يف عــام  - 595
تقيــيم ألداا البــا،عني يف مجيــع ق ــاا املن مــة. غــري قن العلــل اإللنترونيــة يف الن ــام ه تتــيح          

 2191اهستفادة الناملة من هذه األداة. وب تصـليح مجيـع العلـل اإللنترونيـة يف قواخـر عـام       
بدا بتحدين الن امس وباتت مجيع ولدات العمل قادرة ا ن علـى اسـتخدام هـذه األداة.    مع ال

س يســتخدم فــرع خــدمات املشــترياتس يف إ ــار قنشــةت  الروتينيــةس خاصــية  2199ومنــذ عــام 
اإلباغ الس تشمل ا األداة لرصد املناتم القةرية وفروع املقـر الـس ه ملتثـل للشـرغ اإللاامـي      

البا،عني. ويذكير فرع خدمات املشتريات باسـتمرار ولـدات العمـل بضـرورة      بشأن تقييم قداا
اهمتثال للشروغ اإللاامية املتصلة بتقييم قداا البا،عني. وباإلضافة إع ذلكس فإن فـرع خـدمات   
املشتريات بصدد وضع قا،مة مرجعية لولة متابعة للمساالة يف جمال املشتريات سـت  ر التـاام   

 أنشةة الشراا الر،يسيةس  ا يف ذلك لالة تقييم قداا البا،عني.  املناتم القةرية ب
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 فرع خدمات املشتريات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2198من عام  األخريالربع  التار   املستهدف: 
ــرة  - 592 ــعبة خــ     987ويف الفق ــا ش ــس توصــلت إلي  ــا،ا ال ــس قن النت دمات س رقج ا ل

الرقابة ت  ـر قوجـ  قصـور يف ا ـاهت املعنيـةس وقكـد ا لـس ضـرورة قن يعـائ الصـندوم           
 .  قوج  القصور تلك

واتُّخذ عدد من اشةوات من قجل فحم وتعايـا قـدرة املناتـم اإلقليميـة. وتشـمل       - 597
هــذه اشةــوات مــا يلــيك )ق( التعاقــد مــع شــركة استشــارية خارجيــة لتقيــيم قــدرات املناتــم     
اإلقليمية وقدوارها. وملت زيارة اثنني من املناتم اإلقليميـةس ىـا قدج إع صـدور جمموعـة مـن      
اهستنتاجات والتوصيات؛ )ب( ب إنشاا منتم إقليمي جديد لغرب قفريقيا لسـد الثغـرات يف   
التنفيذ؛ ) ( قضيفت و ا،ف حمـددةس  ـا يف ذلـك مستشـارون إقليميـون يف جمـال اهتصـاهت        

البشـريةس   املـوارد إقليميون يف جمـال تعبنيـة املـوارد وشـركاا اسـتراتيليون يف جمـال       ومستشارون 
إع املناتــم اإلقليميــةس هبــدف تعايــا قــدرات املناتــم يف تلــك ا ــاهت. وصــندوم الســنان   
ملتــام  عاجلــة النتــا،ا الــس توصــلت إلي ــا شــعبة خــدمات الرقابــة )الــس قصــبحت ا ن منتــم  

ــة حلســابات    خــدمات مراجعــة احلســابات   ــ ا يف تقــارير املراجعــة الداخلي ــر عن ــ ( املبل والتحقي
ــات املؤسســية التابعــة لصــندوم الســنان. وتــويف إدارة         ــم القةريــة واإلقليميــة والعملي املنات
صندوم السنان اهتماما خـا  للمسـا،ل املتعلقـة بعـدم كفايـة الرقابـة وإدارة املخـا ر الـس ب         

ملناتــم القةريــة والتوصــيات املنت ــر صــدورها عــن  حتديــدها يف عمليــات مراجعــة لســابات ا
 .  2199عمليات مراجعة لسابات اإلدارة والعقود لعام 

 
 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
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ــن     ــن الســـ ــابات عـــ ــي احلســـ ــر جملـــــس مراجعـــ ــة يف تقريـــ ــانون األول  19ة املنت يـــ  كـــ
 (24)2192ديسمرب 
س قوصــــى ا لــــس صــــندوم الســــنان  ــــا يلــــيك )ق( اســــتعراا 28يف الفقــــرة  - 594

واســتنمال سياســة إدارة األصــول الثابتــة وإجراااهتــا بغيــة وضــع سياســة واضــحة تــبني         
كـا تامـا؛   اإلجرااات الواجم اختاذها يف لالة اهتال املمتلنات واملنشآت واملعـدات اهتا 

 .  )ب( مراجعة العمر اإلنتاجي للممتلنات واملنشآت واملعدات
س قجرج صـندوم السـنان حتلـيا واستعراضـا واسـعي النةـام للعمـر        2191ويف عام  - 591

اإلنتـاجي الــذل يعــاج إع الفنيــات اشاصــة بــ  مــن املمتلنــات واملنشــآت واملعــدات باســتخدام  
وه انت ى استخدام ا. وبنـاا علـى ذلـكس واسـتنادا     بيانات تشمل قصوه ه تاال تستخدم وقص

ــر     ــيح تقـــديرات العمـ ــةس ب تنقـ ــن اإلدارة التنفيذيـ ــواردة مـ ــذا العمـــل وإع املـــدخات الـ إع هـ
اإلنتــاجي. وب إ ــاع جملــس مراجعــي احلســابات مســبقا علــى التحلــيات واملقترلــات. وب    

. ويف 2198كـانون الثاين ينـاير    9من  تنفيذ املعدهت اجلديدة للعمر اإلنتاجي تدرجييا اعتبارا
الوقت نفس س ي توقع قن تتم املوافقة على تةبي  السياسـة املنقحـة إلدارة األصـول الثابتـة خـال      

 .  2198الربع األخري من عام 
 

 شعبة اشدمات اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195ع األول من عام الرب التار   املستهدف: 
صـندوم السـنان    ا لس جمـددًا توصـيت  السـابقة بـأن يعـاز         س قكد85ويف الفقرة  - 521

ــع     ــرام اتفاقــات اشــدمات اشاصــة وقن مين ــى إب ــة عل الللــوا إلي ــا إه  ــا يتســ  مــع    الرقاب
 سياسات .  

شــاريني وقصــحاب ومل يــتم بعــد اســتعراا السياســات املتعلقــة بفــرادج اشــرباا اهست - 529
اتفاقات اشدمات اشاصة. ويعتام صندوم السنان مواامة هذه السياسات مع اهلينـل اجلديـد   
لقا،مـــة املرشـــحني املقبـــولني للعمـــل كخـــرباا استشـــاريني الـــس قنشـــنيت كـــأداة لاستشـــاريني 

اريني اإلداريني وتقييم مجيع اشرباا اهستشاريني يف هناية كل عقد واهلتفـاظ بـاشرباا اهستشـ   
ذول النفــااة العاليـــة. ولـــىت إذا كــان التعاقـــد مـــع اشــرباا اهستشـــاريني  وجـــم اتفاقـــات    

__________ 

 (24) A/68/5/Add.7.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/68/5/Add.7
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اشدمات اشاصة مفوضا للمديرين يف امليدانس فإن القا،مة اجلديدة للمرشحني املقبـولني سـتتيح   
للمديرين إمنانية احلصول على معلومات شاملة عن اشرباا اهستشـاريني وتعايـا الرقابـة علـى     
استخدام اتفاقـات اشـدمات اشاصـة. وسياسـات اتفاقـات اشـدمات اشاصـة قيـد اهسـتعراا          

 لاليا من جانم املنتم القانوين التابع لصندوم السنان.  
 

 شعبة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
ــى توصــية ا لــس    81يف الفقــرة  و - 522 ــ  صــندوم الســنان عل ــد   س واف بضــرورة التقي

لعقـود اشـدمات قبـل شـ رين مـن       بالسياسة املن إلمة لعقود اشدمات من خال إجراا تقييم 
   للتلديد. تاريخ انت اا العقد وتقدمي املربِّرات الداعمة 

ــا،ي وصــندوم الســنان    - 521 ــاما اإلمن ــل     ويواصــل الربن ــن الشــراكة لنق العمــل يف إ ــار م
ــ      ــات عقــود اشــدمات إع ن ــام ق لــس. ويف ملوز يولي ــة  2198بيان ــات املتعلق س كانــت البيان

منتبـًا قةريـًا قـد ن قلـت بالفعـل إع       919بالفنيات الس تست دف ا عقـود اشـدمات الـواردة مـن     
حمليـاس سـتتمثل اشةـوة    ولدة ق لس إلدارة املوارد البشرية. ون ـرا ألن عقـود اشـدمات تـدار     

التاليــة يف البحــن مــع الربنــاما اإلمنــا،ي يف إمنانيــة قن ينــون لــدج مــديرل صــندوم الســنان 
إمنانيــة الوصــول إع منـــوذ  ق لــس إلدارة رقس املـــال البشــرل حبيـــن يتمننــون مـــن إدارة      
عمليـات اهسـتقدام  وجــم عقـود اشـدمات علــى  ـو قفضـل بالتنســي  مـع املناتـم امليدانيــة         
التابعة للربناما اإلمنـا،يس ليـن قن الربنـاما اإلمنـا،ي هـو الـذل يـدير عقـود اشـدمات اشاصـة           
بصــندوم الســنان. وستواصــل شــعبة املــوارد البشــرية نقــل البيانــات املتعلقــة بأصــحاب عقــود  
اشدمات من املناتم القةرية إع ن ام ق لس. وباإلضافة إع ذلكس فإن شعبة املوارد البشـرية  

ملناتـم القةريـة بإمنانيـة الوصـول إع الـدليل اجلديـد الـذل وضـع  الربنـاما اإلمنـا،ي           ستاود ا
 لعقود اشدمات وستعائ املسا،ل الس قشار إلي ا ا لس فيما يتعل  باستخدام عقود اشدمات.  

 
 شعبة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  املستهدف: التار   
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ــأنك     51ويف الفقــرة  - 528 ــس ب ــى توصــية ا ل ــ  صــندوم الســنان عل )ق( حيســن   س واف
ولـدود سـلةات املوافقـة     سياست  املتعلقـة باإلجـازات حبيـن تـبني بوضـو  خمتلـف األدوار       

اشاصـة ومنح ـا؛    املوافقة على اإلجازات علي ا  ا ينفل إشراف املقر بالشنل املا،م على 
املنبثقـة عـن ن ـام ق لـس واملعـدة بشـأن اإلجـازات اشاصـة          )ب( جيرل استعراضا للتقـارير  

 حبين تشمل مدة اإلجازة اشاصة ومربِّرات املوافقة علي ا.   بغرا استنماهلا 
وتتضمن سياسـة الربنـاما اإلمنـا،ي بشـأن اإلجـازات اشاصـةس الـس تنةبـ  قيضـا علـى            - 525

ــن       صــندوم الســن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــة عل ــة املوافق ــا واضــحا للســلةات املخول انس فصــا هرمي
السنان تقرير ن ـام ق لـس عـن اإلجـازات      اإلجازات. وباإلضافة إع ذلكس فقد نقح صندوم 

مــن خــال إدرا  مــدة اإلجــازة اشاصــة ومــربِّرات املوافقــة   اشاصــة ليضــفي عليــ   ابعــًا قمشــل 
اختباره باستخدام منوذ . وخال مرللـة اهختبـارس لـدد    علي ا. وجرج إعداد ذلك التقرير و

صندوم السنان بعت قوج  القصـور يف ن ـام ق لـس الـس تـؤثر علـى تنفيـذ تقريـر اإلجـازات          
 اشاصةس والصندوم ا ن بصدد استنشاف احللول املمننة ملعاجلة هذه املسألة.  

 
 شعبة املوارد البشرية اإلدارة املسؤولة: 

 تنفيذقيد ال احلالة: 

 متوسةة األولو ة: 

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف: 
ــرة  ويف - 522 ــس    27الفق ــى توصــية ا ل ــ  صــندوم الســنان عل ــا   س واف بضــرورة تعاي

املتصــلة باملخــا ر والتنــاليف   طليــات رصــد واســتعراا املشــترياتس مــع مراعــاة العوامــل   
   ألداا الولدات املعنية بةلبات الشراا. بإجراا مايد من اهستعراضات املنت مة 

وفرع خدمات املشتريات بصدد وضع قا،مة مرجعية لولة متابعة للمسـاالة يف جمـال    - 527
املشتريات ست  ر التاام املناتم القةرية بشروغ الشـراا الر،يسـيةس  ـا يف ذلـك نشـر قـرارات       

وم العامليـةس ولالـة تقيـيم قداا    إرساا العقود على قاعدة بيانات مـوردل األمـم املتحـدة يف السـ    
البا،عنيس والتصديقات من جانم املع د املعتمد للمشـتريات واإلمـدادس وعـدد  لبـات املوافقـة      
بأثر رجعيس والتأكد مـن اهسـتام الفعلـي للسـلع. وسـي ةلم إع املمـثلني القةـريني لصـندوم         

)علــى ســبيل املثــالس يف الســنان التحقــ  مــن اهمتثــال للقا،مــة املرجعيــة علــى فتــرات منت مــة  
منتصــف الســنة ويف هنايــة العــام(س قمــا الــدور الرقــاا املتصــل باهمتثــالس فســي ع د إع املناتــم   
اإلقليميــة. وباإلضــافة إع ذلــكس جيــرل املو فــون واملســؤولون عــن األفرقــة يف فــرع خــدمات   

ذا كانـت قيمـة   املشتريات التابع لصندوم السنان عمليات حتق  خمتلفـة. فعلـى سـبيل املثـالس إ    
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دوهرس يقـوم فـرع خـدمات املشـتريات باسـتعراا قل  لـم        911 111املشتريات تتلـاوز  
مــن املنتــم القةــرل هلتمــاس العــروا وباملوافقــة عليــ  مســبقا قبــل صــدوره. وعــاوة علــى   
ذلكس فإن فرع خدمات املشتريات سيستخدم ن ام جلنـة اسـتعراا العقـود اإللنتـروين التـابع      

ا،يس املعــروف قيضــا بــأداة العقــود واألصــول واملشــترياتس هســتعراا عمليــات  للربنــاما اإلمنــ
تقدمي العةااات واملوافقة على اهتفاقات على الصعيد ادلي )علـى غـرار ن ـام جلنـة اسـتعراا      
العقــود علــى مســتوج املقــر(. ويتوقــف تــاريخ اهفتتــا  الرمســي هلــذا الن ــام علــى التوقيــع علــى  

اشدمات بني الربناما اإلمنا،ي وصـندوم السـنان يف الربـع الثالـن      توقيع اتفام بشأن مستوج
. ومن املقرر البـدا بتشـغيل هـذا الن ـام وتعميمـ  علـى مجيـع املناتـم امليدانيـة          2198من عام 

. وتشـمل األداة خاصـية إبـاغ    2198التابعة لصندوم السنان خـال الربـع األخـري مـن عـام      
على صورة عامة جيدة جلميـع الةلبـات املقدمـة مـن     ستتيح لفرع خدمات املشتريات احلصول 

ــرع خــدمات املشــتريات        ــذا الن ــام بنلــا  يف ف ــار ه ــة. ولــىت ا نس ب اختب ــم القةري املنات
ومخســة بلــدان جتريبيــة. وعــاوة علــى ذلــكس فبملــرد قن يــتم تنقــيح إجــرااات الشــراا حبلــول  

ــبتمرب  ــتريات دور قما    2198قيلول س ــدمات املش ــرع خ ــة اســتعراا   س ســوف يتــوع ف نــة جلن
العقود. وسيعمل فرع خدمات املشتريات مع فرع خدمات املعلومات اإلدارية للتأكـد مـن قن   
التةبيــ  اإللنتــروين املتصــل بللنــة اســتعراا العقــود الــذل يســتخدم  املقــر يشــمل خاصــيات  
 إباغ ستتيح ل  استخدام بيانـات جلنـة اسـتعراا العقـود كمعلومـات إداريـةس وبالتـايفس تعايـا        

 طليات رصد واستعراا املشتريات الس تضةلع هبا املناتم القةرية.  
 

 فرع خدمات املشتريات اإلدارة املسؤولة: 

 قيد التنفيذ احلالة: 

 عالية األولو ة: 

   2195الربع األول من عام  التار   املستهدف: 
 برناما األمم املتحدة للمستو نات البشرية   -ثاين عشر 

التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني        تنفيذ  - قلف 
 (21)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

فيمـــا يتعلـــ  بتنفيـــذ  2198مـــوجا للحالـــة يف طب قغســـةس  19يـــرد يف اجلـــدول  - 524
 ية.التوصيات الر،يس

 
__________ 

 (21) A/69/5/Add.9س الفصل الثاين. 
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   19اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية

 اإلدارة املسؤولة
عيييييييييييييييييييدد 

 التوصيات

التوصيات الييت  
جتاوزهتيييييييييييييييا 

 ألحداث
التوصيييات اليييت  

 نقذت
التوصييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
حدد هليا تيار     

 مستهدف

التوصييييات الييييت مل  
حيييييدد هلييييا تييييار    

 مستهدف
 – – – 9 9 2 شعبة العمليات       

 – 9 9 – – 9 فرع اهقتصاد احلضرل

1 ا موع   9  9  9  9  – 

911 ويةالنسبة املني   11  11  18    

  
   12اجلدول 

 لالة تنفيذ مجيع التوصيات

 اإلدارة املسؤولة
عيييييييييييييييييييدد 

 التوصيات

التوصيات الييت  
جتاوزهتيييييييييييييييا 

 ألحداث
التوصيييات اليييت  

 نقذت
التوصييييييات 

 قيد التنفيذ

التوصيييات اليييت  
حدد هليا تيار     

 مستهدف

التوصييييات الييييت مل  
حيييييدد هلييييا تييييار    

 مستهدف
 – 5 5 9 9 7 شعبة العمليات       

دا،ـــرة العاقـــات مـــع املـــا ني 
 – – – 9 – 9 وتعبنية املوارد

 – 9 9 – – 9 فرع اهقتصاد احلضرل

1 ا موع   9  2  2  2  – 

911 النسبة املنيوية   99  22  27    

  
س واف  برناما األمم املتحدة للمسـتو نات البشـرية )مو،ـل األمـم     98ويف الفقرة  - 511

لس بأن يواصل رصد استراتيليت  املتعلقة بتعبنيـة املـوارد مـن قجـل     املتحدة( على توصية ا 
 يذ وهيت  األساسية يف املستقبل.عنس اجتاه التمويل سعيا إع ضمان تنف

س فقـد  2191وعلى الرغم من لدوث ا فاا يف املسااات غـري املخصصـة يف عـام     - 519
ة. وبــذل املو،ــل النــثري مــن  لــدثت زيــادة يف املســااات املخصصــة مقارنــة بــالفترات الســابق  

ــاد          ــك اعتم ــا يف ذل ــواردس   ــة امل ــ  يف جمــال تعبني ــن م واملمارســات اشاصــة ب ــا ال ــود لتعاي اجل 
 استراتيلية لتعبنية املوارد ون ام معاز للمعلومات املتعلقة باجل ات املا ة.  
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 دا،رة العاقات مع املا ني وتعبنية املوارد اإلدارة املسؤولة: 
 ذتن ف احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  التار   احملدد: 

س واف  املو،ل على توصية ا لس بأن ينفذ قنشةة ترمي إع إعةـاا  22ويف الفقرة  - 512
األولويـة لعمليــة تنقيـة البيانــات والتعليـل هبــا كـي يتســي حتديـد الصــيغة الن ا،يـة ألرصــدة       

للقةاع العام مسبقا بوقـت كـاف مـن قجـل إعـداد       افتتالية ىتثلة للمعايري اداسبية الدولية
 بيانات مالية جتريبية.  

قفجنا العمـل املنثـف بشـأن األرصـدة اهفتتاليـة الـذل قـام بـ  كـل مـن مو،ـل األمـم             و - 511
س يف وقـت يتـيح إعـداد    2198املتحدة ومنتم األمم املتحدة يف نريوا حبلول هناية ملوز يولي  

 .2198قغسةس مالية جتريبية يف طب بيانات 
 

 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  التار   احملدد: 

س وافــ  املو،ــل علــى توصــية ا لــس بــأن يضــع قبــل إعــداد خةتــ    25ويف الفقــرة  - 518
ا،اس سياسات عامة لإلدارة القا،مـة علـى النتـ    2191-2198اهستراتيلية املقبلة للفترة 

 إع جانم دليل تنفيذ واضح يقدم إجرااات رصد األداا وتقييم  واإلباغ عن .
س وقــد قةــع 2114وينفـذ املو،ــل اإلدارة القا،مــة علـى النتــا،ا تنفيــذا فعــاه منـذ عــام     - 515

 95 28شــو ا هامــا يف هــذا الصــددس علــى النحــو الــذل اعتــرف بــ  جملســ  إدارتــ  يف قــراره    
مواصـلة التركيـا احلـايف علـى     ”س عنـدما  لـم فيـ  إع املـدير التنفيـذل      2191الصادر يف عـام  

. وجيرل لاليا وضع الصيغة الن ا،يـة لسياسـات   “تا،ا من قجل بلوغ قهداف الربناماحتقي  الن
 اإلدارة القا،مة على النتا،ا.  

 
 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
  2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    
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س واف  املو،ل على توصـية ا لـس بـأن حيّسـن رصـد تنفيـذ مياانيـة        21ويف الفقرة  - 512
املشاريع عن  ري  ما يليك )ق( وضع ضوابا مناسبة لإلذن باستخدام قموال املشـاريع مـن   

بعمليات إعادة توزيع سليمة؛ )ب( البقاا على اتصـال  قـر األمـم املتحـدة مـن      قجل القيام 
 ام املعلومات اإلدارية املتنامل.قجل سد ثغرات ضوابا املياانية يف ن 

وقام املو،لس بالتنسي  مع منتم األمم املتحدة يف نريواس بتعايـا الضـوابا املفروضـة     - 517
ل معاجلـة مـوا ن الضـعف املبلـر هبـا. ومـع قـرب نشـر         فيما يتعل   دج كفاية التمويل من قجـ 

ــة يف ن ــام         ــرات  ضــوابا بامليااني ــإن اإلجــرااات املتخــذة لــديثا ستســد ثغ ن ــام قوموجــاس ف
 ات اإلدارية املتنامل بشنل كاف .املعلوم

 
 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 جتاوزهتا األلداث احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :داحملدالتار    

س واف  املو،ل على توصية ا لس بأن يقوم  ا يليك )ق( املتابعـة مـع   18ويف الفقرة  - 514
تسـوية   وكاهت األمم املتحدة كي تقدم القسـا،م املشـتركة بـني املن مـات يف لينـ ا؛ )ب(     

 مجيع اهلتاامات غري املصفاة بعد هناية الفترة الس قنشنيت في ا. 
،ل لاليا إع املرللة الن ا،ية من مرالل مراجعة وتسـوية مجيـع اهلتاامـات    ووصل املو - 511

غري املصفاة للسنة السـابقة يف إ ـار اإلعـداد لتنفيـذ ن ـام قوموجـا وعمليـة التحقـ  مـن امتثـال           
 األرصدة اهفتتالية للمعايري اداسبية الدولية.

