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*2106875*  

 2021الدورة السنوية لعام  
 ، نيويورك2021كانون الثاني/يناير   11يار/مايو إلى أ 7من 
 من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 التدقيق الداخلي والتحقيق  - األمم المتحدة للسكان  صندوق  

 صندوق األمم المتحدة للسكان 
   
ــية التدقيق الداخلي     ــنن ةنشــ تقرير مكتب خدمات التدقيق الداخلي والتحقيق بشــ

 2020والتحقيق التي قام بها صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  
  

 ملحق  
 

 ة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعاليته رةي بشنن مالءمة إطار الحوكمة وإدار   

 

 الملخص  
يرى مـدير متـتخ مـدمـات الـتدقيا اـلداملي والتحنيا، عـنانط على نمـاا ال مـ  اـلالع  م ا  ــــــــــــــم     

ـب،، أن م نمـو وا ـالـإو إعـار عملـإات الحوكمـو ولمارة المخـاعر وعملـإات الرـقاـبو اـلداملـإو الـتاب ـو ل ـــــــــــــــندوا  
ن ت بهن ا   ُـف ما ي ني أن هاله ال ملإات  م   ـمإم ا  –  “بحاجو إلى ب ض التحسـينات”األمم المتحدة للسـتان 

بشــت  منا ــخ و شــبيل ا ب  الإو ولحن ا بحاجو إلى ب ض التحســينات لتواير  ــمان م نول بهن، ي خ  حنيا 
ــاا  المحدمة على أن ا  نموع  أهداف الحإان/الم ال الخا ـــــــــ. للتدقيا، وم. تل ، لم يتم  نيإم أع من المســـــــ

 مر الشديد،على إمتانإو   ريض هالا اإلن از للخ
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 الرةي  - ةوال   
يفندم الرأع بشـــــــهن م نمو وا الإو إعار الحوكمو ل ـــــــندوا األمم المتحدة للســـــــتان ولمارة المخاعر   - 1

 ،2015المؤرخ حزيران/يونإ،  2015/13والتحتم اي ا وانطا لنرار الم لس التن يالع 

التحنيا، وبنانط على نماا ال م  الالع  م ا  ــــــــــــم    يرى مدير متتخ مدمات التدقيا الداملي و  - 2
بـ،، ان م نمـو وا ـالإـو إعـار عملإـات الحوكمـو ولمارة المخـاعر والرقـابـو الـداملإـو التـاب ـو ل ــــــــــــــنـدوا األمم 

ما ي ني أن هاله ال ملإات  م   ــــــمإم ا بشــــــت  منا ـــــخ   –  "بحاجو إلى ب ض التحســــــينات"المتحدة للســــــتان 
  بحاجو إلى ب ض التحســينات لتواير  ــمان م نول بهن، ي خ  حنيا أهداف الحإان/   و شــبيل ا ب  الإو ولحن ا

الم ال الخا ــــــــــــ. للتدقيا، وم. تل ، لم يتم  نيإم أع من المســــــــــــاا  المحدمة على أن ا  نموع على إمتانإو 
   ريض هالا اإلن از للخمر الشديد،

  
 مسؤوليات إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان  - ثانيا  

ــندوا األمم المتحدة للســــــــتان مســــــــؤولإو   ــــــــمإم عملإات الحوكمو ولمارة المخاعر   - 3  تولى إمارة ُــــــ
والرقابو الداملإو والح اظ علي ا و ـمان  ـير عمل ا ب  الإو،  نت ـر مسـؤولإو متتخ مدمات التدقيا الداملي  

 والتحنيا على  نيإم مدى ك ايو هاله ال ملإات وا اليت ا بشت  مستن ،
  

ــتـخدـمة في تقييم ـمدي مالءـمة وفـعالـية عملـيات الحوكـمة وإدارة  - ثالثا   المـعايير المســـــــ
 المخاطر والرقابة الداخلية 

ــو ب عار عم  الرقابو  - 4 ــدارات الخاُـــــــــ ــت ام متتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا من اإلُـــــــــ ا ـــــــــ
دمد لةمارة المركزيـو للمخـاعر لل نـو المنرمـات الرا إـو التـ  الـالع   –اب ـو لل نـو  ريـدواع  الـداملإـو واإلعـار المـف