 
 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س وافــ  املو،ــل علــى توصــية ا لــس بــأن يقــوم  ــا يلــيك )ق( حتديــد 11ويف الفقـرة   - 581
إ ــار زمــ  لتنفيــذ قــرار جملــس إدارتــ  املتعلــ  بتحديــد شــريك مناســم إلدارة الصــندوم    

يــل األويف الواجــم الســداد وصــياغة إ ــار مرجعــي  اهســتنيماين للعمليــات التلريبيــة للتمو
شـــامل إلدارة العمليـــات واملخـــا ر بالشـــنل املا،ـــم؛ )ب( وضـــع إ ـــار واضـــح للرصـــد 
والضــمان وتوثيقــ  يف مــا يتعلــ  باســتخدام قمــوال صــندوم العمليــات التلريبيــة للتمويــل    
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الـذل تقـوم بـ      األويف الواجم السداد واملساالة عن ا؛ ) ( توخي الدقة يف متابعة السداد
 ة والتقيد جبدول مواعيد التسديد.كل ج ة مقترض

س ق لـع املو،ـل جلنـة املمـثلني الـدا،مني التابعـة لـ         2192تشرين الثاين نوفمرب  21ويف  - 589
وقبلغ ـا قنـ  مل يـتمنن     91 21على طخر املستلدات فيما يتعل  حبالة تنفيذ قرار جملس إدارت  

ــات       ــة للعملي ــ  لاف ــة األورام املالي مــن إجيــاد شــريك مناســم قو هينــل مناســم ليحــول إلي
ــالن ر إع صــغر للــم       ــذلكس وقيضــا ب ــل األويف الواجــم الســداد. ونتيلــة ل ــة للتموي التلريبي

م املو،ـل  احلاف ةس فإن املو،ل سيتوع إدارة احلاف ة داخليا. ويف إ ار اهستعراا الداخليس يقـو 
لاليا بتةبي  طلية لضمان استخدم القروا الفردية للغـرا الـذل منحـت مـن قجلـ . كمـا قن       
ــتم التقيــد في ــا جبــدول مواعيــد الســدادس       ــس ي ــة تســديد القــروا ال املو،ــل بصــدد رصــد عملي

 وسيةلع ا لس على ما يستلد بشأن لالة السداد قثناا زيارت  املقبلة.  
 

 هقتصاد احلضرلفرع ا اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :احملددالتار    

س واف  املو،ل على توصية ا لس بأن ميتثل لدليل مشتريات األمـم  82ويف الفقرة  - 582
إع املتحدة وقن يستخدم عملية شراا تنافسية كلما قمنن ذلك. ويف لالة اضـةرار املو،ـل   

استخدام عمليـة املوافقـة علـى الشـراا بـأثر رجعـيس فيلـم توثيـ  األسـباب الـس قدت إع           
 ذلك واحلصول على موافقة جلنة العقود ادلية.  

وسيقوم املو،لس بالتعاون مع منتم األمـم املتحـدة يف نـريواس بتعايـا تدريبـ  وطلياتـ         - 581
 الازمة لنفالة اهمتثال التام.  

 
 شعبة العمليات سؤولة:اإلدارة امل 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س واف  املو،ل على توصية ا لس بأن يقوم  ا يليك )ق( رصد مجيـع  82ويف الفقرة  - 588
ا مسـتفيدا ر،يسـياس   قنشةة العقود الس يقوم هبا منتم األمم املتحدة يف نريوا وينـون في ـ  

وذلك بضمان إجراا عمليات تنافسية لتقـدمي العةـاااتس لسـم اهقتضـااس قبـل مـنح قل       
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ــود متصـــلة باشـــدمات اهستشـــارية؛ )ب( إنفـــاذ شـــرغ التســـليل فصـــو  مجيـــع         عقـ
 .تياراهستشاريني الذين يقع علي م اهخ

بـإ اع ا لـس علـى     وسيقوم املو،لس  ساعدة من منتـم األمـم املتحـدة يف نـريواس     - 585
ما استلد من قمور قثناا زيارت  املقبلة ملراجعة قنشةة الرصد. وسينفل قيضـا تسـليل البـا،عني    

 الذين يقع علي م اهختيار لسم األصول.  
 

 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198م الربع األخري من عا :املستهدفالتار    

س واف  املو،ل على توصـية ا لـس بـأن يتخـذ إجـرااات للتخفيـف       51ويف الفقرة  - 582
من ا ثار تتسـم بالفعاليـة مـن ليـن التنلفـة؛ مثـل فـتح لسـابات مصـرفية رمسيـة وإدرا            

 شروغ عقابية هسترداد األموال يف العقود املربمة مع رؤساا األفرقة.  
مــع منتــم األمــم املتحــدة يف نــريواس يف فــرا ضــوابا    وســين ر املو،ــلس بالتعــاون  - 587

 املخا ر الس قبلر عن ا ا لس. واختاذ تدابري كافية للحد من
 

 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

دة يف تقارير جملس مراجعي احلسابات عن الفتـرات املاليـة   تنفيذ التوصيات الوار - باا 
 السابقة  

 2191ديســمرب  19قورد ا لــسس يف مرفــ  تقريــره عــن فتــرة الســنتني املنت يــة يف        - 584
(A/69/5/Add.9      س مــوجاًا حلالــة تنفيــذ التوصــيات املتبقيــة)مــن الفتــرة املاليــة    س الفصــل الثــاين

ــدول    ــم اجلـ ــابقة. ويلخـ ــةس     11السـ ــىت طب قغسـ ــة لـ ــة العامـ ــا يتعلـــ    2198احلالـ فيمـ
وت ــر د  املعلومــات ‘‘. مل ت نفــذ’’قو ‘‘ قيــد التنفيـذ ’’بالتوصـيات الـــست الــس اعتربهـا ا لــس إمــا   

 املتعلقة بالتوصيات السابقة وف  الترتيم الذل عرضت ب  يف املرف .  
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   11اجلدول 
لة تنفيذ التوصيات املتبقية من فترات سابقة والس ارت نيي يف مرف  تقريـر جملـس مراجعـي    لا

قهنــا مل تنفــذ  2191يســمرب كــانون األول د 19احلســابات عــن فتــرة الســنتني املنت يــة يف   
 بالنامل

 

 اإلدارة املسؤولة
عيييييييييييييييييييدد 

 التوصيات
التوصييييات الييييت   

 نقذت
التوصيييييات قيييييد 

 التنفيذ

التوصييييات الييييت   
ا تييار   حييدد هليي 

 مستهدف

التوصييييات الييييت 
مل حييييييييدد هليييييييا 
 تار   مستهدف

 – 1 1 2 5 شعبة العمليات      

 – – – 9 9 منتم املدير التنفيذل

2 ا موع   1  1  1  – 

911 النسبة املنيوية   51  51    

  
 كـــانون األول  19تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف     

 (11)2199ديسمرب 
س واف  املو،ل على توصية ا لس بأن يسـتعرا التنـاليف والفوا،ـد    28يف الفقرة  - 581

النامجة عن اختـاذ إجـرااات للتخفيـف مـن املخـا ر واشسـا،ر النامجـة عـن قسـعار الصـرف.           
وبالتنسي  مع منتم األمم املتحدة يف نريواس ورهنًا بتوجي  من مقر األمـم املتحـدةس مينـن    

 جرااات للوه متالة جتاريًا. قن تشمل هذه اإل
ويتوع إدارة خاانة املو،ل منتم  األمم املتحدة يف نريواس بتوجي  مـن إدارة الشـؤون    - 551

اإلدارية يف نيويورل. وسب  للمو،ل قن قبـدج تعليقـات تتنـاول املخـا ر واشسـا،ر النامجـة عـن        
ة لاليـا علـى وضـع .    قسـعار الصـرف يف إ ـار مشـروع للسياسـات يعنـف مقـر األمـم املتحـد         

 ولاملا يتم اهنت اا من وضع تلك السياساتس سيقوم املو،ل بتنفيذها وفقا لذلك.  
 

 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية    األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

__________ 

 (11) A/67/5/Add.8 الثاين.س الفصل 
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الســابقة بــأن يضــع املو،ــل ترتيبــات حمــددة س كــرر ا لــس توصــيت  12ويف الفقــرة  - 559
لتمويل التاامات  جتاه استحقاقات هناية اشدمـة ومـا بعـد التقاعـدس كيمـا ين ـر في ـا ويوافـ          

 علي ا جملس إدارت  واجلمعية العامة. 
والتمس املو،ل توجي ات مـن مقـر األمـم املتحـدةس وهـو ه يـاال يف انت ـار احلصـول          - 552

جملـس إدارتـ    الس سـتردس سـيلتمس املو،ـل األذونـات ذات الصـلة مـن        علي ا. وحبسم املشورة
 ومن اجلمعية العامة.

 
 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

بــأن حيقــ  املو،ــل ومنتــم س وافــ  املو،ــل علــى توصــية ا لــس لــ  11ويف الفقــرة  - 551
ــاتر     األمــم املتحــدة يف نــريوا يف مجيــع األرصــدة غــري املدعومــة  ســتنداتس املســللة يف دف
األستاذ العام لدي س وقن يتخذ خةوات لتصفية تلك األرصدة من دفـاتر األسـتاذ العـام مـن     

 خال عمليات شةم مناسبة.  
يف نـريواس اهسـتعراا وقجـرج     وقكمل املو،لس  سـاعدة مـن منتـم األمـم املتحـدة      - 558

 التسويات الازمة يف دفاتر األستاذ العام.  
 

 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية    األولو ة: 
   ه ينةب  :احملددالتار    

س واف  املو،ل على توصية ا لس ل  بأن يضـع هنلـا بسـيةا إلدارة    85ويف الفقرة  - 555
علــى نةــام املن مــة بأســرهاس بنــاا علــى قعماهلــا األوليــة وعلــى ترتيبــات اإلبــاغ    املخــا ر 

القا،مــةس ويتماشــى مــع التةــورات األخــرية الــس  ــرقت يف مقــر األمــم املتحــدة خــال           
 .  2192 عام

ويقوم املو،ـل لاليـا بتنسـي  النـ ا الـذل يأخـذ بـ  يف جمـال إدارة املخـا ر مـع النـ ا             - 552
 م املتحدةس وسيقوم يف القريم العاجل بتنفيذ مرللة قولية من .املّتبع يف مقر األم
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 شعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :احملددالتار    

قن س واف  املو،ل قيضا على توصـية ا لـس بـأن يقـوم  ـا يلـيك )ق(       21ويف الفقرة  - 557
يتحق  من قن األدلة املقدمة لدعم اإلباغ عن األداا هي قدلة قوية؛ )ب( ون ـرًا إع عـدد   
األنشةة الس تدعم اإلباغ عن قدا، س قن ين ر يف إمنانيـة اعتمـاد عمليـة حتقيـ  تقـوم علـى       

 قسلوب قخذ العّينات. 
هبــدف  وقدخــل املو،ــل حتســينات مــن خــال إنشــاا ن ــام جلمــع األدلــة باســتمرار          - 554
 اإلجنــازات الــس يــتم التبليــر عنــ ا خــال تنفيــذ اشةــة اهســتراتيلية اجلديــدة للفتـــرة           دعــم 

ــو قداة       2198-2191 ــا، س وه ــل للرصــد والوث ــات املتنام ــام املعلوم ــة يف ن  ــع األدل . وت لم
التتبع علـى نةـام املن ومـة فيمـا تـم مؤشـرات األداا والنـواتا والنتـا،ا. واسـتحدث املو،ـل           

ت جلمـع قدلـة األداا وختاينـ ا يف ن ـام اداسـبة واهسـتحقاقات اشاصـة باملشـاريع.         قيضا جمـاه 
ويف الوقت الذل  لبت في  شعبة العمليات معلومات متعلقة بـاألداا للتقريـر املرللـي السـنول     

مـن رؤسـاا الفـروع واملناتـم اإلقليميـة وسـواهاس فقـد قـدمت الشـعبة املـذكورة            2191لعام 
سبل تقدمي قدلة قوية لدعم اإلجنازات املبلر هباس وعقدت قيضـا جلسـات    مبادئ توجي ية بشأن

إلا ة لتسليا الضوا على هذا الشرغ. وقد شرع املو،ل بالفعـل يف مجـع األدلـة وإضـافت ا إع     
 ن ام املعلومات املتنامل للرصد والوثا، س فضا عن جتميع قدلة قخرج يف ملف منفصل.  

 
 لياتشعبة العم اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :احملددالتار    

س وافــ  مو،ــل األمــم املتحــدة علــى توصــية ا لــس بــأن تقــوم جلنــة  77ويف الفقــرة  - 551
اإلدارة العليا يف املو،ـلس علـى  ـو منـت مس وعلـى األقـل مـرة كـل سـتة قشـ رس باسـتعراا            

برنــاما عمــل املو،ــل ومياانيتــ  لفتــرة الســنتنيس وتوثيــ    األداا والتقــدم ادــرز قياســًا علــى  
 ختاذها.طرا، ا واإلجرااات الواجم ا
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واإلدارة العليا بصدد استعراا األداا والتقدم ادرز قياسـًا علـى برنـاما عمـل املو،ـل       - 521
ــة        ــات عملي ــدعم وإثب ــات ل ــة لاجتماع ــرة الســنتني. وت عتمــد ا ن اداضــر الرمسي ــ  لفت ومياانيت

 ستعراا وإجرااات املتابعة املتخذةس لسم اهقتضاا.  اه
 

 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية    األولو ة: 
   ه ينةب  :احملددالتار    

 منتم األمم املتحدة املع  باملخدرات واجلرمية   - ثالن عشر
مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني       تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس   - قلف 

 (19)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 
فيمـــا يتعلـــ  بتنفيـــذ  2198مـــوجا للحالـــة يف طب قغســـةس  18يـــرد يف اجلـــدول  - 529

 .التوصيات الر،يسية
 

   18اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت  

 نقذت
لتوصييييات قييييد ا

 التنفيذ

التوصيييييييات اليييييييت  
حييييدد هلييييا تييييار     

 مستهدف

التوصيييييييات اليييييييت مل 
حيييييييدد هلييييييا تييييييار   

 مستهدف
 – 8 8 – 8 شعبة اإلدارة      

 – 1 1 – 1 شعبة اإلدارة وشعبة العمليات

 – 1 1 – 1 مناتم متعددة

91 – 91 ا موع   91  – 

911 النسبة املنيوية   – 911    

  
فيما يتعلـ  بتنفيـذ مجيـع     2198موجا للحالة يف طب قغسةس  15اجلدول  ويرد يف - 522

 التوصيات.  
 

__________ 

 (19) A/69/5/Add.10س الفصل الثاين. 
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 15اجلدول 
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات

 

 عدد التوصيات املسؤولة اإلدارة
التوصيييات اليييت  

 نقذت
التوصييييات قييييد 

 التنفيذ

التوصيييييييات اليييييييت  
حييييدد هلييييا تييييار     

 مستهدف

التوصيييييييات اليييييييت مل 
حيييييييدد هلييييييا تييييييار   

 مستهدف
 – 99 99 – 99 شعبة اإلدارة      

 9 7 4 9 1 مناتم متعددة

 – 1 1 – 1 شعبة اإلدارة وشعبة العمليات

21 ا موع   9  22  29  9  

911 النسبة املنيوية   8  12    

  
س واف  منتم األمـم املتحـدة املعـ  باملخـدرات واجلرميـة )املنتـم(       21ويف الفقرة - 521

باشـر  ينات للن ام ينبغي قن ت نسـ  حبيـن ت فيـد املسـتخدم امل    على توصية ا لس بأن قل حتس
 وتلىب اهلتياجات املؤسسية.

ــة إدارة حتســينات       - 528 ــا عملي ــذ ن ــام قوموجــا يف املنتــمس ســيتم تعاي ــراب تنفي ومــع اقت
ــك        ــام تل ــام قوموجــا )توســعات ( وإع نة ــاتس وست ضــمُّ إع إصــدارات ن  ــا املعلوم تننولوجي

. ويعمــل املنتــم بالفعــل عــن كثــم مــع فريــ  قوموجــا علــى معاجلــة اإلصــدارات والتوســعات
 ثغرات تعترل سري العمل قو عملية اإلباغ.   قل
 

 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

ــرة  - 525 ــم علــ 21ويف الفق ــ  املنت ــارير    س واف ــوم بتوســيع تق ــأن يق ــس ب ى توصــية ا ل
 ت مثل املمتلنات غري املست لنة.املناتم امليدانية لتشمل جماه

يـيم  ويف ضوا التنفيذ الوشيك لن ام قوموجاس فإن قل تغيريات ستخضع للتحليل والتق - 522
 على قساس التناليف والفوا،د.
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 اإلدارةالعمليات وشعبة شعبة  اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يعــاز نشــاغ استعراضــ  22ويف الفقــرة  - 527
الفصــلي حبيــن ينفــل صــحة ودقــة اهلتاامــات غــري املصــفاةس وقن ين ــر يف زيــادة التوجيــ   

 ين اهلتاامات يف الوقت املناسم.ال لنفالة حتدواإلشراف يف هذا ا 
ومن قجل تعايا اسـتعراا اهلتاامـات غـري املصـفاةس سـيقوم املنتـم بايـادة التوجيـ           - 524

جلميــع املــو فني مــن خــال رســا،ل خاصــة ورســا،ل موج ــة إع نقــاغ اهتصــال يف الشُّــعم.  
 ة.  وسيعاز املنتم قيضا ن م  وطليات  املتعلقة بالرصد والرقاب

 
 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية    األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :احملددالتار    

ــى     11ويف الفقــرة  - 521 ــة عل ــ  باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــم األم ــ  منت س واف
ــة بتحــدين ســلات األصــ       ــ  امليداني ــوم مناتب ــأن تق ــس ب ــة بســرعةس  توصــية ا ل ول الثابت

اســتخدام قصــول  باســتنماهلا  ــا حيــدث مــن إضــافة قو تصــّرف قو نقــل عنــد اهنتــ اا مــن   
 مشروع قو تسليم ا.

ــًا     - 571 وي ةلــم مــن املناتــم امليدانيــة اهلتفــاظ بســلات حمّدثــة لألصــول الثابتــة. ورهن
دة للمناتـم امليدانيـة   بتوافر ملويل إضايف وتنفيذ ن ام قوموجاس فإن مقر املنتم سيقدم املسـاع 

 لنفالة حتدين سلات األصول.  
 

 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :احملددالتار    
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س واف  املنتم على توصية ا لس بـأن جيـد للـوه لتةبيـ  املعـايري      18ويف الفقرة  - 579
ــى وجــ  اهســتعلال وســا،ل       اداســب ــ  عل ــدر  يف عمليات ــامس وقن ي ــة للقةــاع الع ية الدولي

 والتحق  من ا يف الوقت املناسم. إلدخال البيانات
ونفيـــذ املنتـــم تغـــيريات ن  فميـــة هبـــدف حتســـني إدخـــال البيانـــات والتحقـــ  منـــ اس    - 572

 د احلاجة إع مايد من التحسينات.وسيستمر يف رص
 

 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :احملددالتار    

س واف  املنتم على توصـية ا لـس بـأن ينتـ يس حبلـول ملوز يوليـ        14ويف الفقرة  - 571
س من وضع سلل  للمخا ر التن يمية بتحديد األولويات وإجرااات التخفيف مـن  2198
ر. وينبغــي اســتعراا الســلل بانت ـام مــن  ــرف فريــ  مـن كبــار مــو في املنتــمس   املخـا  

 ازمة للتخفيف من قل خما ر تنشأ.واختاذ اإلجرااات ال
س وملشيا مع مبادرة األمانـة العامـة املتعلقـة بـإدارة املخـا ر      2198ويف ملوز يولي  عام  - 578

تـ  جلنـة املنتـم التنفيذيـة. وققـرت      املؤسسيةس بدق املنتم العمل بسلل للمخا ر املؤسسية ققر
 الللنة قيضا هينا إداريا إلدارة املخا رس وطلية للرصد.

 
منتم املدير التنفيذل؛ وشعبة اإلدارة؛ وشعبة شـؤون املعاهـدات؛    اإلدارة املسؤولة: 

 وشعبة العمليات؛ وشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة
 نفذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :احملددار   الت 

س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن ينشــ  وســا،ل موثوقــة    81ويف الفقــرة  - 575
هستخرا  املعلومات عـن عـدد املشـاريع اجلاريـة الـس يـديرهاس وعـن مياانيـة ومصـروفات          

 كل مشروع من ا.
ل علـى البيانـات   وحتتول تقارير املشاريع الصادرة عن املنتم ولاف ـة مشـاريع  بالفعـ    - 572

املةلوبــة بشــأن املشــاريع اجلاريــة. وتشــمل هــذه البيانــات مــا يتصــل بــذلك مــن مياانيــات هــذه    
املشاريع ونفقاهتا. غري قن معايري استخرا  البيانات ستخضع إلعادة تقييمس وسي عاد التحقـ  مـن   

 لنتا،ا املتوقعة.البيانات األساسية للتيقين من قن األعمال الروتينية هستخرا  البينات توفر ا
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 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

ــى     85ويف الفقــرة  - 577 ــة عل ــ  باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــم األم ــ  منت س واف
وضو  وبإجيازس يف وثـا،  تنقـيح املشـاريع    توصية ا لس بأن حيدد مديرو مشاريع املنتم ب

الــس تقتــر  زيــادة مياانيتــ ا قو ملديــد مــدهتاس النــواتا اإلضــافية املرجــّوة مــن تلــك الايــادة  
 ذلك التمديد. قو

س واف  املنتم قيضا على توصية ا لس بأن يقـوم بانت ـام بتحليـل    82ويف الفقرة  - 574
حتديد إن كان النـ ا احلـايف القـا،م علـى قسـاس       قسباب تنقيح املشاريع قو ملديدهاس ليمنن 

ديــد نةــام حتســني ختةــيا املشــاريع هــو قكفــأ  ريقــة لضــمان التمويــل إلجنــاز النــواتاس وحت 
 املشاريع.

قعـاهس جتـدر اإلشـارة إع قن     82و  85وفيما يتعل  بالتوصيات الواردة يف الفقـرتني   - 571
ي  من مديرل املشـاريع حتديـد النـواتا الـس     منوذ  تنقيح املشاريع يتضمن قسما خاصا يةلم ف

قضــيفت و قو تغــريت خــال املراجعــة. وقــد ب تعمــيم رســالة علــى صــعيد الــدوا،ر اإلداريــة يف 
 لتلبية هذا الشرغس ويقوم املنتم لاليا برصد التقدم ادرز.   2198طذار مارس 

 
حتليــــل شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة   اإلدارة املسؤولة: 

 السياسات والشؤون العامة
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم على توصية ا لس بـأن ينفـل التاامـا واضـحا مـن      84ويف الفقرة  - 541
لتنفيــذ قبــل إبــرام االبلــدان املســتفيدة بأهــداف املشــاريع قبــل تنفيــذهاس وعــدم الشــروع يف  

 اتفاقات رمسية.
ــاام هبـــدف املشـــروع ي نفـــل مـــن خـــال     - 549 ــإن اهلتـ ــاريع امليدانيـــةس فـ وفصـــو  املشـ

مشاورات تقنية وتوقيع رمسي من جانم البلد الـذل يقـام فيـ  املشـروع. وفيمـا تـم الـرباما        
الـرباما مـن خـال    اإلقليميةس فإن البلدان الشرينة يف املنةقـة تشـارل بفعاليـة يف تصـميم تلـك      
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اجتماعــات إقليميــة للخــرباا واجتمــاع هنــا،ي وزارل خمصــم قو إقليمــي رفيــع املســتوج يتــوع  
إقرار الرباما. وهذا شـرغ ر،يسـي مـن شـروغ ضـمان التـاام البلـدان الشـرينة بتنفيـذ الـرباما           

 اإلقليمية.  
 

 شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل  اإلدارة املسؤولة: 
 السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  األولالربع  :احملددالتار    

س واف  املنتم على توصية ا لس بأن يتأكـد يف مرللـة التخةـيا    51ويف الفقرة  - 542
س إن كانـت  للمشاريع الس يضةلع هبا باهشترال مـع وكـاهت قخـرج تابعـة لألمـم املتحـدة      

 خةت  وفقا لذلك. هنال قنشةة مينن  قن يقوم هبا من جانم والدس وقن يضع
 

شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 
 السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   مفتو  :املستهدفالتار    

ــى     57 ويف الفقــرة - 541 ــة عل ــ  باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــم األم ــ  منت س واف
ــس       ــم إجــرااات تصــحيحية يف احلــاهت ال ــع م املنت ــأن يتخــذ مــديرو ش  ــس ب توصــية ا ل

يقوم في  مديرو املشاريع بتحميل التقارير املرللية على ن ـام إدارة املعلومـات الربناجميـة     ه
لفتـرة املعنيـةس وذلـك لتنـون لـإلدارة وألصـحاب       واملالية يف غضون ش ر والـد مـن هنايـة ا   

املصــلحة فنــرة واضــحة عــن لالــة املشــروع وفرصــة للتــدخل يف الوقــت املناســم ملعاجلــة   
 مشنلة تعترا اإلجناز. قل
 

شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 
 السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
  2195الربع األول من عام  :احملددالتار    
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س واف  املنتم قيضا على توصـية ا لـس بـأن يسـتعرا متةلبـات      54ويف الفقرة  - 548
اإلباغ احلاليـةس سـواا لألغـراا الداخليـة قو إل ـاع اجل ـات املا ـةس وحتديـد إن كانـت          

كتبســيا تلــك املتةلبــات وترشــيدها    هنــال  ريقــة ققــل تنلفــة للقيــام بــذلك اإلبــاغس       
 ي املشاريع.التقليل من املعلومات املةلوبة من مو ف قو

ويقوم املنتم لاليا بإجراا استعراا ملتةلبـات اإلبـاغ اشاصـة بـ  للن ـر يف السـبل        - 545
النفيلة بتبسية ا قكثرس وخاصـة للبحـن يف إمنانيـة اسـتيعاب الشـروغ املتعـددة الـس حيـددها         

 املا ني ضمن هينل إباغ موّلد.   كل مانح من
 

شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 
 السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

ة ا لس بأن يةالم مديرل ش ع ب  باختـاذ  س واف  املنتم على توصي21ويف الفقرة  - 542
إجرااات تصحيحية يف احلاهت الـس ه يقـدم في ـا املمثلـون امليـدانيون إع جلنـة اسـتعراا        
الربناما التابعة للمنتـم اهستعراضـات السـنوية ألداا الـرباما اإلقليميـة والقةريـة حبيـن        

لربنــاما قن ت بلــر املــدير   ينــون التقــدم ادــرز موضــع رقابــة. وينبغــي لللنــة اســتعراا ا       
 ل لذلك.التنفيذل ومدير الشعبة املعنية جبميع لاهت عدم اهمتثا

ــة اهستعراضــات        - 547 ــا يف جدول ــر لالي ــم بصــدد الن  ــاما باملنت ــة اســتعراا الربن وجلن
ال ملتةلبــات اإلبــاغ الربناجميــة لنــي يتســي هلــاس يف مجلــة قمــورس حتقيــ  قــدر قكــرب مــن اهمتثــ   

 اشاصة هبا.
 

شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 
 السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية    األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :احملددالتار    

ــرة  - 544 ــول تشــرين       28ويف الفق ــّدس حبل ــأن يع ــس ب ــى توصــية ا ل ــم عل ــ  املنت س واف
س دراسة كاملة ودقيقة عن مصروفات  سـواا مـع األ ـراف اشارجيـة     2198ل قكتوبر األو
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قو من خاهلاس وقن حيدد ا اهت الس قد تتةلم مايدا من الـدعم قو املـوارد قو تـدقيقا يف    
ــة بشــنل مناســم.       ــ  مــع األ ــراف اشارجي ــ  علــى إدارة عاقات ــال  ــا يضــمن قدرت اهمتث

ستعرا تلك املعلومات بصورة منت مةس كـل ثاثـة قشـ ر    وينبغي للمنتم قن يستنمل وي
 ل روف املثلىس وسنويا على األقل.يف ا
ويشــري املنتــم إع قن مجيــع املصــروفات الــس ت صــرف لاليــا باســتخدام الشــركاا          - 541

املنفذين كأ راف خارجية ي بلر عن ا عن  ريـ  اسـتعمال قجـااا مسـتقلة ضـمن املشـاريع الـس        
اا املنفــذون خمصصــات يف إ ــار اهتفاقــات املربمــة مــع الشــركاا املنفــذين.   ي مــنح في ــا الشــرك 

املصروفات الس ت صـرف باسـتخدام اجل ـات املسـتفيدة مـن املـنح كـأ راف خارجيـة فيبلـر           قما
عن ا يف إ ار بند نفقات املنح. يف لني قن املصروفات الس ت صـرف يف إ ـار إجـرااات الشـراا     

ا حتت بند املصروفات املباشرة للسلع قو اشـدمات املشـتراة. ومـن    لأل راف اشارجية ي بلر عن 
قجل ضمان حتسني رصد اإلنفام مع األ راف اشارجيةس فإن اإل ـار اجلديـد املتعلـ   شـاركة     
األ ــراف اشارجيــة يركــا علــى الرصــد وإدارة العقــودس  ــا يف ذلــك اإلبــاغ مركايــا عــن          

صـف  مقـدما شـدمات    باهستفادة من الربنـاما اإلمنـا،ي بو   التعاقدات املربمة يف املناتم امليدانية
 التماس العروا.

 
 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

يـــة س قب ـــل املنتـــم توصـــية ا لـــس بـــأن يقـــّيمس كلـــاا مـــن عمل71ويف الفقـــرة  - 511
ــات املســتخدمة وحيــتفن       ــ  العملي ــدراهتاس وقن يوثي ــة وق ــة األ ــراف اشارجي ــارس قهلي اهختي

 ا.بسلاهت
وقضفى إدخال اإل ار اجلديد ملشـاركة األ ـراف اشارجيـة  ابعـا رمسيـا علـى عمليـة         - 519

اختيار الشركاا املنفذين كأ راف خارجيـةس  ـا يف ذلـك تقييمـات قـدرات الشـركاا ادـتملني        
اهنت اا من عملية اهختيـار والترتيبـات التعاقديـة. وقل حتسـينات إضـافية يف ذلـك اإل ـار         قبل

 ستخضــع للمراجعــة يف غضــون الســنة األوع مــن العمــل بــ  مــع تنفيــذ التحســينات الناجتــة مــن
 خال اإلصدارات القادمة لإل ار.
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 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة ة:األولو  
   2195الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يعتــرب ترتيبــات الرصــد    72ويف الفقــرة  - 512
 األ راف الس يقدم إلي ا ملويا.جااا من اتفام التمويل بالنسبة جلميع 

 (.A/69/5/Add.10 لس )من تقرير ا 78و  71وترد تعليقات املنتم يف الفقرتني  - 511
 

شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 
 السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :احملددالتار    

تعلــ  س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يعــاز إ ــاره امل       75ويف الفقــرة  - 518
  شاركة األ راف اشارجية.

ــوّد املنتــم قن يشــري إع قن التحســينات املقترلــة موجــودة بالفعــل وقهنــا تشــنل      - 515 وي
 جااا مـن اإل ـار اجلديـد املتعلـ   شـاركة األ ـراف اشارجيـة ومـن األدلـة الصـادرة؛ وقن قل          
حتسينات إضافية يف ذلك اإل ار ستخضع للمراجعة يف غضون السنة األوع من العمـل بـ  مـع    
تنفيذ التحسينات الناجتـة مـن خـال اإلصـدارات القادمـة لإل ـار. وملاشـيا مـع هـدف توضـيح           
عناصر إ ار مشاركة األ راف اشارجيـةس فـإن معاجلـة اهلتياجـات امللحـة املتعلقـة بالتوضـيح        

 نشر ردود على األسنيلة املتنررة. ات على السياسات الصادرة ستتم عن  ري وبإدخال تغيري
 

 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

ما شــعبة ســي س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يقــومس وه 77ويف الفقــرة  - 512
العمليات التابعة ل س برصد اهمتثال إل ار مشـاركة األ ـراف اشارجيـةس وقن يقـوم حبلـول      

بتحليل مـا إذا كانـت بدايـة العمـل بـذلك اإل ـار قـد قلـدثت تغـريات           2195ملوز يولي  
 كبرية يف جمال قو نةام إجناز املشاريع.

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.10
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ية يف مرللة مـا بعـد التنفيـذ    ويعتام املنتم استعراا إ ار مشاركة األ راف اشارج - 517
 لرد تاويد ولدة إشرال األ راف اشارجية بشعبة اإلدارة بـاملوارد النافيـة. وسـتعمل شـعبة     

 اإلدارة مع شعبة العمليات من قجل تقييم قداا هذا اإل ار.  
 

 شعبة اإلدارة وشعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثالن من عام  التار   املستهدف: 

س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يةلــم مــن دا،ــرة إدارة 49ويف الفقــرة  - 514
املوارد املالية وقسم املشتريات وشعبة العمليات إنشاا الوسا،ل النفيلة بالقيام على قسـاس  

ة مشـتريات املناتـم امليدانيـةس    منت م جبمع وحتليل بيانات كاملة وموثوقة عـن للـم وقيمـ   
بغية حتديد احلاهت الس قد تتةلم مايدا من الـدعم قو املـوارد قو مراقبـة اهمتثـال ليتأكـد      

  املنتم من قن قدرات  يف جمال املشتريات كافية.
وقد قعدت ولدة املشتريات تقرير املشتريات يف املناتـم امليدانيـة التابعـة للمنتـم.      - 511

م املعنية باهتصال فيما بين ا لنفالة قن تنـون قـدرات الشـراا  سـتواها األمثـل      وستقوم املنات
يف امليدان. وست قي م قيضا التياجـات  الرصـد والـدعم اإلضـافية تقييمـا مركايـا عـن  ريـ  طليـة          

 املياانية.  
 

 شعبة العمليات وشعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 يةعال األولو ة: 
   2195من عام  األولالربع  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم قيضا على توصية ا لـس بـأن حيـدد وسـيلة للتأكـد      42ويف الفقرة  - 211
من قن عمليات الشراا يف املناتم امليدانية جتـرل وفقـا لقواعـد الشـراا املةبقـة يف املنتـم       

   ويف منتم األمم املتحدة يف فيينا.
ل منتــم األمــم املتحــدة يف فيينــا وولــدة املشــتريات باملنتــم يف قفرقــة        وسيشــار - 219

مشـتركة ست نشــأ بــني الشــعم لاضــةاع بــالتقييم واحلصــول علــى ضــمانات بــالتاام املناتــم  
امليدانيـــة بقواعـــد املشـــتريات. كمـــا ســـت لرج بعثـــات اســـتعراا وتقيـــيم خمصصـــة. وســـوف 
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ا اهقتناا باملناتم امليدانيـة ومـا يقابلـ ا    تستعرا ولدة املشتريات التابعة للمنتم قيضا خة
 من اإلجرااات املتخذة هبذا الشأن.  

 
 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195من عام  الثاينالربع  :املستهدفالتار    

قن نقـم املـو فني    س واف  املنتم على توصية ا لـس بالتأكـد مـن   45ويف الفقرة  -212
قل منتم ميداين ه يؤدل إع عدم تةبي  الفصل املناسـم بـني امل ـامس وفقـا ملمارسـات       يف

   الشراا اجليدة.
ولضمان الفصل املناسـم بـني امل ـامس والتخفيـف مـن لـدة قل تضـارب يف املصـاحلس          - 211

 بسلةة الشراا.  سيقوم املنتم بإجراا حتليل جلميع املناتم امليدانية الس لدي ا تفويت 
 

 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم علـى توصـية ا لـس بـأن تتعـاون املناتـم امليدانيـة        47ويف الفقرة  - 218
ا البا،عني مينن اهسـتفادة منـ  بسـ ولة يف    مع مقر املنتم يف وضع وتع د سلل رمسي بأدا

   عمليات الشراا املقبلة.
 وسيعد املنتم سلات رمسية ألداا البا،عني للمناتم امليدانية.   - 215

 
 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  األولالربع  :املستهدفالتار    
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ــرات        - باا  ــن الفت ــي احلســابات ع ــس مراجع ــارير جمل ــواردة يف تق ــذ التوصــيات ال تنفي
 السابقة   املالية
قــدم جملــس مراجعــي احلســاباتس يف املرفــ  األول لتقريــره عــن فتــرة الســنتني املنت يــة    - 212
س الفصـل الثـاين(س ملخصـا حلالـة تنفيـذ      A/69/5/Add.10) 2191كانون األول ديسـمرب   19 يف

 احلالـــة العامــة لـــىت طب   12التوصــيات املتعلقـــة بفتــرات ماليـــة ســابقة. ويلخـــم اجلــدول     
‘‘ نفـــذت جا،يـــا’’الـــس اعتربهـــا ا لـــس  92فيمـــا يتعلـــ  بالتوصـــيات الــــ  2198قغســـةس 

تيـــم الـــذل وردت بـــ  وت ـــر د املعلومـــات املتعلقـــة بالتوصـــيات الســـابقة بالتر ‘‘. ت نفـــذ مل’’ قو
 املرف  األول لتقرير ا لس.   يف
  

   12اجلدول 
ــر          ــ  األول لتقري ــي يف املرف س ارت ني ــ ــرات ســابقة ال ــن فت ــة م ــذ التوصــيات املتبقي ــة تنفي لال

ــة يف     ــرة الســنتني املنت ي ــي احلســابات عــن فت  2191كــانون األول ديســمرب   19مراجع
 مل تنفيذ بشنل كامل قهنا
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت 

 نقذت
التوصيييات قيييد  

 التنفيذ

التوصيييييييات اليييييييت  
حييييدد هلييييا تييييار     

 مستهدف

التوصيييييييييات الييييييييييت  
حيييييدد هلييييا تييييار     مل

 مستهدف
 - 8 8 2 2 مناتم متعددة       

 - 9 9 9 2 منتم املدير التنفيذل

 - 2 2 - 2 شعبة حتليل السياسات والشؤون

 - - - 9 9 شعبة العمليات

 – – – 9 9 شعبة اإلدارة

92 ا موع   5  7  7  -  

911 النسبة املنيوية   82  54    

  
 كـــانون األول  19تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف     

 (12)2199 ديسمرب
س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن يقـوم بتنفيـذ هنـا تن يمـي     21يف الفقرة  - 217

  دارة املخا ر.متس  لتخةيا إ

__________ 

 (12) A/67/5/Add.9.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.10
http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.9
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ــرة      - 214 ــواردة يف الفق ــم ال ــات املنت ــ     578ومينــن الرجــوع إع تعليق ــا يتعل ــاه فيم قع
كــانون  19مــن تقريــر ا لــس عــن فتــرة الســنتني املنت يــة يف    14بالتوصــية الــواردة يف الفقــرة 

 .  2191األول ديسمرب 
 

 العملياتشعبة  اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن يقوم بتسليل التربعـات  14ويف الفقرة  - 211
ــة         ــدهاس وقن جيــرل تســليل قل خمالف ــم املتحــدة وقواع ــة األم ــا ألن م بشــنل مســتمر وفق

   لألن مة وتربيرها بشنل صحيح عند تسلم التربع.
ة حمّدثـة لـدليل الـرباما والعمليـات للمنتـمس تتضـمن إشـارة        ووضعت مسـودة نسـخ   - 291
قن  ه لاجة إع موافقة قانونية على العقود الس ه تتضمن سوج البنود والشروغ املعتـادة.   إع

 وسوف تنشر النسخة اددثة بعد استعراا املو ف القانوين هلا وموافقت  علي ا.  
 

 والشؤون العامةشعبة حتليل السياسات  اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س وافــ  املنتــم قيضــًا علــى توصــية ا لــس لــ  بــأن يقــوم بتعمــيم    11ويف الفقــرة  - 299
توجي ــات وتعليمــات حمســنة تتعلــ  بــاإليرادات علــى مجيــع املــو فنيس  ــا يف ذلــك عمليــة    

   فرا  عن األموالس لتذكريهم باملعيار املتعل  بتسليل اإليرادات.اإل
ــرة      - 292 ــواردة يف الفق ــم ال ــات املنت ــ     291ومينــن الرجــوع إع تعليق ــا يتعل ــاه فيم قع

كـانون األول    19من تقرير ا لـس لفتـرة السـنتني املنت يـة يف      14بالتوصية الواردة يف الفقرة 
 .  2199ديسمرب 
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 شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة ؤولة:اإلدارة املس 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم علـى توصـية ا لـس بـأن يقـوم  ـا يلـيك )ق( إجـراا         72ويف الفقرة  - 291
صـم املــوارد والتمويـل بصــورة   مناقشـة مـع مقــر األمـم املتحــدة بشـأن مـا إذا كانــت ستخ     

كافيــة للمنتــم؛ )ب( تنقــيح خةتــ  ادليــة لتنفيــذ املعــايري اداســبية الدوليــة للقةــاع العــام  
  ضوا التقدم ادرز لىت ا ن. يف

 وقد ب توفري موارد املعايري اداسبية الدولية إع املنتم.   - 298
 

 شعبة اإلدارة اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

س وافــ  املنتـم علــى توصـية ا لــس لـ  بــأن يقـوم عنــدما ت حــدَّث     71ويف الفقـرة   - 295
وثيقة من الوثا،  اهستراتيليةس  واامة ما يلي بشنل واضحك )ق( األهداف والغايـات   كل

ــا، ؛ )ب( توقيــت إعــداد اهســتراتيليا   ــا،  الداعمــة يف املســتقبلس  ادــددة يف الوث ت والوث
   يف ذلك الرباما املواضيعية.  ا

وقد لق  املنتم درجة قكرب من املواامة بـني املؤشـرات املولـدة يف خمتلـف الـرباما       - 292
 املواضيعية وسوف يستعرا هذه املؤشرات لسد قل ثغرات قخرج.  

 
وشعبة شؤون املعاهـدات؛   حتليل السياسات والشؤون العامة؛شعبة  اإلدارة املسؤولة: 

 وشعبة العمليات
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س قوصــى ا لــس بـأن يقــوم املنتــمس عنــد حتـدين كــل مــن براجمــ    47ويف الفقـرة   - 297
  مـــن األولويـــات لفتـــرة اإلقليميـــة  ـــا يلـــيك )ق( حتديـــد جمموعـــة واقعيـــة وقابلـــة للتحقيـــ 



A/69/353/Add.1 
 

 

14-60681 167/212 

 

برناما؛ )ب( وضع مؤشرات لألداا تنون قوية وواقعيـة وقابلـة للقيـاس؛ ) ( حتديـد      كل
ــا،ا         ــني مؤشــرات النت ــة ب ــن مؤشــرات األداا الر،يســيةس املتوازن ــ  م ــتحنم ب عــدد مينــن ال
والنواتا؛ )د( ربا مؤشرات قداا كـل مشـروع علـى لـدة باملؤشـرات الـواردة يف اإل ـار        

لي بشــنل واضــحس لــىت يتســي جتميــع املؤشــرات وتاويــد اإلدارة العليــا بتقيــيم اهســتراتي
   واضح للتقدم ادرز لبلوغ قهداف ا اهستراتيلية.

وقــد وضــع املنتــم مؤشــرات مولــدة جلميــع ا ــاهت املواضــيعية املشــمولة برباجمــ      - 294
لقيــاس مــن املؤشــرات القةريــة واإلقليميــة. وتتضــمن تلــك الــرباما ا ن عــددا ضــنييا وقــابا ل 

ــس ــة       ال ــدعم املقــدم إع املناتــم امليداني ــوفري ال لــددهتا الفــروع املواضــيعية. وســوف يســتمر ت
 إ ار استعراا ق ر نتا،ا الرباما اإلقليمية وحتديث ا.   يف
 

 شعبة حتليل السياسات والشؤون العامة وشعبة العمليات اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 يةعال األولو ة: 
    ه ينةب  :املستهدفالتار    

س وافـ  املنتـم علـى توصـية ا لـس لـ  بـأن يقـومس حبلـول كـانون           11ويف الفقرة  - 291
طلية لتقدمي التقاريرس على الصـعيدين الـداخلي وألصـحاب    2192األول ديسمرب  س بإنشاا 

   املصلحةس عن التقدم ادرز يف تنفيذ الرباما اإلقليمية.
ــد امل - 221 ــة     وقعـ ــرباما القةريـ ــبة للـ ــنويا بالنسـ ــرباما سـ ــتعراا قداا الـ ــا،  هسـ ــم وثـ نتـ

واإلقليميــة. وقــد و ضــعت إجــرااات بغــرا استعراضــ ا مــن جانــم جلنــة اســتعراا الــرباما     
ــ        ــدويف املعــ ــومي الــ ــل احلنــ ــ  العامــ ــاا يف الفريــ ــدول األعضــ ــى الــ ــا علــ ــ ا هلقــ وعرضــ

 والتمويل.   باحلوكمة
 

 ل السياسات والشؤون العامة وشعبة العملياتشعبة حتلي اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
    ه ينةب  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن تتضـمن مجيـع مقترلـات    11ويف الفقرة  - 229
ًا مــا يلــيك )ق( حتديــدًا واضــحًا ومــوجا     2192املشــاريع اجلديــدة حبلــول قيلول ســبتمرب    



 A/69/353/Add.1 

 

168/212 14-60681 

 

للمشنلة الس ي دف املشروع إع معاجلت ا؛ )ب( وضع خـا قسـاس واضـح مينـن  وجبـ       
ــ         ــد وتوثي ــة إنشــاا خــا األســاس؛ ) ( حتدي ــيم اإلجنــاز قو تقــدمي شــر  واضــح لنيفي تقي
املخا ر املادية وإجـرااات التخفيـفس  ـا يف ذلـك ختصـيم عنصـر للةـوارئ يف مياانيـات         

  عروفة.املشاريعس للتصدل للمخا ر غري امل
 وسيقوم املنتم باستعراا جدوج ختصيم قموال للةوارئ يف مياانيات املشاريع.   - 222

 
شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 

 السياسات والشؤون العامة
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198ام الربع األخري من ع :املستهدفالتار    

ــأن يقــوم املنتــم  ــا يلــيك )ق( احلصــول علــى     12ويف الفقــرة  - 221 س قوصــى ا لــس ب
معلومات موجاة عن التقدم ادرز يف املشاريع والرباماس مقابل املعامل املتف  علي ا يف بدايـة  
املشروع قو الربناماس وذلك كلاا من عملية الرصد املركايةس )ب( رصد اإلنفام مقابـل  

  تةلعية واقعية عن النفقات املتوقعة.صورة 
ــةس وجيــرل وضــع      - 228 وقــد ب صــوغ النمــوذ  املــنقح لتقــدمي التقــارير عــن الــرباما العاملي

 الصيغة الن ا،ية لةرا،  اإلباغ إع اإلدارة العليا والدول األعضاا.  
 