اعتمده ُــــــــندوا األمم المتحدة للســــــــتان باعتماره أ ــــــــال إعار عم  الرقابو الداملإو وعملإو اإلمارة المركزيو 
وباعتماره المعإار األ ـــــــــا ـــــــــي لتنيإم مدى ك ايو عملإات الحوكمو ولمارة المخاعر والرقابو  –للمخاعر،  ماعطا  

  نول بشهن  حنيا أهداف ال ندوا اي ال ئات التالإو:الداملإو وا اليت ا لتنديم  مان م

 :  ن يال و يو ُندوا األمم المتحدة للستان و حنيا أهداف ممت، ا  ترا إ إو، ا  ترا إ إو  )أ(  

ــندوا األمم المتحدة للســــــــتان وا اليت ا، ويشــــــــم  تل  ال ملإات )ب(  : مدى ك انة عملإات ُــــــ
(  مــاعا الن نــات م. البرذ الــالع مف ــــــــــــــ ـــــــــــــــت لــ، األموال، 2)  والتن يــالع، وأهــداف األمان المــالي   (1)
 حمايو األُول من الضإا ، (3) و

: موثوقإــو  نــديم التنــارير الــداملإــو والخــارجإــو اي ُــــــــــــــنــدوا األمم المتحــدة التنــارير   نــديم )ج( 
 ( التنارير غير المالإو،2) ( التنارير المالإو، و1للستان على ُ يدع )

ــتان على ا لتزام م()  ــندوا األمم المتحدة للســـــــــ : ا لتزام ب عار ال م  التنرإمي الخاص ب ـــــــــ
 وقواعده، ولوااح،، و إا ا ، ولجرانا ، التشريعإو، النحو المحدم اي و يت،،
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نطاق عمـ  التـدقيق والمدــــــــــادر اإلاــــــــــاعيـة لفدلـة التي تمـ  مراعـاتهـا في   - رابعا  
 الرةي  تكوين 

أنشــــمو التدقيا الداملي لمتتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا التي  م إجرا ها ي تمد الرأع على  - 5
على النحو المو ــب بالت  ــي  اي  نرير   2020كانون األول/ميســمبر   31كانون الثاني/يناير و 1عين يومي  

األمم  متتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا الم ني بهنشــــمو التدقيا الداملي والتحنيا الخاُــــو ب ــــندوا 
ــام DP/FPA/2021/6)  2020المتحدة للســـتان اي عام  ــارة إلى أن  (،3والمراا  6  و 4، األقسـ و  دفر اإلشـ
ــانإــو    2020ل ــام    م رم عملإــات التــدقيا  ركزت على المتــا ــخ الميــدانإــو أو المنــاعا تات الحــاارــو اإلنســـــــــــــ

  ا ي  مث  جزنطا انط من الحاارو اإلجمالإو ل ندوا األمم المتحدة للستان،الحبيرة، ومن ثم  

 م إجران جمإ. عملإات التدقيا لمتتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا وانطا للســـــإا ـــــات الم مول  - 6
 ين، والم ايير   ــــــــإا ــــــــو الرقابو، والنواعد واللوااب المالإو، وقواعد ولوااب المو  –ع ا، والتي ي خ ا لتزام ع ا 

 ،( 1) الدولإو الم نإو لممار و التدقيا الداملي

لتحوين الرأع، و ــــــــــــــ. متتــخ مــدمــات التــدقيا الــداملي والتحنيا، على النحو الم ام، اي اعتمــاره   - 7
متتخ   التدقياعملإات  م ـــــــــــامر األملو األمرى، بما اي تل : )أ( الم راو الترايمإو بالتدقيا المفســـــــــــتمدة من 

 نيإم   )ب( كما  راها منا مو، وسنوات السابنو،  لالتي  م ا نت ان من ا اي ا، والتحنياالداملي    التدقيامدمات  
) نـــديرات مننحـــو بســــــــــــــبـــخ الوبـــان(، وكـــاللـــ  نتإ ـــو  نيإم مخـــاعر التـــدقيا   2020مخـــاعر التـــدقيا ل ـــام  

ــــــــــإات التدقيا   ، و2021، الالع  م إجرا ه لدعم  موير ممو التدقيا ل ام 2020/2021 )ج( حالو  ن يال  ُو
ــمبر  31الداملي اي  ــ ت ا التح إنات التي  م )م( المســــــــــ  ، و2020كانون األول/ميســــــــ اا  النرامإو التي كشــــــــ