شــــعبة العمليــــات؛ وشــــعبة شــــؤون املعاهــــدات؛ وشــــعبة حتليــــل   اإلدارة املسؤولة: 
 سات والشؤون العامةالسيا

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن يقومس حبلـول منتصـف   911ويف الفقرة  - 225
هبــا  س  ــا يلـيك )ق( تنســي  مشـاريع حتســني التةبيقـات احلاســوبية الـس يضــةلع    2192عـام  

قسم الشؤون املاليةس وولدة التخةيا اهستراتيليس وولدة التقييم املسـتقل؛ )ب( تنفيـذ   
التغــيريات الازمــة ملعاجلــة قوجــ  القصــور يف تقــارير األداا يف قن متــ  املتعلقــة بتننولوجيــا   
املعلومــاتس مــع مراعــاة التةــورات احلاليــة يف تلــك األقســام ويف قداة املتابعــة يف املركــا         
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ــام اإلبـــــاغ اإلدارل يف املنتـــــم    اإلقل ــادئ ويف ن ـــ ــيا اهلـــ ــيا وادـــ يمـــــي لشـــــرم طســـ
   لباكستان. القةرل
وعقم إجراا مناقشات مع رؤساا الدوا،ر يف املنتـمس عـدل ا لـس توصـيت  لتصـبح       - 222

يوصي ا لس بأن يقوم املنتـم بإنشـاا فريـ  تـوجي يس يضـم ىـثا والـدا        ”صيغت ا كالتايفك 
ا،رة تننولوجيا املعلوماتس لتحديد األولويات على صعيد حتسـني الن ـام   عن كل شعبة وعن د

 .“عم التابعة ل  من مدخات يف تةوير حتسينات الن ام وتنفيذهاوتنسي  ما تقدم  مجيع الش 
واســتنادا إع التوصــية املنقحــةس سينشــ  املنتــم فريقــا مشــتركا بــني الشــعم لتنســي    - 227

ــذ مشــاريع حتســني تننولوجيــ   ــا املعلومــات    وتنفي ا املعلومــات ملشــيا مــع اســتراتيلية تننولوجي
واهتصـاهت علــى نةــام األمانــة العامــة وسياسـة اإلدارة. ويف الوقــت نفســ س يواصــل املنتــم   
استخدام اهجتماعات املباشرة وقدوات تننولوجيا املعلومات من قجل تنسي  اإلجنـاز يف ذلـك   

ــع     ــاتس م ــا املعلوم ــن جمــاهت تننولوجي ــع اجل ــات املســؤولة    ا ــال م ــ  م العمــل بشــنل وثي
ــى خاصــيات       عــن ــاظ عل ــدة واحلف ــة هســتحداث خاصــيات جدي ــف اهلتياجــات الازم خمتل
 القا،مة.   الن م
 

شـــعبة اإلدارة؛ وشـــعبة العمليـــات؛ وشـــعبة شـــؤون املعاهـــدات؛       اإلدارة املسؤولة: 
 وشعبة حتليل السياسات والشؤون العامة

 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة لو ة:األو 
   2195الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

س قوصــى ا لــس بــأن يقــوم املنتــم  ــا يلــيك )ق( وضــع من ليــة 915ويف الفقــرة  - 224
ــادئ؛ )ب( اســتخدام اشــربة         ــي لشــرم طســيا وادــيا اهل ــاما اإلقليم ــيم الربن مفصــلة لتقي

إجنـاز عمليـات التقيـيم يف الوقـت املناسـم       إلرشاد من لية الرباما اإلقليميـة املتبقيـة؛ ) (  
   إلرشاد عملية وضع الرباما اإلقليمية يف املستقبل.

وقد اكتمـل تقيـيم الربنـاما اإلقليمـي لشـرم طسـيا وادـيا اهلـادئس وقفـدم إع الفريـ             - 221
 العامل احلنومي الدويف املع  باحلوكمة واملالية.  
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 فيذلمنتم املدير التن اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

ــد قفضــل      999ويف الفقــرة  - 211 ــي )ق( حتدي ــا يل ــم   ــأن يقــوم املنت ــس ب س قوصــى ا ل
السبل جلمع وحتليل التقـارير بانت ـام عـن تقيـيم املشـاريع مـن قجـل حتديـد ونشـر الـدروس           

ــررة؛ )ب   ــتفادة قو املشــاكل املتن ــينات هزمــة     املس ــذ قل حتس ــن تنفي ــع املســؤولية ع ( توزي
األقسام ذات الصلة؛ ) ( حتديد قكثر الةرم فعالية وكفااة لتنسـي  وإدارة املياانيـات    بني

   املخصصة لعمليات التقييم.
ويقـــوم املنتـــم لاليـــا بإعـــداد اســـتعراا لتحاليـــل النتـــا،ا والتوصـــيات والـــدروس   - 219

ييمــات املشــاريع والتقييمـات املتعمقــة الــس جــرت يف الفتــرة مــن  املسـتفادة اســتنادا إع مجيــع تق 
س ويتوقــع قن يوضــع هــذا اهســتعراا يف صــيغت  الن ا،يــة حبلــول   2191إع عــام  2199 عــام

. وجيرل إعداد خةة متابعـة بالنسـبة جلميـع التقييمـاتس وتوزيـع      2198كانون األول ديسمرب 
سـتقل التابعـة للمنتـم حتديـد املخصصـات      املسؤوليات وفقا لـذلك. وتنفـل ولـدة التقيـيم امل    

 الازمة لتقييمات املشاريع والرباما.  
 

 منتم املدير التنفيذل اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    
 منتم األمم املتحدة شدمات املشاريع   -رابع عشر 

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملـس مراجعـي احلسـابات عـن السـنة املنت يـة        - قلف 
 (11)2191كانون األول ديسمرب  19يف 

فيمـــا يتعلـــ  بتنفيـــذ  2198مـــوجا للحالـــة يف طب قغســـةس  17يـــرد يف اجلـــدول  - 212
 التوصيات الر،يسية.  

__________ 

 (11) A/69/5/ADD.11.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/ADD.11
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   17اجلدول 
 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 نقذت
التوصيييييات قيييييد 

 التنفيذ

التوصيييييييات اليييييييت  
حييييدد هلييييا تييييار     

 مستهدف

التوصيييييييات اليييييييت مل 
حيييييييدد هلييييييا تييييييار   

 مستهدف
 9 9 2 9 1 فري  املمارسات املالية      

الفري  املع   مارسات الشراا 
 املستدامة

2 - 2 2 - 

فري  املمارسات املالية وفري  
 ملؤسسيالدعم ا

9 - 9 9 - 

2 ا موع   9  5  8  9  

911 النسبة املنيوية   97  41    

  
فيمـا يتعلـ  بتنفيـذ مجيـع      2198موجا للحالة يف طب قغسةس  14ويرد يف اجلدول  -211

 التوصيات.  
  

   14اجلدول 
 لالة تنفيذ مجيع التوصيات  

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت  

 نقذت
د التوصيييييات قييييي

 التنفيذ

التوصيييييييات اليييييييت  
حييييدد هلييييا تييييار     

 مستهدف

التوصيييييييات اليييييييت مل 
حيييييييدد هلييييييا تييييييار   

 مستهدف
الفري  املع   مارسات الشراا       

 املستدامة
1 - 1 1 - 

 9 2 1 2 5 فري  املمارسات املالية

فري  املمارسات املالية وفري  
 الدعم املؤسسي

9 - 9 9 - 

فري  املراجعة الداخلية 
 حسابات والتحقيقاتلل

9 - 9 9 - 

92 ا موع   2  98  91  9  

911 النسبة املنيوية   91  47    
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س قوصي ا لـس بـأن يقـوم منتـم األمـم املتحـدة شـدمات املشـاريع         1ويف الفقرة  - 218
بإعداد تقارير عن اإلدارة املالية وإدارة األداا وإدارة املخـا ر تنةـول علـى حتليـل وتفسـري      

   م اهلامةس وذلك دعما لتعايا املساالة واختاذ قرارات مستنرية.كاملني للفرو
للحاف ة العامليـة واألداا اإلقليمـي    2198وب إدما  اهستعراا نصف السنول لعام  - 215

يف العمليات الفصلية لضمان اجلودة وختةيا األعمال. وكان الغرا هو إنشـاا صـلة واضـحة    
سـتفادة إع ققصـى لـد مـن اسـتخدام األدوات والـن م       بني املشـاريع واألداا املؤسسـيس مـع اه   

ــم خــدمات املشــاريع علــى إدارة األداا واملخــا ر. وروعــي         املؤسســيةس وحتســني قــدرة منت
ــواردة مــن من ومــة األدوات       يف ــس است رشــد في ــا بالتقــارير ال ــل الفــروم اهلامــةس ال ــة حتلي عملي

ني بواقـع كـل مسـتوج مـن مسـتويات      اإلداريةس ويف عملية تفسريها قن تنون العمليتان مرتبةت
عملية اهستعراا املتناملة. ويف إ ار عمليـة اهسـتعراا الواسـع النةـامس س ـلا الضـوا علـى        
ــس ملــت          ــا لبثــت قن نوقشــت يف اهجتماعــات ال ــم الر،يســية للمخــا ر واألداا الــس م اجلوان

تـام عمليـة اهسـتعراا    مديرل احلاف ات اإلقليمية والعامليـة ونا،ـم املـدير التنفيـذل يف اخت     بني
نصف السنول. وب تسـليل القـرارات الصـادرة عـن تلـك اهجتماعـاتس  ـا يف ذلـك الـردود          

 على املسا،ل املتعلقة باملخا ر واألداا س وتقامس ا مع املشاركني يف اهجتماعات.  
 

 فري  املمارسات املالية اإلدارة املسؤولة: 
 نفذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفر   التا 

س قوصــى ا لــس بــأن يقــوم املنتــمس لــدج وضــع الن ــام اجلديــد    92ويف الفقــرة  - 212
للتخةيا املركال للمواردس بـإجراا اسـتعراا جـذرل للعمليـات اداسـبية الـس تـتم علـى         
قساس اهستحقام وإجرااات إغام احلسابات لضمان توافر املعلومات املاليـة يف احلـني يف   
من ومـة األدوات اإلداريـة. ويف الوقــت نفسـ س قوصــي ا لـس بـأن يواصــل املنتـم تعايــا       

  تلك املن ومة للوفاا بالتياجات املناتم القةرية.
وقد نقح منتم خدمات املشاريع منذ ذلك احلني إجـرااات اإلغـام إلتالـة إجـراا      - 217

ــد للتخةــيا املر      ــذ الن ــام اجلدي ــائ تنفي ــاا   إغــام شــ رل. وســوف يع ــوارد ا ف كــال للم
مســتوج اهتســام بــني عمليــات املنتــم والن ــام اجلديــد للتخةــيا املركــال للمــواردس الــذل   
استلام إدما  خاصيات معقدة ضمن ن م اإلباغس مثل حماكاة املسـتحقات املتعلقـة بـالفترات    

ول املفتولة. وسيؤدل تشنيل برناما اهبتنـار يف جمـال األعمـال وحتسـين ا إع تسـ يل احلصـ      
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على اهلتياجات العملية من منسـقي العمليـات وحمللـي األعمـال التلاريـة يف إ ـار الربنـاماس        
ىا يتـيح إدخـال املايـد مـن التحسـينات علـى من ومـة األدوات اإلداريـة ملشـيا مـع التياجـات            

 املناتم القةرية.  
 

 فري  املمارسات املالية وفري  الدعم املؤسسي اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ :احلالة 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :املستهدفالتار    

س قوصــي ا لــس بــأن يقــوم املنتــم بوضــع توقعــات قكثــر واقعيــة  98ويف الفقــرة  - 214
ملستوج اإلجناز استنادا إع اهجتاهات التارتية والعوامـل املعروفـةس مثـل الـتغريات املومسيـةس      

   رة قكثر فعالية للتنفيذ خال السنة.من قجل دعم إدا
وتوفر من ومة األدوات اإلدارية بالفعل توقعـات طليـة ملسـتوج اإلجنـاز وذلـك اسـتنادا        - 211

ــاز علــى مــدار الســنة. وإع        ــ  األعمــال واهجتاهــات التارتيــة يف إ ــار اإلجن جانــم  إع منة
وتوقعـات لن ايـة السـنةس     سـنوية  التوقعات ا ليةس ت ستخدم قداة ختةيا األعمال لتوليد توقعـات 

تنةلــ  مــن القاعــدة إع القمــةس ســواا يف ســيام ختةــيا األعمــال قو يف عمليــات اهســتعراا    
   نصف السنول.

 
 فري  املمارسات املالية   اإلدارة املسؤولة: 
 ن فذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

ا لـــس بـــأن يســـتعرا املنتـــم سياســـات  فيمـــا يتعلـــ   س قوصـــي29ويف الفقـــرة  - 281
باهلتيا يات التشغيليةس وقن يضعس  وافقة من ا لس التنفيذلس خةةا هسـتخدام فـا،ت   

   األرصدة اهلتيا ية.
ويتةلــع منتــم خــدمات املشــاريع إع اســتخدام جــاا مــن اهلتيا يــات لتمويــل          - 289

ن مـة. ويعـد حتديـد هـذه املشـاريع عمليـة مسـتمرةس        املشاريع اهستثمارية الس تدعم قهـداف امل 
وسوف تتا  اهستثمارات  لرد حتديـدها. وجتـدر اإلشـارة إع قن الصـيغة املتبعـة يف لسـاب       
اهلتيا ي التشغيلي قملت سنة بالنادس ولذا من الساب  ألوانـ  الشـروع يف اسـتعراا يف هـذه     

يـا ي حيـدد عتبـة احلـد األدو الـس يشـنل       املرللة. ومن اجلدير بالذكر قيضا قن احلساب اهلت
 جتاوزها خةرا تشغيليا وماليا على منتم خدمات املشاريع.  
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 فري  املمارسات املالية   اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   مفتو  :املستهدفالتار    

ــرة  - 282 ــدج   22ويف الفق ــوم ل ــأن يق ــم  ب ــس املنت ــد   س قوصــي ا ل وضــع الن ــام اجلدي
ــة        ــم التنــاليف النامل ــة تعق ــة إمناني ــام الفرصــة لنفال ــوارد باغتن للتخةــيا املركــال للم
ــي للمنتــم         ــل علــى مصــروفات اإلدارة. وينبغ ــاليف حتم ــا يف ذلــك قل تن للمشــاريعس  
ــة        ــن قن معــدهت اهســترداد املتعلق ــة للتأكــد م ــات بصــورة منت م اســتعراا هــذه املعلوم

   ت مقبولة.زال باملشاريع ما
س و ِضـــعت طليـــة لتتبـــع 2191ويف قعقــاب تنفيـــذ سياســـة التســـعري اجلديـــدة يف عـــام   - 281

اســترداد التنــاليف باملقارنــة مــع التياجــات احلــد األدو مــن األســعار. وســتمنإلن هــذه ا ليــة    
إجــراا التعــديات املاليــة نتيلــة للتســعري بدرجــة قعلــى قو قدو مــن احلــد األدو املةلــوب.   مــن
 .  2198املقرر قن ت نشر قيودات التعديل األول يف الن م املالية حبلول هناية عام  ومن
 

 فري  املمارسات املالية   اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

عمليـــة لتنفيـــذ اســـتراتيليات  س قوصـــى ا لـــس باختـــاذ خةـــوات18ويف الفقـــرة  - 288
ــد      ــة للمخــا ر علــى نةــام املنتــم كنــل دون ماي وسياســات وإجــرااات اإلدارة املركاي

التأخري. وعلى وجـ  التحديـدس ينبغـي قن يقـوم املنتـم  ـا يلـيك حتديـد وتوثيـ  وتقيـيم            من
ــداف اهســتراتيلية؛          ــ  األه ــن قجــل حتقي ــل م ــا العم ــس ينةــول علي  املخــا ر الر،يســية ال

القيام على  و منت م بتحدين ورصد املعلومات املتعلقة باملخا ر الس مينن جتميع ـا   )ب(
على نةام املؤسسة كنل؛ ) ( توثي  درجات حتمل املخا ر لىت تنـون مف ومـة ومةبقـة    
يف مجيــع قرجــاا املن مــة؛ )د( اســتخدام ســلات املخــا ر لتســليل التمــال قن تصــبح         

س واإلجـرااات املقترلـة للتخفيـف مـن لـدهتاس واملسـتوج       املخا ر قمرا واقعاس وقثر املخا ر
الــذل جــرج تقييمــ  ملــا بعــد إجــرااات التخفيــف مــن لــدة املخــا ر؛ )هـــ( تعــيني اجل ــات    
   املسؤولة عن املخا ر وإنا ت ا باملسؤولية عن رصد كل والد من تلك املخا ر ومراقبت .
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ريع قن ينـون قـادرا علـى    س ينبغـي ملنتـم خـدمات املشـا    2195وحبلول طذار مـارس   - 285
تنقيح إ ار إدارة املخا ر مـع توضـيح األدوار واملسـؤوليات املنو ـة بقوتـ  العاملـة فيمـا يتعلـ          
باملخا ر على مستوج اإلدارة وعلى املستوج القةرل وعلى مستوج الـرباما والتنفيـذ. ووفقـا    

تـم خـدمات   للمن مـة الدوليـة لتوليـد املقـاييسس ينصـم تركيـا من       19 111للمقياس رقـم  
املشاريع على إدارة املخا ر يف عمليات صنع القرارس وذلك ملواج ة الت ديدات والفر  علـى  
الســوااس وضــمان حتقيــ  قهــداف املن مــة وغاياهتــا. ويف إ ــار هــذه العمليــةس سيواصــل منتــم  
خدمات املشاريع استحداث وإنشاا ما يناسم من عتبات حتمل املخا ر وإجرااات التصـعيدس  

اهتصـــاهت فيمـــا بـــني املن مـــات بشـــأن املخـــا ر. وســـيدر  منتـــم خـــدمات         وتعايـــا 
س استعراضا إلدارة املخا ر يف عمليـة ضـمان اجلـودة الفصـليةس     2195ابتداا من عام  املشاريعس

  ا يف ذلك ملخم للمخا ر النلية.  
 

 فري  املمارسات املالية   اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 اليةع األولو ة: 
   2195من عام  الثالنالربع  :املستهدفالتار    

س قوصى ا لس بأن يعّاز املنتم معلومات  عن األدااس بةرم شـىت  85ويف الفقرة  - 282
من ا اإلشارة إع ماهية املقاييس الس تستخدم ا النيانـات األخـرج التابعـة لألمـم املتحـدة.      

ك )ق( دراســة نةــام مقيــاس خــا  بالقــدرة وبوجــ  خــا س ينبغــي قن يقــوم املنتــم  ــا يلــي
التنافسية من لين األسعار والتناليفس بناًا على األسـعار املسـددة فعـًا؛ )ب( اسـتعراا     
مدج ماامة تدابري سلل قياس اإلجناز واألهداف السنوية والس بل املمننة لتوسيع نةاق ـا  

؛ ) ( اهقتصـار علـى   يف املستقبل لتشـمل مجيـع عمليـات الشـراا الـس يضـةلع هبـا املنتـم        
التدابري الس مينن قياس اس مع حتديد ق ـر زمنيـة واضـحة لتحقيـ  األهـداف الـس تسـتدعي        

   ج دا ج يدا ومع ذلك مينن بلوغ ا.
ــذ هــذه التوصــيةس         - 287 ــة تنفي ــة وكيفي ــيم إمناني ــل ســليم لتقي ــم إجــراا حتلي ــام املنت ويعت
في ا املنتم كـثريا مـا جتعـل مـن الصـعم       إياا اهعتبار الواجم لنون األسوام الس يعمل مع

حتديد نقاغ مرجعية لألسعار. ولين قن عمليـات الشـراا همركايـة يف املنتـمس مـن املـرجح       
قن ت ـــدر  النقـــاغ املرجعيـــة ذات الصـــلة يف ســـلات قيـــاس األداا علـــى الصـــعيد اإلقليمـــيس 

راج ـا. ويلتـام املنتـم    وسيحشد الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة التأييد مـن قجـل إد  
قيضا باستعراا وتنقيح سلات قياس قداا الفريـ  املعـ   مارسـات الشـراا املسـتدامة احلـايف       

 هبدف حتديد ق ر زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.  
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 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

س قوصى ا لس بأن حيدد املنتم السبل الـس تنفـل للفريـ  املعـ      52ويف الفقرة  - 284
 مارســات الشــراا املســتدامة قن يشــارل بقــدر قكــرب مــن الفعاليــة يف وضــع اســتراتيليات   

   الشراا ادلية.
 

 رسات الشراا املستدامةالفري  املع   ما اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

س قوصى ا لس بأن يعمـل منتـم خـدمات املشـاريع مـع املناتـم       52ويف الفقرة  - 281
ويلة األجـلس  القةريةس ابتغاا حتقي  ققصى قدر ىنن من الفوا،د املستمدة من اهتفاقات الة

مستعينًا  علومات م لمَّعـة لتحديـد ا ـاهت الـس سـتنون في ـا اهتفاقـات الةويلـة األجـل          
   اإلقليمية والعاملية ذات فا،دة متبادلةس يف جمال املعدات واللوازم الةبية مثا.

وقــد مجــع منتــم خــدمات املشــاريع بالفعــل بيانــات عــن اهتفاقــات الةويلــة األجــل   - 251
وبدق يف مجع مـا يلـام مـن معلومـات بشـأن اإلنفـامس وهـو بصـدد وضـع خةـة حمـددة             املتالةس

 األولويات من قجل إنشاا اتفاقات جديدة  ويلة األجل.  
 

 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195عام  من األخريالربع  :املستهدفالتار    

ــأن جيّمــع املنتــم معلومــات عــن وجــود    57ويف الفقــرة  - 259 س قوصــى ا لــس قيضــا ب
واستخدام اهتفاقات الةويلة األجل ادلية واإلقليمية املتالة ل س من قجل حتسـني اسـتخدام   

   تلك اهتفاقات والفوا،د املستمدة من ا.
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الةويلة األجلس وبدق يف مجـع مـا يلـام    وقد مجع املنتم بالفعل بيانات عن اهتفاقات  - 252
مــن معلومــات بشــأن اإلنفــام هســتخدام ا يف وضــع اســتراتيلية تنفــل تعايــا حتقيــ  الفوا،ــد   

 املرجوة من اهتفاقات الةويلة األجل.  
 

 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  األخريالربع  :املستهدفار   الت 

س قوصى ا لس بـأن يقـوم املنتـم  ـا يلـيك )ق( اهسـتعانة بالنتـا،ا        29ويف الفقرة  - 251
املنبثقة عن تدريب  املتعل  بتعريف امل ارات وحتديـدها بغـرا تبيـان املسـتوج املرغـوب فيـ        

شـراا يف املنتـم واسـتلاا مـوا ن     من التـدريم والتأهيـل لتـوليي قدوار حمـددة يف جمـال ال     
ــة املتالــة علــى اإلنترنــت يف جمــال ىارســات الشــراا       ــدورة التدريبي ــنقم؛ )ب( جعــل ال ال

   املستدامة إلاامية جلميع مو في الشراا يف إ ار زم  حمدد.
وقد بدق املنتم يف وضع استراتيلية للتدريم يف جمال املشـتريات. وسـيناقش الفريـ      - 258

سات الشراا املستدامة مع املناتم اإلقليمية السـبل النفيلـة جبعـل الـدورة التدريبيـة      املع   مار
املتالــة علــى اإلنترنــت يف جمــال ىارســات الشــراا املســتدامة إلااميــة جلميــع العــاملني يف جمــال    

 املشتريات.  
 

 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

ــرة  - 255 ــة       25ويف الفق ــدة عملي ــة لرصــد م ــم  ريق ــأن يضــع املنت ــس ب س قوصــى ا ل
الشرااس إما باستخدام ن ام الشراا اإللنتروين قو ن ام التخةيا املركال للموارد اللـذين  

س وإمــا بتوزيــع منــوذ  2195لعمــل هبمــا يف عــام اــا قيــد التةــوير وجيــرل اإلعــداد لبــدا ا
  موّلد هستقاا معلومات عن عمليات الشراا من مجيع املراكا.

 ويعتام املنتم تنفيذ التوصية يف إ ار مشروع  للشراا اإللنتروين اجلارل تنفيذه.   - 252
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 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة اإلدارة املسؤولة: 
 لتنفيذقيد ا احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  األخريالربع  :املستهدفالتار    

ــ      71ويف الفقــرة  - 257 ــا إذا كــان باإلمنــان تةبي ــد م ــم بتحدي ــس املنت س قوصــى ا ل
الــدروس املســتفادة مــن اســتخدام مركــا املشــاريع يف إثيوبيــا النــاجح لن ــام األمــم املتحــدة  

  بلدان قخرج من قجل الترويا ملاايا هذا الن ام.للمشتريات بواسةة اإلنترنت يف 
 

 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195من عام  األولالربع  :املستهدفالتار    

ات والتحقيقـات  س قوصى ا لس فريـ  املراجعـة الداخليـة للحسـاب    75ويف الفقرة  - 254
س واسـتنادا إع نتـا،ا تقيـيم    2195التابع للمنتم بأن يقومس عند وضع برناما عمل  لعام 

س بــالن ر يف إجنــاز قعمــال حمــددة ملراجعــة احلســابات لدراســة  2198خمــا ر الغــش يف عــام 
 الضوابا املتعلقة  خا ر الغش يف جمال املشتريات.

ملــواردس يقــوم منتــم األمــم املتحــدة شــدمات يف إ ــار تنفيــذ ن ــام جديــد لتخةــيا ا - 251
املشاريع حبصر وتوثيـ  مجيـع عملياتـ  الر،يسـية. ويف إ ـار هـذه العمليـةس يعمـل كـبري مـو في           
إدارة املخــا ر وفقــا للممارســات املتبعــة يف كــل لالــةس وحيــدد املخــا ر النامنــة يف العمليــات   

يلخـم   2195لايران يونيـ    11لـول  والضوابا القا،مة. وختتتم العملية بتقدمي تقرير عـام حب 
مــدج قابليــة عمليــات املنتــم ألعمــال الغــشس وه ســيما عملياتــ  املتعلقــة بالشــراا. واعتمــادا   

النتــا،ا املتوصــل إلي ــاس يواصــل بعد،ــذ فريــ  التحقيقــات واملراجعــة الداخليــة للحســابات  علــى
 املخا ر.قعمال املتابعة وفقا لن ل  املتمثل يف التخةيا القا،م على تقييم 

 
 التحقيقات واملراجعة الداخلية للحساباتفري   :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام األخري الربع  التار   املستهدف:
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س قوصى ا لس املنتـم بالقيـام بعمليـات مقارنـة من مـة ومنت مـة       41ويف الفقرة  - 221
ــس حيصــل    ــني األســعار ال ــتقاا طراا شــركا،  بشــأن      ب ــا قمنــن؛ وبضــرورة اس ــاس ليثم علي 

 .املشتريات على وج  التحديد

إن األسوام الس جيرل املنتم في ا عمليات  هي قسوام كثريا ما يصعم في ـا مقارنـة    - 229
ــس توجــ          ــ   مارســات الشــراا املســتدامة يف اهســتبيانات ال ــ  املع األســعار. وســيدر  الفري

 الشركاا قسنيلة حمددة بشأن خدمات  املقدمة يف جمال الشراا. املستقبل إع يف
 

 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195من عام الثالن الربع  التار   املستهدف:

لتعايــا بنــاا القــدرات  س قوصــى ا لــس املنتــم باختــاذ إجــرااات  42ويف الفقــرة  - 222
ادلية. وورد قن باإلمنان قن يشـمل ذلـك تبـادل املمارسـات اجليـدةس مـن قبيـل إجـرااات         

 .احلد من لاهت عدم اهنضباغ يف تقدمي العةااات

ــارفس والرســا،ل           - 221 ــادة تبــادل املع ــذه التوصــية مــن خــال زي ــم تنفيــذ ه ــام املنت يعت
 ات الدراسية عرب اإلنترنتس وغري ذلك من التدابري.اإلخباريةس والتدخات املباشرةس واحللق

 
 الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام الثالن الربع  التار   املستهدف:
 تــرات املاليــةتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر جملــس مراجعــي احلســابات للف   - باا 

 السابقة

كـانون األول ديسـمرب    19يف املرف  الثاين لتقرير ا لس عـن الفتـرة املاليـة املنت يـة يف      - 228
2191 (A/69/5/Add.11     ــذ التوصــيات ــة تنفي ــدم ا لــس ملخصــًا عــن لال ــاين(س ق س الفصــل الث
 2198احلالـة العامـة لـىت طب قغسـةس      11ة السـابقة. ويلخـم اجلـدول    الفتـرات املاليـ   عـن 

ــ  بالتوصــيات الـــ    ــا يتعل ــس    97 فيم ــا ا ل ــس اعتربه ــد التنفيــ ”ال ــذ”قو  “ذقي ــر د “مل ت نف . وت 
 املعلومات املتعلقة بالتوصيات السابقة بالترتيم الذل وردت ب  يف املرف  الثاين لتقرير ا لس.

 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.11
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 11اجلدول 

املرفـ  الثـاين    ذ التوصيات املتبقيـة مـن فتـرات سـابقة الـس اعت ـرب قهنـا  مل ت نفيـذ بشـنل كامـل يف          لالة تنفي  
 2191كانون األول ديسمرب  19لتقرير جملس مراجعي احلسابات عن السنة املنت ية يف 

 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت  

 نقذت
التوصيييات قيييد  

 التنفيذ

التوصيييات اليييت  
ا تيار    حيدد هلي  

 مستهدف

التوصيييات اليييت مل 
حييييدد هليييا تيييار    

 مستهدف
 - 4 4 9 1 الفري  املع  باإلدارة املستدامة للمشاريع      

الفريــ  املعــ   مارســات اهلياكــل األساســية   
 - 2 2 9 1 املستدامة

 - 1 1 - 1 الفري  املع  باملمارسات املالية
 - 9 9 - 9 فري  الدعم املؤسسي

  املعـــ  بالنـــاس وىارســـات التغـــيري     الفريـــ
 - 9 9 - 9 والفري  املع   مارسات الشراا املستدامة

 - 95 95 2 97 ا موع 
   44 92 911 النسبة املنيوية 
  

 كـــانون األول  19نت يـــة يف تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني امل    
(18)2199 ديسمرب

 

توصيت  السابقة بأن يقوم منتم األمم املتحدة شـدمات   84كرر ا لس يف الفقرة  - 225
املشاريع  ا يليك )ق( استخا  الدروس من مشاريع  القا،مـة والن ـر يف التـدابري الـس تتـيح      

 .ل  إقفال املشاريع يف الوقت املناسم؛ )ب( معاجلة املشاريع املتأخرة الس يلام إقفاهلا

الذل جيري  املنتم فصليا بتعقم لالـة املشـاريع   يسمح استعراا التحق  من اجلودة  - 222
على  و قفضلس  ا يف ذلك وثا،  املشـاريع الـس يلـام إقفاهلـا. وقـد وضـع املنتـم قداة متالـة         
على اإلنترنت إلقفال املشاريع ملساعدة املناتم امليدانية على تتبع سري املشاريع وتيسري إقفاهلـا  

 يف التقليل من عدد املشاريع املتراكمة الس يلام إقفاهلا.بساسة. وقد قفلرز املايد من التقدم 
 

 للمشاريع الفري  املع   مارسات الشراا املستدامة :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
 2198من عام األخري الربع  التار   املستهدف:

__________ 

 (18) A/67/5/Add.10س الفصل الثاين. 
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وره الرقـاا علـى مركـا عملياتـ      س قوصى ا لس املنتـم بتعايـا د  51ويف الفقرة  - 227
يف مج ورية النونغو الدميقرا ية من قجل التصـّدل يف الوقـت املناسـم لتحـديات التشـغيل      

 .الس تؤثير على مشاريع 

بعثتـــان ”إع مركـــا العمليـــات  2191لقــد قوفـــدت يف ملوز يوليـــ  وطب قغســـةس   - 224
ارة الفوا،ـدس واإلدارة املاليـةس وإدارة   هبدف تقييم الضوابا اإلداريةس وإد“ لتقييم نضا املشاريع

العاقات مع اجل ات املعنيـةس وإدارة املخـا رس واحلوكمـة املؤسسـيةس وإدارة املـوارد. ون مـت       
بعثـة متابعـةس شـارل في ـا الفريـ  املعـ   مارسـات         2198ملوز يولي   99إع  7يف الفترة من 

عــ  بــالتحق  مــن اجلــودة وقــدم تــدريبا إدارة املشــاريع املســتدامة مــع فريــ  مركــا العمليــات امل
 ختةيا املشاريعس وإدارة املخا رس وقدوات إدارة املشاريع. مشل
 

 للمشاريع املستدامة اإلدارةالفري  املع   مارسات  :اإلدارة املسؤولة
 ن فذت احلالة:

 عالية األولو ة:
   ه ينةب  التار   املستهدف:

لــس قيضــا بــأن ين ــر املنتــم يف مــدج كفايــة الرقابــة  س قوصــى ا 58ويف الفقــرة  - 221
 .والدعم املتالني للمراكا الس تعمل يف بينيات تواج  خما ر عالية

يعائ املنتم هذه املسألة على واج تنيس ااك املخـا ر املاثلـة يف البلـد الـذل يضـةلع       - 271
املنتـم إيفـاد سـبع بعثـات      في  املنتم بعمليات س واملخا ر الس حتيا باملشاريع والرباما. وقرر

دعمـا للمراكـا الـس تعمـل يف بينيـات شـديدة املخـا ر. وقـد منينـت           “لتقييم نضـا املشـاريع  ”
مـن حتسـني اإلملـام  ـا تواج ـ  املراكـا        2191البعثات الـثاث الـس ب اهضـةاع هبـا يف عـام      

ت تقيـيم  بعثـا ”حتدياتس ومـن بلـورة حتسـينات حمـددة األهـداف. ويعتـام املنتـم توسـيع          من
لــدعم مراكــا قخــرج وتقيــيم التقــدم ادــرز يف املراكــا الــس مشلتــ ا البعثــات     “نضــا املشــاريع

ــإدارة املخــا ر اديةــة       بالفعــل. وجيــرل وضــع اللمســات األخــرية علــى التوجي ــات املتعلقــة ب
س كما جيرل العمـل علـى وضـع توجي ـات بشـأن      2198باملشاريعس وستصدر وجترب يف عام 

على مستوج الرباماس واـا قمـران سـيعازان اإلدارة اهسـتباقية للمخـا ر باتبـاع        إدارة املخا ر
 إجرااات ومناذ  وتوجي ات مولدة.

 
 للمشاريع املستدامة اإلدارةالفري  املع   مارسات  :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

 2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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ــرة  - 279 ــم علــى توصــية    917ويف الفق ــ  املنت ــا يلــيك      س واف ــوم   ــ  بــأن يق ــس ل ا ل
قوج  التضارب يف سلات األصول  ا ينفل ل  القدرة علـى قن يثبـت يف دفـاتر     تايف )ق(

اداسبة على  و دقي  حمتويات خماون  من األصولس وعلى قن يعّد قرصـدة افتتاليـة دقيقـة    
ــب   ــايري اداس ــراا املع ــام؛   ألغ ــاع الع ــة للقة ــدم اهتســام    ية الدولي )ب( معاجلــة لــاهت ع

 .عملية التصدي  على قا،مة جرد األصول يف

إع إجرااات إدارة األصـول الـس كانـت     2114عاج عدم اهتسام املرلَّل منذ عام ي  - 272
تسرل على األصول اململوكة للمنتم  وجم املعايري اداسـبية الـس كانـت تتبع ـا مؤسسـات      

ن ومة األمم املتحدة يف تقدمي التقـاريرس ومـن مثس فـإن عـدم اهتسـام كـان سـابقا يف ال  ـور         م
عن الن ام التم يدل الذل قاد إع اعتماد املعايري اداسبية الدولية للقةـاع العـام. ومنـذ كـانون     

ــاير  ــم ينفــذ عــددا مــن التغــيريات بغــرا ضــمان قن تنــون ســلات      2192الثاين ين واملنت
ملة ودقيقةس من قبيـل مـا يلـيك )ق( اسـتحداث وصـلة تلقا،يـة التشـغيل بـني ولـديت          األصول كا

ــد األخةـــاا        ــة لإلنفـــام لتحديـ ــراا استعراضـــات منت مـ ــتريات واملوجـــودات؛ )ب( إجـ املشـ
ــة الســنة؛         ــادل والتصــدي  يف هناي ــ  امل ــيس التحق ــا عمل وتصــحيح ا )إن وجــدت(؛ ) ( تعاي

صـول يف الايـارات امليدانيـة الـس ي ضـةلع هبـا ألغـراا        إدرا  عمليات التـدقي  يف إدارة األ  )د(
( تقــدمي سلســلة مــن الــدورات التدريبيــة احلضــورية لفا،ــدة  ـاملراجعــة الداخليــة للحســابات؛ )هــ
 املراكا املعنية يف املناتم امليدانية.

ــة عــام     - 271 ــل هناي ــم قيضــا قب ــدريم    2198وســيقوم املنت ــواد الت ــيك )ق( إعــداد م ــا يل  
اســوا املباشــر؛ )ب( إ ــام قداة  لــم تغــيري األصــول علــى شــبنة اإلنترنــت؛    باهتصــال احل

إصدار قمر إدارل منقح بشأن إدارة األصول؛ )د( استنمال األرصدة اهفتتالية للمعـايري   ) (
 اداسبية الدولية.

 
 فري  الدعم املركال :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  املستهدف:التار   
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 كـــانون األول  19تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني املنت يـــة يف     
(15)2111 ديسمرب

 

على التوصية الـس كـرر تأكيـدها ا لـس بـأن يقـوم        974واف  املنتم يف الفقرة  - 278
ــاريع املدرجــة       ــع املش ــل مجي ــريو بتحلي ــات يف ب ــا العملي ــس    لامرك ــاريع ال ــد املش ــا وحتدي لي

 .إقفاهلا يلام

قعـاه املتصـلة بالتوصـية الـواردة      222يرجى الرجوع إع رد املنتم املبني يف الفقرة  - 275
 .2199كانون األول ديسمرب  19من تقرير ا لس لفترة السنتني املنت ية يف  84يف الفقرة 

 
 املستدامة للمشاريعالفري  املع   مارسات اإلدارة  :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
ــة يف       ــنة املنت يـــ ــن الســـ ــابات عـــ ــي احلســـ ــر جملـــــس مراجعـــ ــانون األول  19تقريـــ  كـــ

(12)2192 ديسمرب
 

ــرة    - 272 ــس يف الفق ــيك )ق( قن حيــدد     28قوصــى ا ل ــا يل ــم خــدمات املشــاريع    منت
ـــ   ــات القا،مـ ــن املعلومــ ــاة مــ ــد املتوخــ ــو  الفوا،ــ ــل  بوضــ ــا يتصــ ــتحقام ومــ ــى اهســ ة علــ

إجرااات إدارية منقحة؛ )ب( قن يعني مسؤوه رفيع املسـتوج ميسـك بامـام األمـور      من هبا
 .لتحقي  تلك الفوا،د ويدما  را،  عمل جديدة على نةام املن مة

مــال التم يديــة املتعلقــة بتنفيــذ يف األع 2191لقــد ش ــرع يف النصــف الثــاين مــن عــام   - 277
ــة        ــات القا،م ــا يعنــس املعلوم ــات   ــدمي املعلوم ــديل ن ــم وقدوات تق ــل تع التوصــيةس وب بالفع

قساس اهستحقاقات. ويعتام املنتم دما اجلاا الثاين مـن التوصـية يف تصـميم وتشـنيل      على
 .2195الن ام اجلديد للتخةيا املركال للموارد الذل سينفذ يف عام 

 
 فري  املمارسات املالية :دارة املسؤولةاإل

 قيد التنفيذ احلالة:
 عالية األولو ة:

 2195من عام  ثاينالربع ال التار   املستهدف:
__________ 

 (15) A/65/5/Add.10س الفصل الثاين. 

 (12) A/68/5/Add.10س الفصل الثاين. 
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ــرة  - 274 ــتقا       19ويف الفقـ ــا مسـ ــابا التيا يـ ــم لسـ ــ  املنتـ ــأن ينشـ ــس بـ ــى ا لـ س قوصـ
 .اشدمة م هلتاامات هنايةهستحقاقات ما بعد انت اا اشدمة من قجل زيادة إبراز التمويل املقد

خصم منتم خدمات املشاريع يف لاف تـ  اهسـتثمارات املتعلقـة بـاألموال املتصـلة       - 271
بالتاامات هناية اشدمة. وقد ب حتديد مـوّرد خـارجي شـدمات إدارة اسـتثمار األمـوال املتصـلة       

داد الصـيغة الن ا،يـة   بالتاامات التأمني الصحي بعـد انتـ اا اشدمـةس وجيـرل العمـل لاليـا يف إعـ       
لاتفام ذل الصلة. ومن املتوقع قن يشرع املوّرد يف تقدمي خدمات إدارة تلـك األمـوال خـال    

 .2198النصف الثاين من عام 
 

 فري  املمارسات املالية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:

س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن يقـوم  ـا يلـيك )ق( تعـيني     88ويف الفقرة  - 241
شخم مسؤول ميسك بامـام إدارة خمـا ر الغـشس قو قلـد كبـار مـو في املخـا ر بأقدميـة         
و يفية ما،مةس لني يتوع مسؤولية اإلدارة الفعلية ملخا ر الغش يف مجيع قنشـةة املنتـم؛   

امل ملخا ر الغش على نةام املن مة لتحديد األنواع الر،يسية ملخـا ر  )ب( إجراا تقييم ش
الغش الـس يتعـرا هلـا املنتـم؛ ) ( حتديـد مـدج تسـامح املنتـم مـع شـىت قنـواع خمـا ر             

 .الغش وكفالة تةبي  ضوابا ملنافحة الغش تتناسم مع قابلية التعرا للمخا ر

املخـا ر برتبـة كـبري مـو فني يتـوع      مو فـا إلدارة   2198عني املنتم يف طذار مـارس   - 249
ــواردة يف الفقــرة     قعــاه  251تنســي  إدارة املخــا ر. وعلــى النحــو املــبني يف تعليقــات اإلدارة ال

ــرة   ــواردة يف الفقـ ــية الـ ــلة بالتوصـ ــة يف    75املتصـ ــنة املنت يـ ــر ا لـــس للسـ ــن تقريـ ــانون  19مـ كـ
ــذ ن ــام جديــ   2191األول ديســمرب  ــم تنفي ــمس إع جان د للتخةــيا املركــال  س ســيقوم  املنت

للمواردس حبصر عمليات  األساسية وحتديد الضوابا الر،يسية واملخا ر املرتبةـة هبـا ليتسـي بـذلك     
إعداد ملخم  دج قابلية املنتم ألعمـال الغـش. وسـيتم كـذلك تعايـا إ ـار املسـاالة بعـد قن         

 .إدارة املخا رينون املنتم قد استنمل سياسات  وإجرااات  املتعلقة بالضوابا الداخلية و
 

 فري  املمارسات املالية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
 2195من عام  لثاينالربع ا التار   املستهدف:
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س قوصــى ا لــس بــأن ين ــر املنتــم يف التنــاليف واملنــافع املترتبــة  59ويف الفقــرة  - 242
يـع املسـتقدمني قو البـا،عني والشـركاا ا خـرين      على إجراا حتريات إلاامية عن خلفيـات مج 

 .قو املتعاقدين اجلدد

ارســات الشــراا املسـتدامة التوصــية علــى  ـو كامــل وشــرع   ملقـد نفــذ الفريــ  املعـ      - 241
الفريــ  املعــ  بالنــاس وىارســات التغــيري منــذ ا ن يف إجــراا التحريــات عــن اشلفيــاتس ووضــع   

 .للتحريات اإللاامية عن اشلفيات 2198مل حبلول هناية عام مشروع سياسة لبدا التنفيذ النا
 

الفري  املع  بالناس وىارسات التغيري والفري  املعـ   مارسـات    :اإلدارة املسؤولة
 الشراا املستدامة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2198من عام  ألخريالربع ا التار   املستهدف:
ــة   س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا   22 ويف الفقــرة - 248 ــة يف كفال ــأن ين ــر بعناي لــس ب
 .مجيع مو في اهلياكل األساسية لاستراتيلية اجلديدة لل ياكل األساسية ف م

يف املا،ـة مـن مـو في     11قن  2192لقد اتضح مـن اهسـتبيان الـذل قفجـرل يف عـام       - 245
ــتراتيلية. و      ــة املنتــم اهس ــية ملمــون فة ــل األساس ــت النســبة  2191يف عــام اهلياك س ارتفع

. 2191يف املا،ـة. وكــان ذلــك نتيلـة للتــدريم اإلضــايف الـذل بــدق يف قيلول ســبتمرب     82 إع
وباإلضــافة إع ذلــكس قدجمــت اســتراتيلية اهلياكــل األساســية ضــمن املنتلــات والعمليــات الــس  

ــام        ــتدامة يف عـ ــية املسـ ــل األساسـ ــات اهلياكـ ــ   مارسـ ــ  املعـ ــ ا الفريـ كـــدليل  2198قدخلـ
 التصميمات واستعراا التصميمات.

 
 الفري  املع   مارسات اهلياكل األساسية املستدامة :اإلدارة املسؤولة

 ن فذت احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   ه ينةب  التار   املستهدف:
س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يفحــم للــم الــتغريات  27ويف الفقــرة  - 242

 .تفاقات وقسباب تأخر اإلجناز يف مجيع مشاريع اهلياكل األساسية الس يديرهااحلاصلة يف اه

ــذ بعــد قن تنــون      - 247 ــ . وسيســتنمل التنفي لقــد اســت حدث ن ــام إدارة العقــود وب جتريب
 التغيريات املتعني إدخاهلا على ن ام التخةيا املركال للموارد قد قخذت يف احلسبان.
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 ع   مارسات اهلياكل األساسية املستدامةالفري  امل :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن يشلع زبا،ن  على قبـول  72ويف الفقرة  - 244
نا را يف عناصر قخرج من إدرا  مياانيات  وارئ للمشاريعس وهو ما قد يقتضي خفضا م

 .املياانيةس باإلضافة إع حترير مبالر تنف  يف هذا الغرا وف  عمليات تنون مقبولة للابا،ن

العمـــــل  لموعـــــة قدوات إلعـــــداد املياانيـــــات  2191لقـــــد بـــــدق يف ملوز يوليـــــ   - 241
مســـتوج املشـــاريع تـــوفر التوجيـــ  بشـــأن ســـبل إعـــداد مياانيـــات املشـــاريع والتعريـــف    علـــى

ورصدها. ويشمل هذا التوجي  قيضا سبل اهستعانة  ياانيات الةـوارئ. وسـتتيح املشـاريع     اهب
 احلديثة الفرصة لبيان سبل العمل التام  لموعة األدوات.

 
 الفري  املع   مارسات اإلدارة املستدامة للمشاريع :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  ستهدف:التار   امل

س واف  املنتم قيضا على توصية ا لس بأن حيق  يف للـم اإلنفـام   77ويف الفقرة  - 211
 .الدقي  وقسباب س وقن يقيم ما إذا كان يتعني قن يغري عمليات  قو توجي ات  نتيلة لذلك

ةس غـري قنـ  مل يـتم بعـد     لقد قجريت دراسات حتليلية ملشاريع قغلقت يف ا ونـة األخـري   - 219
ألن التحلـيات الـس قجراهـا     2198التوصل إع نتا،ا هنا،ية. ومدد قجل التنفيذ إع هناية عـام  

مو فو املنتم قبانـت عـن فـروم كـبرية باملقارنـة مـع التحلـيات الـس قـدم ا جملـس مراجعـي            
مـع هـذه التوصـية     احلساباتس وهو ما يتعني مع  التحق  من البيانات  ا ينفـل تعامـل املنتـم   

 كما ينبغي.
 

 الفري  املع   مارسات اإلدارة املستدامة للمشاريع :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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طليــة هســتخا  42ويف الفقــرة  - 212 س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا لــس بــأن يضــع 
 .ومات قفضل عن قداا املباين يف فترة ما بعد إجنازهامعل

لقد قفجريت البحوث املتعلقة بإمنانيات تقييم قداا املباين بعـد شـغل اس وقعـدت ورقـة      - 211
استراتيلية يف هـذا الصـدد. وسـيتةلم تةـوير عمليـة اإلدارة وجتريبـ ا وتنفيـذها النامـل وقتـا          

 ق ول ىا قفدر يف البداية.
 

 الفري  املع   مارسات اهلياكل األساسية املستدامة :ؤولةاإلدارة املس
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2195الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س واف  املنتم على توصية ا لس بأن يضـع اسـتراتيلية لتشـليع    45ويف الفقرة  - 218
 .كااس بوسا،ل من قبيل إبداا طرا، م التقييميةالابا،ن على زيادة مشاركت م يف مركا الشر

ــن خــال مركــا الشــركاا.         - 215 ــا،ن م ــادة مشــاركة الاب ــم اســتراتيلية لاي سيضــع املنت
ــليع      ــاريع للتشـ ــيات إدارة املشـ ــة بأساسـ ــة املتعلقـ ــدورة التدريبيـ ــا بالـ ــم لاليـ ــتعني املنتـ ويسـ

ة بشــأن ســبل التفاعــل اســتخدام مركــا الشــركاا وتاويــد املشــاركني يف الــدورة باملشــور  علــى
الابا،ن عن  ري  املركا. ومن املقرر إصدار سلسلة من النشرات إلباغ مراكـا العمليـات    مع

باألوقات الس مينن في ا اهستعانة فدمات مركا الشركاا. وسيشمل قسلوب جديـد إلعمـال   
أن بشـ  WebExقداة مركا الشركاا تعليمات وتوجي ات ودورات تدريبية ودورات على ن ـام  

األداةس وكذلك تشليع مديرل املشاريع على دعوة الشـركاا هسـتخدام األداة بوصـف ا جـااًا     
ــام       ــ  املعــ  باملمارســات املســتدامة يف جمــال إدارة املشــاريع لع . 2198مــن خةــة عمــل الفري
 وست تابع هذه العملية عن كثم على قساس منت م مع كل مركا من مراكا العمليات.

 
 الفري  املع   مارسات اإلدارة املستدامة للمشاريع :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
 لــس لــ  بــأن يعمــل مــع شــركا،    س وافــ  املنتــم علــى توصــية ا 11ويف الفقــرة  - 212
لس تسـ م في ـا قنشـةة املنتـمس     وضع عمليات لتحسني رصد املعلومات عن النتا،ا ا على

 .وه سيما املعلومات املتعلقة باملستفيدين من املشاريع
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علــى اهســتدامة والقــدرة  2197-2198تركــا خةــة املنتــم اهســتراتيلية للفتــرة   - 217
الو نيةس وذلك يف حماولة للمسااة يف النتا،ا الس حيقق ا الشركاا ويف حتقيـ  هـؤها الشـركاا    

يف تنفيـذ برنـاما لتحقيـ  اهسـتدامة      2191ا،ية. وقد شرع املنتم يف قوا،ـل عـام   للنتا،ا اإلمن
لـــدما مبـــادئ اهســـتدامة يف عملياتـــ س  ـــا يف ذلـــك مبـــدق التركيـــا علـــى النتـــا،ا. وقف لقـــت  
استراتيلية لتعميم مراعاة مبادئ اهستدامةس ون  مت عدة للقات عمل توجي يـة لفا،ـدة املقـر    

املنتم ا ن على مجع املعلومـات املتعلقـة بـاألداا يف جمـال إعمـال       ومراكا العمليات. ويعنف
مبادئ اهستدامة على مستوج املشاريعس وهي معلومات هزمة لعملية اإلباغ السنوية القا،مـة  

س “مؤشــر اســتدامة”علــى النتــا،ا. وعــاوة علــى ذلــكس اســتحدث املنتــم قداة فــرز تشــنل   
ــدها وا    ــاريع ورصـ ــيم املشـ ــراا تقيـ ــك ألغـ ــذه األداة    وذلـ ــت هـ ــد جربـ ــأهناس وقـ ــاغ بشـ إلبـ

قبــل بــدا تنفيــذها النامــل.  2198وستخضــع ملايــد مــن اهختبــارات يف عــام  2191 عــام يف
ــتدامةس إع جانـــم      ــر اهسـ ــرا مؤشـ ــات لعـ ــاين بعثـ ــن  ـ ــأكثر مـ ــىت ا ن بـ ــام املنتـــم لـ وقـ

 .2198لتغةية املايد من املناتم قبل هناية عام  خةة
 

 املع   مارسات اإلدارة املستدامة للمشاريع الفري  :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س واف  املنتم على توصية ا لس ل  بأن يقوم إمـا بتحسـني األداة   12ويف الفقرة  - 214
نـــن التحقـــ  مـــن كـــل مشـــروع  يـــن مياإللنترونيـــة املســـتخدمة للتحقـــ  مـــن اجلـــودة حب 

لدةس وذلك ليثمـا كانـت م مـة التحقـ  تشـمل عـدة مشـاريع كـبريةس وإمـا بتركيـا            على
 .عدة م ام من م ام التحق  على مشروع والد

س عمل الفري  املع  باملمارسات املسـتدامة يف جمـال إدارة املشـاريع    2191خال عام  - 211
ا املتعلقـة  راكـا العمليـات ليـن قدر  في مـا      على إصا  عملية التحق  من اجلـودة ون ريهتـ  

ــا يف األداة يف ضــوا هــذه التوصــيةس       ــع املعــايري الســتة لنلــا  املشــاريع. وي عــاد الن ــر لالي مجي
 ولغريها من التحسينات الازمة.

 
 الفري  املع   مارسات اإلدارة املستدامة للمشاريع :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة ة:األولو 

  2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:
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 هينية األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني وملنني املرقة - خامس عشر

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملـس مراجعـي احلسـابات عـن السـنة املنت يـة        - قلف 
 (17)2191كانون األول ديسمرب  19يف 

وجا عــن احلالــة الــس كــان علي ــا تنفيــذ التوصــيات الر،يســية    مــ 81يــرد يف اجلــدول  - 711
 .2198طب قغسةس  يف
 

 81اجلدول 

 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت  

 نقذت
التوصيييات قيييد  

 التنفيذ
التوصيييات اليييت  
حيدد هليا تيار      

 مستهدف
التوصيييات اليييت مل 
حييييدد هليييا تيييار    

 مستهدف
 - 8 8 - 8 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم      

 - 9 9 - 9 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم وشعبة دعم الرباما
 - 5 5 - 5 ا موع 
   911 - 911 النسبة املنيوية 
  

 2198ويرد موجا للحالة الس كان علي ـا تنفيـذ مجيـع التوصـيات يف طب قغسـةس       - 719
 .89يف اجلدول 

 
 89اجلدول 

 لالة تنفيذ مجيع التوصيات  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييات اليييت  

 نقذت
التوصيييات قيييد  

 التنفيذ
التوصيييات اليييت  
حدد هليا تيار     

 مستهدف
التوصيييييات اليييييت  

حيدد هليا تيار      مل
 مستهدف

 - 4 4 - 4 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم      
 - 9 9 9 2 شعبة دعم الرباما
 - 9 9 - 9 اهستراتيلية شعبة الشراكات

 - 9 9 - 9 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم وشعبة دعم الرباما
 - 99 99 9 92 ا موع 
   12 4 911 النسبة املنيوية 

__________ 

 (17) A/69/5/Add.12س الفصل الثاين. 



 A/69/353/Add.1 

 

190/212 14-60681 

 

ــة األمــم      - 712 ــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني وملنــني املــرقة )هيني وافقــت هيني
تعــاز قنشـةت ا لتعبنيـة املــوارد    هلـا بـأن  علـى توصـية ا لــس    92املتحـدة للمـرقة( يف الفقــرة   

التاليــةك )ق( تعايــا الشــراكات    ريــ  توســيع وتنويــع قاعــدة مواردهــا باختــاذ التــدابري   عــن
ع نةاق ــا؛ )ب( اكتســاب اشــربات اجل ــات املا ــة الثنا،يــة واملتعــددة األ ــراف وتوســي مــع
يانــات القةــاع جمــال مجــع األمــوال علــى الصــعيد اإلقليمــي؛ ) ( بــذل املســاعي لــدج ك  يف

 .اشا  املسؤولة اجتماعيا واجلماعات النسا،ية واألفراد

ق  ـرت حتسـنا كـبريا يف تعبنيـة      2191لقد قبلغت اهلينية ا لـس بـأن إجنازاهتـا يف عـام      - 711
املوارد نتيلة لتوسيع قاعدة شراكاهتا وتعميق ا. وارتفع عدد الدول األعضاا املسااة يف اهلينيـة  

يف املا،ة(. وجيدر بالذكر قيضا مـا يلـيك    99)قل بايادة نسبت ا  2191ام دولة يف ع 921إع 
ج ــة ما ــة جديــدة يف اهلينيــة  92دولــة مــن الــدول األعضــاا مســاااهتاس وســاات  94زادت 

دولـة عضـوا بتقـدمي     91دولة عضوا تقدمي مسـاااهتاس وتع ـدت    91للمرة األوعس واستأنفت 
مناســــبة إعــــان التربعــــات الــــس ن  مــــت تربعــــات علــــى مــــدج عــــدة ســــنوات. وكانــــت 

ــ   يف ــاًا ناجحــاس       2191لايران يوني ــامًا حمف ــذل ع ــس التنفي ــدورة الســنوية للملل خــال ال
ــددة الســنوات للمــوارد        ليــن ــا الســنوية واملتع ــادة تربعاهت ــى زي ــدول األعضــاا عل تنافســت ال

املا ـة مـن خـال    األساسية. وتتواصل اجل ود الرامية إع تعايـا الشـراكات مـع مجيـع اجل ـات      
زيـــارة عواصـــم البلـــدان املا ـــةس واهجتمـــاع مـــع الربملـــانينيس والتعـــاون مـــع اجل ـــات املا ـــة   

 الصعيد القةرلس وإبرام اتفاقات شراكة مع الدول األعضاا والشركاا ا خرين. على
 

 شعبة الشراكات اهستراتيلية :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 ةمتوسة األولو ة:
   2198الربع األخري من عام  التار   املستهدف:

س وافقت اهلينية على توصية ا لس هلا بأن تنفـل قيـام كـل منتـم     29ويف الفقرة  - 718
مــن مناتبــ ا امليدانيــة )قل مناتبــ ا اإلقليميــة واملتعــددة األقةــار والقةريــة( بوضــع وتنفيــذ   

القـدرة علـى العمـل بعـد النـوارث       خةت  املتعلقة باسـتمرارية تصـريف األعمـال واسـتعادة    
 .ضوا البينية الس يعمل في ا كل منتمس كما وافقت على رصد تةور تلك اشةا يف

م اهلينيــة باحلاجــة إع خةــا هســتمرارية تصــريف األعمــال واســتعادة القــدرة        تســلي - 715
ــى ــا         علــ ــ  لاليــ ــ ا األمــ ــف منتبــ ــةس ويعنــ ــم امليدانيــ ــوارث يف املناتــ ــد النــ ــل بعــ العمــ
برناما عاملي هستمرارية تصريف األعمال يتحدد  قتضاه اإل ـار املؤسسـي لتنفيـذ     وضع على



A/69/353/Add.1 
 

 

14-60681 191/212 

 

تلك اشةا على نةام اهلينيـة بوجـ  عـام وعلـى مسـتوج املناتـم امليدانيـة. وقـد اعتمـد فريـ            
 اإل ار اشا  بإدارة استمرارية تصريف األعمال. 2198قيار مايو  21القيادة العليا يف 

 
 بة شؤون اإلدارة والتن يمشع :اإلدارة املسؤولة

 قيد التنفيذ احلالة:
 متوسةة األولو ة:

   2195من عام  ثاينالربع ال التار   املستهدف:
س قوصى ا لس بأن تتخذ اهلينية اإلجـرااات التاليـةك )ق( اهعتـراف    21ويف الفقرة  - 712

الترتيم الام س وفقـا   بعناصر البيانات املالية وقيدها بةريقة مناسبة ودفع التااماهتا لسم
لسياست ا لتسوية الديونس من قجل تعايا مصداقيت ا وزيادة ثقة املوردين في ا؛ )ب( حتسني 
إجـرااات اسـتعراا دفـاتر األسـتاذ واجلـداول الداعمـة لنفالـة تصـنيف مجيـع املصـروفات           
بة وتقييــدها يف بنــود املياانيــة الصــحيحة؛ ) ( حتســني التنســي  وتــدف  املعلومــات بــني شــع  

الشـــراكات اهســـتراتيلية وقســـم الشـــؤون املاليـــة لنفالـــة اهعتـــراف باهتفاقـــات املربمـــة 
 .والتع دات يف الفترات املالية الصحيحة ملشيا مع سياسة لساب اإليرادات يف اهلينية

دوهرا لالة استثنا،ية استغرم التفـاوا بشـأهنا    722 711كان املبلر األكرب وقدره  - 717
 2199املبلـر املسـتح  القـبت لعـام      2198طذار مـارس   29سلم لل ينيـة يف  فترة  ويلة. وقد 

ــدره  ــايو   912 181وقـ ــدد يف قيار مـ ــدره   2198دوهرا. وس ـ ــر قـ دوهراس  711 495مبلـ
ــدره   2198ود فــع يف منتصــف طب قغســةس   ــة  22 128الرصــيد املتبقــي وق دوهرا. ولل يني

قلا ــت علمــا بةلــم ا لــس إلي ــا إعــادة  إجــرااات تعمــل هبــا يف إعــداد بياناهتــا املاليــةس وقــد  
تصــنيف النفقــات الــس هلــن ا لــس قهنــا مل تنــن كــبرية. وتــود اهلينيــة قن تؤكــد مــن جديــد     

التنسي  بني شعبة الشراكة اهستراتيلية وقسـم الشـؤون املاليـة يتسـم باهنت ـام واهتسـام.        قن
ــام      ــات شــ رية خــال ع ــدت اجتماع ــد ع ق ــا  2191فق ــك اهجتماع ــن تل ــى وجــ   س وم ت عل
س وقكـدت فيـ    2191كـانون األول ديسـمرب    19التحديد اجتماع هناية السـنة الـذل ع قـد يف    

شــعبة الشــراكات اهســتراتيلية مــن جديــد لقســم الشــؤون املاليــة قن مجيــع التع ــدات بتقــدمي    
موارد قد قفدرجتس قبل إعداد البيانات املاليةس ضمن املـوارد العاديـة. وتـرج اهلينيـة قنـ  مل ينـن       
ــة.       ــة خةــأ وه نقــم يف التنســي  بــني شــعبة الشــراكات اهســتراتيلية وقســم الشــؤون املالي
ــام إلــدج اجل ــات املا ــة بإرجــاع تع ــدها بتقــدمي تربعــات         ــد قن قي ــة مــن جدي وتؤكــد اهليني

س كـان لالـة معاولـةس وقن اهلينيـة  بقـت كمـا ينبغـي السياسـة         2192تاريخ ساب  هو عام  إع
اإليرادات وفقا لدليل سياساهتا اداسـبية. وستشـرع اهلينيـة يف توثيـ  مجيـع      الس تعمل هبا يف قيد 

 اهجتماعات الس ت عقد بني شعبة الشراكات اهستراتيلية وقسم الشؤون املالية.
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 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2198من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:

ــ      12ويف الفقــرة  - 714 ــ ا املتعل ــة علــى توصــية ا لــس هلــا  راجعــة دليل س وافقــت اهليني
من املعايري اداسـبية الدوليـةس وحتسـني تعليماهتـا      92بالرباما والعمليات  ا يتواف  واملعيار 

ات املتعلقـــة بإقفـــال احلســـابات يف هنايـــة الســـنة مـــن قجـــل توســـيع نةـــام حتديـــد املخاونـــ  
 .واهعتراف هبا على نةام اهلينية برمت ا

 السياسـة الـس تعمـل هبـا يف     2191لقد قبلغـت اهلينيـة ا لـس بأهنـا وسـعت خـال عـام         - 711
س 92لصر املوجودات يف دليل سياسـاهتا اداسـبية  ـا جيعلـ ا تتسـ  مـع املعيـار اداسـيب الـدويف          

والعمليات  ا يتس  مع دليـل السياسـات    املوجودات. وعاوة على ذلكس است نمل دليل الرباما
تتوخى اهلينيــة مايــدا مــن الوضــو     س املوجــودات. وســ 92اداســبيةس واملعيــار اداســيب الــدويف    

 .2198التعليمات الس ستصدرها بشأن املوجودات عند إقفال احلسابات يف هناية عام  يف
 

 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم :اإلدارة املسؤولة
 التنفيذ قيد احلالة:

 عالية األولو ة:
   2198من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:

س وافقت اهلينية علـى توصـية ا لـس هلـا باختـاذ اإلجـرااات التاليـةك        81ويف الفقرة  - 791
إعادة الن ر يف ف رس مشترياهتا احلايف عن  ري  إعادة تسمية فنيات األصول وقصناف ا  )ق(

التصنيف يف ن ام ق لـس؛ )ب( التقليـل إع قدو لـد مـن األخةـاا        ا ينفل تفادل قخةاا
منتبـاس   51عن  ري  تعايا و يفة إدارة األصول يف مجيع املناتم القةريـة البـالر عـددها    

د املعلومـات الـس يـتم حتميلـ ا     وذلك عن  ري  حتسني ن ام الضـوابا الداخليـة؛ ) ( رصـ   
 .رير الس يعدها كل منتم عن األصولن ام ق لس؛ )د( اهستعراا املستمر للتقا يف

س قصـدر مقـر اهلينيـة تعليمـات     2191قبل التحق  من األصول املادية يف منتصف عـام   - 799
مفصلة إع ولدات العمل املسـؤولة للمسـاعدة يف حتـدين سـلل األصـول. وواصـل املو ـف        

ان احلصـول  املعاون واألخصا،ي يف إدارة األصول باملقر العمل مع مجيـع ولـدات العمـل لضـم    
على سـلل عـاملي لألصـول ينـون دقيقـا ه نقصـان فيـ . وإذا كـان هنـال مـن حتـد يف الوقـت             
ــع قنشــةة إدارة األصــول.       ــراهن ف ــو عــدم وجــود ســوج مو ــف والــد يشــرف علــى مجي ال
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قعـدت اهلينيـة وقصـدرت لولـدات العمـل مبـادئ توجي يـة جديـدة للتحقـ  مـن األصـول             وقد
ــن     ــك م ــ اس وذل ــد اضــمحال قيمت ــع      وقي ــادل والرف ــ  امل ــ  والتحق ــة التوثي ــا عملي ــل تعاي قج

مصداقيت ا. وقجنات اهلينية كذلك نقـل األصـول إع الرمـوز الـس قنشـنيت مـؤخرا لولـدات         من
ــل لنفالــة اضــةاع كــل ولــدة مــن ولــدات العمــل  ســؤولية قيــد موجوداهتــا بــده            العم

دي  علـى املوجـودات   تضةلع املناتم اإلقليمية بـذلك. ومـن مثس تنـون عمليـات التصـ      قن من
الس ي ضةلع هبا مرتني يف السـنة قـد قفجنـات وقفـدمت يف املوعـد ادـدد لـذلكس وتنـون الفـروم          
الس لول ت خـال عمليـات اجلـرد املـادل قـد خضـعت للتحقيـ  وملـت تسـويت ا. ويف إ ـار           

ــة الشــ رس ي ةلــ      ــد إقفــال احلســابات يف هناي ــة عن ــس تصــدر إع املناتــم القةري م التعليمــات ال
هذه املناتم قن تستعرا مجيع األصول وتبلر املقر بأل معامات تستلد في ـا. وتسـلل    إع

ــات         ــى قســاس شــ رل يف ولــدة إدارة األصــول. وتشــنل عملي ــر عل ــامات يف املق ــذه املع ه
املةابقة بني بيانات كل مـن ولـدة إدارة األصـول واحلسـابات املسـتحقة الـدفع ومنـوذ  دفتـر         

 الضوابا الش رية القا،مة يف هذا الصدد. األستاذ العام جااا من
 

 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 عالية األولو ة:
   2198من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:

س وافقت اهلينية علـى توصـية ا لـس هلـا بـأن تعلـل بوضـع املبـادئ         87ويف الفقرة  - 792
ــة ــم    التوجي يـ ــى ضـ ــول علـ ــابات للحصـ ــة احلسـ ــ    ملراجعـ ــس تنفـ ــوال الـ ــأن األمـ انات بشـ

املشــاريع يف إ ــار صــندوم األمــم املتحــدة اهســتنيماين إلهنــاا العنــف ضــد املــرقةس           علــى
 .وصندوم املساواة بني اجلنسني

ســـيلرل تةـــوير هنـــا منســـ  وإ ـــار مرجعـــي ملراجعـــة لســـابات مشـــاريع املـــنحس   - 791
ــن ــاه   وم ــا ج ــع قن ينون ــنح الصــندوم       املتوق ــن م ــتفيدة م ــات املس ــع اجل  ــوع مجي اين كــي تت

 .2198اهستنيماين تنفيذاا حبلول هناية عام 
 

 شعبة دعم الرباما :اإلدارة املسؤولة
 قيد التنفيذ احلالة:

 متوسةة األولو ة:
   2198من عام  خريالربع األ التار   املستهدف:
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ة ا لــس هلــا باختــاذ اإلجــرااات التاليــةك س وافقــت اهلينيــة علــى توصــي59ويف الفقــرة  - 798
حتســني رصــدها للســلف املقدمــة للشــركاا املنفــذين للتحقــ  مــن قن األمــوال تســتخدم      )ق(
النحو السليم لتحقي  النتا،ا والنواتا املتوقعة؛ )ب( حتديد املشاكل وتنفيذ اإلجرااات  على

ــا   ــع الشـــركاا ليثمـ ــرورية بالتعـــاون مـ ــة الفتـــرة قرصـــدة  وجـــدت يف هنا التصـــحيحية الضـ يـ
ش را بالنسبة للمـنح   92 قش ر بالنسبة للشركاا املنفذين و 2مسددة منذ فترة  ويلة ) غري

 .املقدمة من الصنادي  اهستنيمانية(س  ا يف ذلك استرداد هذه األرصدةس عند اهقتضاا

ــددةس          - 795 ــري املسـ ــلف غـ ــة السـ ــات ملتابعـ ــعت طليـ ــا وضـ ــس بأهنـ ــة ا لـ ــت اهلينيـ ــد قبلغـ لقـ
استعراا السلف املدفوعة إع الشـركاا ومتابعتـ ا قـد قصـبحا مـن امل ـام الر،يسـية يف إ ـار          وقن

تعليماهتــا  ناســبة إقفــال احلســابات يف هنايــة الشــ ر. غــري قنــ  قفختــذت تــدابري قخــرج خــال            
س منــ ا توجيــ  رســا،ل مــن اإلدارة العليــا إع املناتــم تــدعوها في ــا إع قن تتعقــم   2191 عــام

شــ را. وقــد قســفرت هــذه اجل ــود    92الســلف الــس فــات علي ــا قكثــر مــن    علــى  ــو لثيــن 
ــن ــت  و     عــ ــا وقــ ــر علي ــ ــس ميــ ــلف الــ ــدد الســ ــيت عــ ــن   ختفــ ــأكثر مــ ــل بــ ــة  51يــ يف املا،ــ
ــولن خــال   2191قيلول ســبتمرب  11 لــىت ــا ل ــى  ــو م ــة للحســاباتس  س عل ــة املرللي املراجع
ــة العمــل  قيضــا. و 2191كــانون األول ديســمرب  19اه فــاا نفســ  لــىت   وهــو تواصــل اهليني
هذا ا ال ذل األولويةس وقد اختذت تدابري قخرج مشلـت تن ـيم دورات تدريبيـة علـى إجـراا       يف

التحويات النقدية وتقدمي سلف إع املو فني والشركاا يف املناتم امليدانيـةس وتنقـيح سياسـات    
 .اما والعملياتاهلينية يف جمال التحويات النقدية وتقدمي السلف للشركاا يف دليل الرب

 

 شعبة شؤون اإلدارة والتن يمس وشعبة دعم الرباما اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :املستهدفالتار    

ينية على توصية ا لس برصد املناتم القةرية وكفالـة  اهلس وافقت 57ويف الفقرة  - 792
 ــا يف ذلــك منتباهــا يف زمبــابول وكــوت ديفــوارس باســتخدام األمــوال امللتــام هبــا   قيام ــاس

   بصورة كاملة واملشاركة مشاركة تامة يف الرباما املشتركة.
ــرباما  إن  - 797 ــابول مل ينــن بقــرار مــن  التــأخري يف بــدا تنفيــذ ال املنتــم القةــرل يف زمب
نتخابــات والتـأخر يف صــرف  اهف عقـم  سـبب  التــأخر يف توقيـع اتفاقــات تقاسـم التنــالي    وإمنـا 

الصعوبات الس اكتنفت تنفيذ املشروع املمول مـن ِقبـل مفوضـية شـؤون الاجـنيني يف      و املبالر.
علــى إلغــاا املشــروع وبــدا  لةرفــانا واتفــ املفوضــية واهلينيــةس كــوت ديفــوار ب إيضــال ا بــني 

 .2198شراكة جديدة يف عام 
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 ماشعبة دعم الربا اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

س وافقت اهلينية على توصـية ا لـس  واصـلة رصـد مجيـع املشـاريع       29ويف الفقرة  - 794
شــ را مــن إقفاهلــا تشــغيليًاس علــى النحــو       92املقفلــة تشــغيليا وإقفاهلــا ماليــا يف غضــون     

 والقواعد املالية.املنصو  علي  يف الن ام املايف 
مشـروعا   714تقوم اهلينية لاليا باإلقفال املايف جلميع املشـاريع القدميـة البـالر عـددها      - 791

املوروثة مـن صـندوم األمـم املتحـدة اإلمنـا،ي للمـرقة سـابقاس ومـن ذلـك ا مـوع ملـت بالفعـل             
ـــ     ــام اإلق    211تصــفية األصــول واشصــوم اشاصــة ب ــة بإمل ــة ملتام ــايف  مشــروعا. واهليني ــال امل ف

للمشاريع القدمية املقفلة تشـغيلياس وكفالـة تقـدمي مبـادئ توجي يـة مسـتنملة إع مجيـع مـديرل         
 املشاريع لني يتخذوا اإلجرااات ذات الصلة وفقا للن ام املايف والقواعد املالية.

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 سةةمتو األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

طليـة  22ويف الفقرة  - 721 س وافقت اهلينية على توصية ا لس بوضع جدول زم  إلقامة 
يف املوعــد املقــرر علــى النحــو املةلــوب يف دليــل   مةالبــات تنــاليف الســفرتســمح بتقــدمي 

من ن ــام التشــغيل ا يف الــرباما والعمليــاتس ويفضــل قن ينــون ذلــك بإنشــاا ولــدة ضــ   
تقدمي مةالبات تناليف السـفر يف املوعـد املقـررس إذا وجـدت اهلينيـة قن ذلـك إجـراا         تنفل

 فعال من لين التنلفة.
والتقــارير عــن م ــام الســفر إع ثقــل  لبــات الســفر يف تقــدمي احلاصــل التــأخري يرجــع  - 729

تضــع ضـوابا وطليــة تتبـع حم نمــة   اإلدارة س . بيـد قن املـو فني امللقــاة علـى كاهــل  عمـل  الا اعبـ ق
 يوما من العودة من السفر. 98يف غضون   لبات السفرلنفالة تقدمي 

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
 2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    
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على توصية ا لس بتوفري الـدعم النـايف للمناتـم     ينيةاهلس وافقت 72ويف الفقرة  - 722
امليدانيــة مــن قجــل تعايــا قــدرات املــو فني يف جمــال إجــرااات الشــرااس  ــا يف ذلــك إدارة   

وفقا للمبادئ التوجي ية القا،مةس كما وافقت علـى   يناملتعاقدوفرادج اشرباا اهستشاريني 
 رصد امتثال املناتم امليدانية.

لاليــا باســتعراا عمليــات و را،ــ  إدارة اشــرباا اهستشــاريني والتعاقــد    اهلينيــة تقــوم - 721
مع م. ويف  ل العملية املنقحـةس ينفـل قسـم املـوارد البشـرية اهسـتخدام املا،ـم لنـوع العقـدس          
ــد مع ــم ســتتم مــن      ــارهم والتعاق ــاشرباا اهستشــاريني واختي ومــا إذا كانــت إدارة اهســتعانة ب

د مــع قفــراد  وجــم عقــد استشــارل )اتفــام اشــدمات اشاصــة(  خــال عمليــة شــراا. والتعاقــ
عقــد خــدمات هــو خيــار ســليم ومشــروع للمناتــم مــا دامــت العقــود ت ســتخدم  وجــم     قو

املبـادئ التوجي يــة املنةبقــة. ويتوقــف اجلــدول الـام  لنفالــة اهمتثــال النامــل يف هــذا الصــدد   
ناتم امليدانيـةس الـذين سـيتولون املسـؤولية     على نشر األخصا،يني يف إدارة املوارد البشرية يف امل

عن الرقابةس إع جانم توفري قعداد كافية مـن املـو فني لاضـةاع بـإجرااات الشـراا املتصـلة       
ــات اهختيــار والتعاقــد. وتعةــي املن مــة األولويــة لنفالــة        تــوفري مــوارد بشــرية تتمتــع    بعملي

ناتـم امليدانيـةس وذلـك بـالن ر إع كـون      وتعايا وجود املوارد البشـرية يف امل  بالقدرات النافية
 يف املا،ة من مو في اهلينية )يف إ ار  را،  تعاقد متنوعة( يعملون يف امليدان. 41زهاا 

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :املستهدفالتار    

ــةك    س وافقــت 41ويف الفقــرة  - 728 ــة علــى توصــية ا لــس باختــاذ اإلجــرااات التالي اهليني
علـى  تقييم قدرات قسم املشتريات وكفالة قدرتـ  علـى إدارة م ـام املشـتريات بفعاليـة       )ق(

ــعيد ــة صـ ــ ا اهلينيـ ــل  برمتـ ــام دليـ ــمل ؛ )ب( حتســـني قلنـ ــات لتشـ ــرباما والعمليـ ــراا  الـ إجـ
ــس تقــل ق  ــ ا عــن  هســتعراا املشــتريات ال ــدابري   11 111يمت ــذ ت دوهرس  ــا يســ ل تنفي

الرقابة وعملية الضمان؛ ) ( كفالة اسـتقال قمـني جلنـة اسـتعراا إدارة املشـتريات فعليـا       
 .دور الرقاا بفعاليةالضةلع بيعن قسم املشترياتس حبين 

ن ألخصــا،يي مشــتريات خــال الفصــل الثالــن مــن عــام  ان جديــدتاو يفتــ اســت حدثت - 725
م ايف جمــال املشــتريات. وجيــرل كــذلك اســتعراا م ــ    القا،مــة اســتلابة لالتياجــات   2191
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املشــتريات وخمةــا نفقــات املن مــة ســعيا للتوفيــ  بــني الةلبــات واملــوارد املتالــة للمشــتريات.     
قو تعايـا بنيـة املشـتريات علـى الصـعيد      يف املقـر  والغرا من ذلك هو توسـيع هينـل املشـتريات    

وتواصل اهلينيـة العمـل يف هـذا ا ـال ذل      اتم امليدانية يف جمال املشتريات.اإلقليمي وقدرات املن
األولويةس  ا يف ذلك مـن خـال مـا يلـيك )ق( اسـتعراا الفصـل املتعلـ  بـالعقود واملشـتريات يف          
دليل الرباما والعمليات بغـرا تبسـيا العمليـات؛ )ب( اسـتعراا جـدوج وضـع طليـة لفحـم         

دوهر(؛  11 111دوهر إع  5 111ات املنخفضــــة القيمــــة )اجلــــودة فيمــــا يتعلــــ  باملشــــتري
 يف عاقت ا بصاليات الللنة. قمني جلنة استعراا إدارة املشترياتاستعراا م ام  ) (
 

 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األول من عام  :املستهدفالتار    

املاليـة   اتتنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير جملس مراجعي احلسـابات عـن الفتـر    -باا  
 السابقة
كـانون األول ديسـمرب    19املنت يـة يف   ةلتقريره عن السـن  األولقورد ا لس يف املرف   - 722

2191 (A/69/5/Add.12س مـوجاا حلالـة تنفيـذ التوصـيات املتبقيـة مـن الفتـر       س الف)اتصل الثاين 
فيمــا يتعلــ   2198 قغســةس طباحلالــة العامــة لــىت   82ويلخــم اجلــدول . املاليــة الســابقة
التوصــيات املتعلقــة بعلومــات املوتــرد  ‘‘.ذيــفقيــد التن’’الــس اعتربهــا ا لــس  التســعبالتوصــيات 

 .لتقرير ا لس ملرف  األولالسابقة بالترتيم الذل وردت ب  يف ا
 

 82اجلدول 
املتبقيــة مــن الفتــرات الســابقة الــس اعت ــرب يف املرفــ  األول لتقريــر جملــس مراجعــي   تنفيــذ التوصــيات  لالــة

 قهنا مل تنفذ بشنل كامل 2191كانون األول ديسمرب  19احلسابات عن السنة املنت ية يف 
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
 التوصييييييات الييييييت

 نقذت
التوصييييييات قييييييد  

 التنفيذ
التوصييييييات الييييييت 
حيييدد هليييا تيييار     

 مستهدف
التوصيييييات اليييييت مل  
حييييييدد هليييييا تيييييار    

 مستهدف
 – 5 5 8 1 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم      

1 ا موع   8  5  5  – 

88 911 النسبة املنيوية   52    
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ــرتق   ــة يف    ريـــ ــنة املنت يـــ ــن الســـ ــابات عـــ ــي احلســـ ــانو 19جملـــــس مراجعـــ  ن األول كـــ
 (14)2199 ديسمرب
ا لـس املتعلقـة    ةس وافقت هينية األمـم املتحـدة للمـرقة علـى توصـي     919يف الفقرة  - 727

ــرة      ــة تشــغيليا يف غضــون فت ــع املشــاريع املقفل ــال   92باإلقفــال املــايف جلمي شــ را مــن اإلقف
 التشغيلي.

قـة بالتوصـية الـواردة يف    قعاه املتعل 791ي رجى الرجوع إع تعليقات اهلينية يف الفقرة  - 724
 .2191كانون األول ديسمرب  19من تقرير ا لس عن السنة املنت ية يف  29الفقرة 

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198من عام األخري الربع  :املستهدفالتار    

أن تعلل هينية األمم املتحدة للمـرقة مـن عمليـة    قوصى ا لس بس 912ويف الفقرة  - 721
 شغل الو ا،ف يف املناتم القةرية واإلقليمية كي ينون هبا ما ينفي من املو فني.

ــةس      - 711 ملشــيا مــع تنفيــذ اهلينــل اإلقليمــي الرامــي إع شــغل الو ــا،ف يف املناتــم امليداني
ففي املرللـة األوع الـس اـت    . 2191 عام جرج إملام عملية اختيار تنافسي على مرللتني يف

و يفة شاغرةس موزعـة علـى    998املتقدمني الداخليني فقاس جرج اإلعان عامليا عما جمموع  
و ـا،ف مـن فنيـة     91و يفـة حمليـة يف امليـدانس و     24و يفـة فنيـة دوليـةس و     12النحو التـايفك  

تحــت قمــام املتقــدمني اشــارجيني يف اشــدمات العامــة يف نيويــورل. والو ــا،ف الــس مل ت شــغل فف
 .2191و يفة فنية دولية. واكتملت املرللتان يف عام  94إ ار املرللة الثانيةس الس مشلت 

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

__________ 

 (14) A/67/5/Add.13.س الفصل الثاين 
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على توصية ا لس بإجراا عمليات حتقـ  للتأكـد    اهلينيةت س وافق981ويف الفقرة  - 719
من صحة معلومات كشوف املرتبات املقدمة إع الربناما اإلمنا،ي من قجل ضـمان صـحت ا   

 .ملام اودقت ا و
جيـرل بالفعـل تنفيـذ عمليـة التحقـ  مـن صـحة كشـوف املرتبـات يف املقـر. وبالنسـبة             - 712

ــة مــن    ــةس قهنــت اهليني ــع امليداني ــة    للمواق ــة ســريان عملي ــة لنفال ــع اإلجــرااات الازم ــ ا مجي جانب
 .التحق س  ا يف ذلك التدريم الازم للاماا يف املواقـع امليدانيـة علـى إجـراا عمليـات التحقـ       

بسـبم العــاملني   2195بيـد قن  ـة لاجـة إع تعـديل موعـد التنفيــذ إع الربـع الثـاين مـن عـام          
البيانـات احلساسـة وقتـا ق ـول ىـا كـان متوقعـاس لنـن         التالينيك )ق( تستغرم عملية كفالـة قمـن   

هذا يتم بعناية  ساعدة من برناما األمم املتحدة اإلمنا،يس وتتوقع اهلينية قن يتم تبسـيا العمليـة   
قكثر مىت قتيح ملناتب ا امليدانية دعم ما،م يف جمال املوارد البشرية؛ )ب( توا برنـاما األمـم   

دة اهلينلـة التن يميـةس ي توقـع قيضـا قن ينـون هلـا تـأثري علـى  بيعـة          املتحدة اإلمنا،ي عمليـة إلعـا  
ومدج اشدمات الس يقدم ا للوكاهت الشرينةس  ا يف ذلك هينية األمم املتحدة للمـرقة. ومـن   
املرجح قيضا قن تتأثر عملية إدارة كشوف املرتبـات علـى الصـعيد ادلـيس ومـن املمنـن وضـع        

مع هذا الواقع. ور ـا يـتعني تعـديل عمليـة التحقـ  مـن صـحة         ن ام جديد لسري العمل للتعامل
 كشوف املرتبات بناا على ذلك.

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2195الربع الثاين يف عام  :املستهدفالتار    

 (11)2192كانون األول ديسمرب  19تقرير ا لس عن السنة املنت ية يف   
جممـل  بأن تعيد اهلينية الن ـر يف املتةلبـات الـواردة يف     11قوصى ا لس يف الفقرة  - 711
من املعايري اداسبية الدولية للقةاع العـامس مـن ليـن البنـود الـس حيـتفن هبـا يف         92املعيار 

 ولية للقةاع العام.مجيع املناتمس لنفالة اهمتثال النامل للمعايري اداسبية الد
قامــت اهلينيــة بتحــدين سياســت ا بشــأن املوجــودات وإصــدار سياســة جديــدة يف هــذا   - 718

س وهـو مـا يتمشـى    2191يف كـانون األول ديسـمرب    دليل سياست ا اداسبيةالصدد كلاا من 
وجرج قيضـا حتـدين دليـل الـرباما      .)املوجودات( 92 اداسيب الدويف للقةاع العاممع املعيار 

 والعمليات بناا على تنقيح دليل السياسة اداسبية.
__________ 

 (11) A/68/5/Add.13 الثاين.س الفصل 
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 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

ينيـــة علـــى توصـــية ا لـــس هلـــا بـــأن تضـــع ســـلات اهلس وافقـــت 89ويف الفقـــرة  - 715
وينبغـي قن   تنفيذية وسلا مولدا على املستوج اهسـتراتيلي. للمخا ر على املستويات ال

تشمل السلات فنيات الت ديدات الس قد تؤثر سلبا على إجناز وهيـة اهلينيـة و بيعـة تلـك     
 الت ديداتس وقن تشمل استراتيليات التخفيف املمننة.

 .ملن مـة كنـل  لتنفيـذه علـى صـعيد ا    ةيدارة املخا ر املؤسستقوم اهلينية بإعداد إ ار إل - 712
وفيما يتصل  بادرة إدارة املخـا ر املؤسسـيةس قامـت اهلينيـة  ـا يلـيك )ق( صـياغة سياسـة إلدارة         
املخا ر يف املؤسسة جيرل لاليا تداوهلا للحصول على تعليقات علي ـا قبـل املوافقـة علي ـا مـن      

أن الــدروس ِقب ـل فريـ  اإلدارة العليــا؛ )ب( التشـاور مــع وكـاهت األمــم املتحـدة األخــرج بشـ      
املستفادة مـن تنفيـذ ق ـر إدارة املخـا ر املؤسسـية؛ ) ( عقـد للقـة عمـل يسـرها خـرباا إدارة           
املخـا ر املؤسسـية يف برنــاما األغذيـة العــامليس ليـن ب تـدريم املــو فني الر،يسـيني يف اهلينيــة       

وِّ  على جوانم من إدارة املخا ر املؤسسيةس وو ضع تصور عام لسلل املخا ر املؤسسيةس وت ـ 
ذلك كل  بتحديد قا،مة املخا ر املؤسسية الر،يسية لني يتـوع فريـ  اإلدارة العليـا استعراضـ ا     
وقبوهلا. وققرت اهلينية قيضا بأاية وماايـا اعتمـاد إ ـار إلدارة املخـا ر املؤسسـية كـأداة إداريـة        

 ر يــتم إدماج ــا ضــمن عمليــات تســيري العمــل القا،مــة لــدي ا مــن قجــل حتســني مراقبــة املخــا    
 وإدارهتا بفعالية قكرب على صعيد اهلينية كنل.

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع الثاين من عام  :املستهدفالتار    

ــة األمــم املتحــدة للمــرقة بتصــميم    51ويف الفقــرة  - 717 ــأن تقــوم هيني س قوصــى ا لــس ب
إجرااات إضـافية للنـ وا باكتمـال عمليـات تسـليل املمتلنـات واملنشـآت واملعـدات يف         

 ن ام إدارة األصول ودقت اس وتنفيذ تلك اإلجرااات وتوثيق ا.
ــ        - 714 ــة ومةبوعــات اســتمارات وإجــرااات توثي ــادئ توجي ي ــة ونشــرت مب قعــدت اهليني

ــة      ــادل مــن األصــولس واستضــافت دورات تدريبي ــدة للتحقــ  امل ــت جدي ــى شــبنة اإلنترن  .عل
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وقفعدت قيضا ون شرت مبادئ توجي ية واستمارات جديدة لتتبع اضمحال قيمة األصـول مـع   
إجراا التدريم على اإلنترنت. وقنشأت اهلينية ولـدات عمـل إضـافية وقحلقـت مجيـع األصـول       
بولدات العمـل ذات الصـلة مـن قجـل تعايـا املسـاالة واملراقبـة علـى صـعيد املناتـم القةريـة            

اإلقليمية. وإضافة إع ذلكس قفنشنيت بةاقـات لبيانـات األصـول يف ن ـام ق لـسس وب حتـدين       و
 املمتلنـات واملنشـآت واملعـدات   ف رس املشتريات لنفالة دقـة احلسـابات املتعلقـة بترليـل قـيم      

س وفرت اهلينية قيضـا املايـد مـن التـدريم للمناتـم بغـرا تعايـا        2198واهتاك ا. ويف عام 
 جرااات املعمول هبا.ف م مو في ا لإل

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

 علـــى توصـــية ا لـــس هلـــا بـــأن تقـــوم  ـــا يلـــيك وافقـــت اهلينيـــة س 71ويف الفقـــرة  - 711
ــس يشــغل ا قصــحاب عقــود     )ق( ــنني   ضــمان ســرعة مــلا املناصــم ال ــأفراد معي اشــدمات ب

تقيــيم الوضــع احلــايف للتو يــف علــى صــعيد مجيــع الرتــم  )ب(   وجــم عقــود للمــو فني؛
ــات       ــات ملقــدمي الةلب ــرباماس وإجيــاد وســيلة إلنشــاا قاعــدة بيان ــى قداا ال ــأثري ذلــك عل وت

سـتحداث  ) ( ا ادتملني الذين مينن تو يف م مللا الو ا،ف الشاغرة يف الوقت املناسـم؛ 
ة ملتابعة املو فني العا،دين من السفر يف م ام رمسية حبين يقـدمون اسـتمارات املةالبـة    عملي

 املتعلقة بالسفر ضمن امل لة ادددة.
وي تبـع هنـا    .تنفل اهلينية باستمرار اإلعمال الفعلي إلجرااات مراقبة مواردها البشـرية  - 781

ــة يف إدارة عقــود اشدمــة حبيــن ي فــوا قمرهــا إع    ــةس إذ ملثــل هــذه  الامركاي املناتــم امليداني
العقــود  ريقــة يف التعاقــد خمصصــة للمواقــع امليدانيــة. ويرســل قســم املــوارد البشــرية تعليمــات   
دورية إع املناتم تربز احلاجة إع اهمتثـال للمبـادئ التوجي يـة والسياسـات املوضـوعة بشـأن       

يفيس وهـو مـا قسـفر عـن     استخدام العقود و را،ق ا. وجرج استعراا مسـتويات املـال الـو    
إعادة هينلة إقليمية لتحسني الوفاا بالتياجات املن مةس وانتـ ى التعـيني يف الو ـا،ف كافـة يف     

ركـال   ا املجملسـ كلاا من تنفيذ إعادة اهلينلة. وإضافة إع ذلكس قنشـأت اهلينيـة    2191عام 
شــحني بــدها إذا س وهــو مــا يتــيح تقــدمي مر2191يف املقــر يف ملوز يوليــ   هســتعراا اهمتثــال

ــار. وقصــبح ذلــك مصــدرا للمرشــحني ادــتملني للو ــا،ف ذات       مــا ــ  اهختي قوصــى هبــم فري
ترمــي إع إجيــاد اســتحداث عمليــة متابعــة املواصــفات املماثلــة. وقخــرياس تقبــل اهلينيــة التوصــية ب 

يومــا مــن  98يف غضــون اســتمارات املةالبــة املتعلقــة بالســفر عمليــة تتبــع قويــة لنفالــة تقــدمي  
 تاريخ العودة من السفر.
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 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2195الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

على توصية ا لس هلا بأن تستعرا م مـة الشـراا   وافقت اهلينية س 75ويف الفقرة  - 789
فـيمنن مـثا قن تن ـر اهلينيـة يف ماايـا تصـنيف        ة لتفـويت السـلةة.  لدي ا واألشـنال املقـرر  

املشتريات إع التياجات استراتيلية وتشغيلية والتأكد من جت يـا املشـتريات اهسـتراتيلية    
وينبغي قيضا قن تضمن نتا،ا اهستعراا ىارسة املقر قدرا كافيا من الرقابـة علـى    مركايا.

دس والتقيــيمس والتأكــد مــن اهمتثــال للخةــا والقواعــد  إعــداد املياانيــةس واإلنفــامس والرصــ
 واألن مةس فضا عن التقدمي املنت م للتقارير.

ــاير    - 782 ــة يف كــانون الثاين ين ــدرات األساســية مل  2191استعرضــت اهليني ــالق  االشــرا ة م
وقنشــنيت و يفتــان جديــدتان مــن   والفصــل بــني امل ــام لضــمان الشــفافية والقيمــة لقــاا املــال.   

ك ليــن ش ــغلت إلــدج الــو يفتني منــذ 2191ملشــتريات يف الربــع الثالــن مــن عــام و ــا،ف ا
. وتقــوم 2198وي نت ــر شــغل الو يفــة الثانيــة حبلــول هنايــة عــام  2198الربــع األول مــن عــام 

اإلدارة العليا لاليا باستعراا خةة عمل تتضمن تقوية هينل املشتريات يف املقـر. ومـن قجـل    
قداة ختةـيا   2191تس قدخلـت اهلينيـة يف كـانون األول ديسـمرب     تقوية عملية ختةـيا املشـتريا  

 متالة على اإلنترنت من شأهنا مساعدة املن مة يف وضع وتوليد خةة مشتريات مؤسسية.
 

 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198 الربع األول من عام :املستهدفالتار    

يف نتـــا،ا عمليـــات مراجعـــة بـــأن تن ـــر اهلينيـــة  ا لـــس قوصـــىس 12ويف الفقـــرة  - 781
عمل بشنل وثي  مع الشركاا املنفذين ملعاجلـة مـوا ن الضـعف الـس     تلسابات مشاريع ا و

قن ينصــمَّ التركيــا علــى الشــركاا املنفــذين الــذين لــدي م تقــارير ســلبية  وينبغــي  ل ــددت.
 متنررة.
س وهـو مسـتودع لتقـارير مراجعـة احلسـابات الـس       SharePointدج اهلينيـة ن ـام   يوجد ل - 788

يقــدم ا مراجعــو لســابات املشــاريع العامليــة عــن كــل دورة مــن دورات مراجعــة احلســاباتس   
لالـة  ويشمل هذا املستودع خةا العمل املقدمة من املناتم امليدانية الس توفر معلومات عـن  
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تودع قيضـا كوسـيلة منسـقة مركايـا يف املقـر لتيسـري املتابعـة        . وي سـتخدم املسـ  تنفيذ التوصـيات 
والرصد املنت م لتنفيذ توصيات مراجعة احلساباتس يف  ل تعاون وثي  مـع املناتـم اإلقليميـة    
واملناتـــم القةريـــة املعنيـــة. وإضـــافة إع ذلـــكس دربـــت اهلينيـــة الشـــركاا املنفـــذين يف قوغنـــدا  

،  الرصـد واإلبـاغ وللحاجـة إع اهلتفـاظ بالوثـا،       والسودان لنفالة ملتع م بف م جيد لةرا
 املةلوبة ألغراا مراجعة احلسابات.

 
 شعبة شؤون اإلدارة والتن يم اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    
 عــن قعمــال ادنمــة اجلنا،يــة الدوليــة داكمــة األشــخا  املســؤولني -ســادس عشــر 

اإلبادة اجلماعية وغري ذلـك مـن اهنتـ اكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين       
ــديني املســؤولني عــن     ــدا واملــوا نني الروان ــيم روان ــة يف إقل الــدويف املرتنب
قعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من اهنت اكات املماثلة يف قراضي الدول 

 9118األول ديسمرب كانون  19كانون الثاين يناير و  9ا اورة بني 
 السـنتني  ةتنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـر       - قلف 

 (81)2191كانون األول ديسمرب  19يف  ةنت يامل
ــرد يف اجلــدول   - 785 ــة   81ي ــس كــان علي ــا  مــوجا للحال ــذ التوصــيات الر،يســية ال يف  تنفي

 .2198طب قغسةس 
 

 81اجلدول 
 الر،يسيةات تنفيذ التوصي لالة

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييات الييييييت 

 نقذت
التوصييييييات قييييييد  

 التنفيذ
التوصييييييات الييييييت 
حيييدد هليييا تيييار     

 مستهدف
التوصيييييات اليييييت مل  
حييييييدد هليييييا تيييييار    

 مستهدف
 – 1 1 – 1 قلم ادنمة      

  –  9 9  –  9 قلم ادنمة ودوا،رها

8 ا موع    –  8  8   –  

911 ملنيويةالنسبة ا   – 911    

__________ 

 (81) A/69/5/Add.13.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.13
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يف كافـــة تنفيـــذ التوصـــيات الـــس كـــان علي ـــا مـــوجا للحالـــة  88يـــرد يف اجلـــدول  - 782
 .2198طب قغسةس 

 88اجلدول 
 كافةتنفيذ التوصيات  لالة
 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييييات الييييييت 

 نقذت
التوصييييييات قييييييد  

 التنفيذ
التوصييييييات الييييييت 
حيييدد هليييا تيييار     

 مستهدف
ت اليييييت مل  التوصيييييا

حييييييدد هليييييا تيييييار    
 مستهدف

  –  2 2 – 2 قلم ادنمة      

  –  9 9  –  9 قلم ادنمة ودوا،رها

7 ا موع   – 7  7   –  

911 النسبة املنيوية   – 911    

  
توصيت  السابقة املتعلقة  عاجلة ما تـراكم مـن األنشـةة     99يف الفقرة كرر ا لس  - 787

الدولية لتصريف األعمـال املتبقيـة للمحنمـتني اجلنـا،يتني      ات إع ا ليةالازمة لنقل ادفو 
 الدوليتني.

ــوميس      – 784 ــة بشــنل ي ــدا نقــل الســلات إع ا لي ــة لروان ــة الدولي تواصــل ادنمــة اجلنا،ي
 .وتضع التقدم ادرز يف العمل للرصد املستمر من قجل كفالة انتقال من م

 
 ةقلم ادنم اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

بأن تنلا ادنمة ما تبقى من قنشةة تنفيذ املعـايري  قوصى ا لس س 94ويف الفقرة  - 781
إلعــداد األرصــدة اهفتتاليــة لســبما كــان مقــرراس وذلــك  للقةــاع العــام اداســبية الدوليــة

 اا سلل مايف واف إلجناز عملياهتا.إلنش
املعـايري اداسـبية الدوليـة     بتنفيـذ  بقًا للمشورة والتوجي  الصادرين عـن الفريـ  املعـ      - 751

يف مقـر األمـم املتحـدةس تواصـل ادنمـة اسـتعراا خةـة تنفيـذ املعـايري اداسـبية            للقةاع العـام 
 .تتاليةالدولية للقةاع العامس ه سيما إملام األرصدة اهف
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 قلم ادنمة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

ادنمة على توصية ا لـس بـأن تن ـر يف وضـع ترتيبـات      وافقت س 21ويف الفقرة  - 759
 إلجناز وهيت ا.رمسية للةوارئ ملعاجلة املخا ر يف غضون اجلدول الام  

لدج ادنمة خةة عمل تسترشد هبا يف استعداداهتا لإلغـامس وسـيلرل تعايـا هـذه      - 752
اشةة حبين تشمل ترتيبات رمسية للةـوارئ ملعاجلـة املخـا ر ادتمـل قن ملـس باجلـدول الـام         

 .لإلجناز
 

 قلم ادنمة ودوا،رها اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية لو ة:األو 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

بأن تواصل ادنمة إيـاا اهتمـام وثيـ  هسـتخدام     قوصى ا لس س 27ويف الفقرة  - 751
املوارد من خال وضع توقعات لنيفية إملام األنشةة املتبقيـة يف لـدود املـوارد املتالـة ويف     

 الوقت املناسم.
ــة     يف ضــوا اســترا  - 758 ــةس تســتعرا ادنمــة بانت ــام كيفي تيلية اإلجنــاز ادــددة للمحنم

اســـتخدام مواردهـــا لنفالـــة تـــوافر املـــوارد املناســـبة للوفـــاا بالتياجـــات املن مـــة قثنـــاا تنفيـــذ  
 .اهستراتيلية

 
 قلم ادنمة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198األخري من عام الربع  :املستهدفالتار    

تضـع ادنمـة خةـة مشـتريات فعالـة تناسـم       قوصى ا لـس بـأن   س 19ويف الفقرة  - 755
 تقليم احللم وإهناا العمليات وحتد من امل لة الازمة لعملية الشراا.
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تضــع ادنمــة لاليــا خةــة مشــتريات لنفالــة تــوافر البنــود املةلوبــة لتلبيــة التياجاهتــا   - 752
 .نفيذ استراتيليت ا لإلجنازبينما جيرل ت

 
 قلم ادنمة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

علــى توصــية ا لــس بــأن تقــدم خةــة لتعــويت  وافقــت ادنمــة س 12ويف الفقــرة  - 757
ن امل لة املتبقية قبل اإلغامس ولنن دون تعةيـل  املو فني عن اإلجازات املتراكمة يف غضو

 قنشةة ادنمة الس مل تنلا بعد.
تراقم ادنمة لاليا بعناية رصيد اإلجازات املتراكمة للمـو فني مـع إعةـاا األولويـة      - 754

 .لتنفيذ استراتيليت ا لإلجناز يف الوقت املناسم ولضمان توافر املوارد
 

 نمةقلم اد اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

برتبـة كـبري   على توصية ا لس بـأن ت عـيِّن مو فـا    وافقت ادنمة س 89ويف الفقرة  - 751
ــو فني ــن م      م ــديرل ال ــام قنشــةة م ــن ليســتعرا بانت  ــك  م ــةس وذل ذول األدوار املادوج

 قبة هبدف احلد من التماهت الغش.كإجراا مرا
عيَّنت ادنمة مو فا برتبة كـبري مـو فني ليسـتعرا قنشـةة مـديرل الـن مس وجيـرل         - 721

 .إملام عملية استخرا  البيانات الازمة لنفالة توافر البيانات هستعراض ا بشنل منت م
 

 قلم ادنمة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية :األولو ة 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    
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ــرة         -باا   ــن فتـ ــابات عـ ــي احلسـ ــس مراجعـ ــر جملـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــذ التوصـ تنفيـ
 السابقة السنتني

كـانون األول ديسـمرب    19قورد ا لس يف مرف  تقريره عن فتـرة السـنتني املنت يـة يف     - 729
2191 (A/69/5/Add.13   موجاا حلالة تنفيذ التوصيات املتبقية من الفتـرة املاليـة )س الفصل الثاين

فيمـا يتعلـ  بالتوصـية     2198احلالة العامـة لـىت طب قغسـةس     85السابقة. ويلخم اجلدول 
 .“قيد التنفيذ”الوالدة الس اعتربها ا لس 

 
 85اجلدول 

صية املتبقية من الفترة املالية السابقة الس اعت رب قهنا مل تنفذ بشـنل كامـل يف مرفـ  تقريـر     لالة تنفيذ التو  
   2191كانون األول ديسمرب  19جملس مراجعي احلسابات عن فترة السنتني املنت ية يف 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصيييييات اليييييت 

 ُتقبل مل
التوصيييييات اليييييت 

 نقذت
التوصيييييات قيييييد 

 ذالتنفي
التوصيييييات اليييييت 
حييدد هلييا تييار     

 مستهدف
التوصيييييييات اليييييييت  

حيييدد هلييا تييار      مل
 مستهدف

 - 9 9 - - 9 قلم ادنمة       
 - 9 9 - - 9 ا موع 
   911 - - 911 النسبة املنيوية 
  

ــة يف       ــنة املنت يـــ ــن الســـ ــابات عـــ ــي احلســـ ــر جملـــــس مراجعـــ ــانون األول  19تقريـــ  كـــ
(89)2199ديسمرب 

 

علـى توصــية ا لـس هلـا بـأن تعلـل بأعمــال إدارة       52ت ادنمـة يف الفقـرة   وافقـ  - 722
 ادفو ات لضمان النقل املن م إع ا لية.

قعـاه املتعلقـة بالتوصـية الـواردة      784ي رجى الرجوع إع تعليقات ادنمة يف الفقـرة   - 721
ــرة  ــة يف       99يف الفقــ ــنتني املنت يــ ــرة الســ ــن فتــ ــس عــ ــر ا لــ ــن تقريــ ــانو 19مــ  ن األول كــ

 .2191 ديسمرب
 

 قلم ادنمة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 عالية األولو ة: 
 2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

__________ 

 (89) A/67/5/Add.11.س الفصل الثاين 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.13
http://undocs.org/ar/A/67/5/Add.11
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ادنمة الدولية داكمة األشخا  املسؤولني عن اهنت اكات اجلسـيمة   -سابع عشر 
لـيم يوغوسـافيا السـابقة منـذ     للقانون اإلنساين الدويف الس ارتنبت يف إق

 9119عام 

تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات عـن فتـرة السـنتني         -قلف  
 (82)2191كانون األول ديسمرب  19املنت ية يف 

ــرد يف اجلــدول   - 728 ــذ التوصــيات الر،يســية يف      82ي ــس كــان علي ــا تنفي ــة ال ــوجا للحال م
 .2198طب قغسةس 

 82اجلدول 

 لالة تنفيذ التوصيات الر،يسية  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت 

 ُتقبل مل
التوصييييات الييييت 

 نقذت
التوصييييات قييييد 

 التنفيذ
التوصييييات الييييت 
حييدد هلييا تييار    

 مستهدف
التوصييييييات الييييييت  

حيييدد هلييا تييار    مل
 مستهدف

 - - - 9 - 9 شعبة الشؤون اإلدارية       
 - - - 9 - 9 ا موع 
   - 911 - 911 النسبة املنيوية 
  

مـوجا للحالـة الـس كـان علي ـا تنفيـذ التوصـيات كافـة يف طب           87ويرد يف اجلدول  - 725
 .2198قغسةس 

 87اجلدول 

 لالة تنفيذ التوصيات كافة  

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت 

 ُتقبل مل
التوصييييات الييييت 

 نقذت
التوصييييات قييييد 

 فيذالتن
التوصييييات الييييت 
حييدد هلييا تييار    

 مستهدف
التوصييييييات الييييييت  

حيييدد هلييا تييار    مل
 مستهدف

 9 9 2 1 - 5 شعبة الشؤون اإلدارية       
 - 9 9 - - 9 قلم ادنمة

 9 2 1 1 - 2 ا موع 
   51 51 - 911 النسبة املنيوية 
  

__________ 

 (82) A/69/5/Add.14ل الثاين.س الفص 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.14
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علـى توصـية ا لـس     91رة وافقت ادنمة الدوليـة ليوغوسـافيا السـابقة يف الفقـ     - 722
هلا بأن تتعاون مع فري  تنفيذ املعايري اداسبية الدولية للقةـاع العـام يف مقـر األمـم املتحـدة      

 على إجناز ما تبقى من قنشةة تنفيذ املعايري اداسبية الدولية على النحو املقرر.

وليـة للقةـاع العـام يف مقـر     تعاونت ادنمة بفعالية مع فري  تنفيذ املعايري اداسـبية الد  - 727
األمم املتحدة بشأن ما تبقى من قنشةة تنفيذ املعـايري اداسـبية الدوليـة. وقفجنـا مع ـم األنشـةة       

 الس كانت متبقيةس واتُّف  على خةة إلملام امل ام القليلة املتبقية.
 

 شعبة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

س وافقت ادنمـة علـى توصـية ا لـس هلـا بـأن تتعـاون مـع منتـم          21ويف الفقرة  - 724
إدارة املوارد البشرية يف مقر األمم املتحدة على وضع إجراا يساعد اإلدارة يف حتديد مـنح  

ــن قجــل        ــم صــرف ا م ــا نتيلــة عــدم  ل ــات موعــد دفع  ــس ف ــو ن ال ــاا  اإلعــادة إع ال إلغ
 اهعتمادات املةابقة هلا.

اتصـلت ادنمــة  نتـم إدارة املــوارد البشــرية وفريـ  تنفيــذ املعـايري اداســبية الدوليــة      - 721
للقةاع العام يف مقـر األمـم املتحـدة بشـأن املمارسـة املعمـول هبـا إزاا مـنح اإلعـادة إع الـو ن           

إجراا لتيسري استعراا اعتمـادات مـنح    الس مل ي ةلم صرف ا. مث قامت ادنمة بإرساا وتنفيذ
 اإلعادة إع الو ن املتبقية.  

 
 شعبة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :املستهدفالتار    

ــام      24ويف الفقــرة  - 771 ــد باجلــدول ال ــس بالتقي س وافقــت ادنمــة علــى توصــية ا ل
 يوما. 21اددد يف للتو يف 

يومـا ي عتـرب منـدرجا ضـمن املبـدق       21ترج ادنمة قن إ ـار اجلـدول الـام  ادـدد يف      - 779
يومـا اعتبـارا مـن     921التوجي ي العـام الـذل يوصـي بـ  ن ـام إنسـبريا الـذل يـنم علـى مـدة           

اإلعــان عــن و يفــة شــاغرة لــىت التعــيني الفعلــي ملــن يشــغل ا. وعلــى هــذا األســاسس قكــدت   
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ادنمة قهنا ستبذل قصـارج ج ـدها مـن قجـل تقليـل وقـت التعـيني إع قدو لـد بغـرا إملـام           
 يوما بعد إغام اإلعان عن و يفة شاغرة.   21إجرااات التعيني يف مدة ه تايد عن 

 
 شعبة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   باستمرار :املستهدفالتار    

س وافقت ادنمة على توصية ا لـس بتشـليع املـديرين واملـو فني     19ويف الفقرة  - 772
على كفالة إجراا استعراضات قداا املو فني وتوعية املو فني بأاية إجناز اسـتعراا األداا  

ــرة  9-99و  9-2يف تةـــورهم الـــو يفي علـــى النحـــو املةلـــوب يف الفـــرعني    مـــن النشـ
 تعلقة بن ام إدارة األداا وتةويره.اإلدارية امل

ملشــيا مــع التوصــيةس قبلغــت ادنمــة مجيــع املــو فني مــن خــال رســالة علــى شــبنة      - 771
اإلنترنت الداخلية بأاية القيام بعمليات تقييم قدا، م ومـا يتصـل هبـا مـن طجـال زمنيـة. وتـويف        

ــذكر يف هــذا      ــيم األدااس وجــدير بال ــة كــبرية لن ــام تقي ــدي ا  ادنمــة قاي الصــدد قن ادنمــة ل
يف املا،ـــة يف دورة األداا للفتـــرة  47معـــدهت ىتـــازة هســـتعراا األداا علـــى النحـــو التـــايفك  

 .2191-2192يف املا،ة يف دورة األداا للفترة  12س و 2199-2192
 

 شعبة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   ه ينةب  :تهدفاملسالتار    

س وافقت ادنمة على توصية ا لـس بوضـع جـدول زمـ  واضـح      15ويف الفقرة  - 778
حتدد في  مواعيد لتنفيذ اشةة املتعلقة بتصنيف سلات ادنمـة ولف  ـا تفاديـا للمخـا ر     

 املرتبةة بسوا تن يم املعلومات احلساسة وسوا إدارهتا.

ل لفن السـلات املقـررةس  ـا يشـمل تصـنيف فنيـات       لقد قفجنات بالفعل قغلم قعما - 775
 السلات بةريقة مأمونة. وه تاال عملية والدة قيد اإلجناز.
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 قلم ادنمة اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

ــرة  - 772 ــة  14ويف الفق ــت ادنم ــيك       س وافق ــا يل ــوم   ــأن تق ــا ب ــس هل ــى توصــية ا ل عل
استعراا فرادج اشةا املعتمدة لـدي ا هسـتعادة القـدرة علـى العمـل بعـد النـوارثس         )ق(

واختبار هذه اشةا ودجم ا يف خةـة شـاملة والـدة تأخـذ يف اهعتبـار مجيـع الـن م احليويـة         
ت مراجعـة قواعـد   لسري األعمال وتوابع هذه الن م؛ )ب( إجراا استعراا دورل لسلا

البيانــاتس وحتســني الرقابــة علــى الن ــام مــن قجــل  ايــة هــذه الســلات مــن قل تاعــم؛   
عقـــد اجتماعـــات منت مـــة علـــى النحـــو املنصـــو  عليـــ  يف قواعـــد العمـــل املتعلقـــة    ) (

باســــــتعراا مشــــــاريع تننولوجيــــــا املعلومــــــات واهتصــــــاهت وحتديــــــد قولوياهتــــــا يف  
 .املناسم الوقت

يـا اسـتعراا عينـات لسـلات اه ـاعس ويـتم ذلـك قيضـا عنـد اهقتضـاا يف           جيرل دور - 777
س ب تقييـد اه ـاع علـى سـلات مراجعـة      2198سيام لوادث حمددة. واعتبارا من ملوز يوليـ   

قواعد البيانات ومل يعد باإلمنان اه اع علي ا سوج من ِقب ل مدير قاعدة البيانـاتس الـذل يتـوع    
واعــد البيانــات. وت عقــد اجتماعــات منت مــة لللنــة تننولوجيــا املعلومــات  املســؤولية عــن خــوادمي ق

واهتصاهت على النحو املنصو  علي  يف اختصاصاهتا املرجعية. والعمل جـار  يف تنفيـذ اسـتعراا    
 فرادج اشةا املعتمدة هستعادة القدرة على العمل بعد النوارث واختبارها ودجم ا.

 
 ؤون اإلداريةشعبة الش اإلدارة املسؤولة: 
 قيد التنفيذ احلالة: 
 متوسةة األولو ة: 
   2198الربع األخري من عام  :املستهدفالتار    

ــرة         -باا   ــن فتـ ــابات عـ ــي احلسـ ــس مراجعـ ــر جملـ ــواردة يف تقريـ ــيات الـ ــذ التوصـ تنفيـ
 سابقة مالية

ل ديسـمرب  كـانون األو  19قورد ا لس يف مرف  تقريره عن فتـرة السـنتني املنت يـة يف     - 774
2191 (A/69/5/Add.14    س مــوجاا حلالــة تنفيــذ التوصــيات املتبقيــة مــن الفتــرة)س الفصــل الثــاين

فيمـا يتعلـ  بالتوصـية     2198احلالـة لـىت طب قغسـةس     84املالية السابقة. ويلخم اجلـدول  
 ‘‘.لتنفيذقيد ا’’الوالدة الس اعتربها ا لس 

http://undocs.org/ar/A/69/5/Add.14
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 84اجلدول 

لالة تنفيذ التوصية املتبقية من الفترة املالية السابقة الس اعت رب قهنـا مل تنفـذ بشـنل كامـل       
ــة يف         ــرة الســنتني املنت ي ــن فت ــي احلســابات ع ــس مراجع ــر جمل ــ  تقري ــانون  19يف مرف ك

   2191األول ديسمرب 

 عدد التوصيات اإلدارة املسؤولة
التوصييييات الييييت 

 ُتقبل مل
لتوصييييات الييييت ا

 نقذت
التوصييييات قييييد 

 التنفيذ
التوصييييات الييييت 
حييدد هلييا تييار    

 مستهدف
التوصييييييات الييييييت  

حيييدد هلييا تييار    مل
 مستهدف

 - - - 9 - 9 شعبة الشؤون اإلدارية       
 - - - 9 - 9 ا موع 
    911 - 911 النسبة املنيوية 
  

 كـــانون األول  19ملنت يـــة يف تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلســـابات عـــن فتـــرة الســـنتني ا    
(81)2199 ديسمرب

 

علـى توصـية ا لـس  ـا يلـيك )ق( وضـع إجـرااات         15وافقت ادنمة يف الفقـرة   - 771
لتسوية املسا،ل الـس جـرج حتديـدها مـن خـال العمليـات الـس قجرهتـا للتحقـ  املـادل مـن            

املست لنة يف الوقـت   املمتلنات غري املست لنة؛ )ب( حتدين قاعدة بيانات املمتلنات غري
املناســم؛ ) ( كفالـــة وضـــع بةاقـــات تعريفيـــة بالشــنل الســـليم علـــى مجيـــع املمتلنـــات   

 املست لنة. غري

نفذت ادنمة التوصية يف إ ار إعدادها لألرصـدة اهفتتاليـة املمتثلـة للمعـايري اداسـبية       - 741
بيانــات األصــول ووضــع  الدوليــة للقةــاع العــام. وب حتــدين إجــرااات التحقــ  املــادل وقاعــدة 

 و 2192 البةاقــات التعريفيــة. وقثنــاا التحقــ  املــادل مــن املمتلنــات غــري املســت لنة يف عــامي  
 ينبغي. س جرج لصر مجيع البنود ووضعت علي ا بةاقات تعريفية كما2191

 
 شعبة الشؤون اإلدارية اإلدارة املسؤولة: 
 ن فيذت احلالة: 
 عالية األولو ة: 
   ه ينةب  :ستهدفاملالتار    
 

__________ 

 (81) A/67/5/Add.12.س الفصل الثاين 
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