)هـــــــــــــــــــــــ( نتااد التدقيا المؤقت التي أعلد عن ا م لس األمم المتحدة لمراج ي   ، و2020ا ــــــــتحمال ا اي عام 
اي مالكرة م حرات التدقيا المؤقتو لمراج و البإانات المالإو ل ــندوا األمم المتحدة للســتان ل ام   الحســابات

ــابات الشـــــــــركان المن الين التي    دت اإلمارة   ، و2021رل  ، عتاريخ آتار/ما2020 )و( نتااد مراج ات حســـــــ
)ز( نتــااد التنيإمــات الــالا إــو للرقــابــو التي أيملت ــا ال ــديــد من  ، و2020بــ جراا ــا و م ا نت ــان من ــا اي عــام  

،  2021اير  المتـا ـخ النمريـو واإلقلإمإـو، بـاإل ـــــــــــــــااـو إلى ب ض وحـدات أعمـال المنرات اي كـانون الثـاني/ينـ 
)ح(  نارير  ــــــــمان ال  ات الخارجإو التي ح ــــــــلت علي ا اإلمارة ةإما يت لا ب مارة المورمين با  ــــــــت انو  و

ــامر مـارجـإو وأمـنان ا  ــــــــــــــتثمـار وب ض نرم ومـدمـات  حنولوجـإا الم لومـات )انرر  أمـناه(،  11ال نرة بم ــــــــــــ
ــترا إ إو ومخاعر ا حتإال التي  م ا نت ان من ا ك زن من عملإو اإلمارة   و )ط( نتااد  نيإمات المخاعر ا  ـ

 المركزيو للمخاعر قيد التن يال من اإلمارة، إلى الحد المتاح عند إعدام هالا الرأع،

ــير عملإات  - 8 ــاةإو التي  مت مراعا  ا ألغراذ   شــــــــ ــامر الدلي  اإل ــــــــ التدقيا الداملي وب ض م ــــــــ
أو اي الســنوات    2019ُــإاغو الرأع إلى األنشــمو التي ا ــمل. ع ا ُــندوا األمم المتحدة للســتان اي عام 

الع  من التـدقيا الميـداني الـ   2020الســـــــــــــــابنـو، نررطا إلى الحـالـو التي علي ـا ال ـااحـو، لم يتم ا نت ـان اي عـام  
 ،2020يبمي عام 

ــاةإو ربما   - 9 ــاا  إ ـ ــاةإو اي   ر ؤث يان من الممتن  حديد مسـ اي الرأع، لو  م إجران أعمال  دقيا إ ـ
 ، وهي السنو التي  ضررت جران ال ااحو و/أو اي السنوات السابنو،2020عام 

 __________ 

 ُامرة من م  د المدقنين الدامليين، (1) 
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للســـــــتان ، كما هو الحال اي الســـــــنوات الســـــــابنو، ا ـــــــت ان ُـــــــندوا األمم المتحدة 2020اي عام  - 10
ألمان م ام بارزة، بما اي تل  )أ( أنشــــمو محدمة ماُــــو ب مارة   بمؤ ــــســــات أمرى اي منرومو األمم المتحدة

ــو ـبالمو  ين وأُــــــــــــــحـاب عنوم الخـدمـات،    الموارم المشــــــــــــــرـيو، و )ب( إعـدام المر ـمات والمـداوعـات الخـاُــــــــــــ
ــااو نرام  خم )م( إمارة الخزانو، و م ال و المداوعات، و )ج( و ــتضـ ــو ولمار ،، )هـــــــــــــــــ( ا ـ ــسـ إط موارم المؤ ـ
ــمو اإلمارة والرقابو ا اتمانإو  و ــندوا على أنشـ )و( مدمات  حنولوجإا الم لومات األمرى، واعتمدت إمارة ال ـ

التي ا ــــــمل ت ع ا منرمات األمم المتحدة التي أف ــــــندت إلي ا هاله الم ام، ةإما يت لا بمدى م نمو وا الإو  
المخـاعر والرقـاـبو اـلداملـإو، ولم يشــــــــــــــتمـ  رأع متـتخ مـدمـات الـتدقيا  عملـإات الحوكمـو تات ال ـــــــــــــــلو ولمارة 

 الداملي والتحنيا على هاله الو ااف التي  م إ نامها إلى م امر مارجإو،

وباإل ـــــــــااو إلى تل ، قام ُـــــــــندوا األمم المتحدة للســـــــــتان ب  ـــــــــنام ال ديد من و ااف  حنولوجإا  - 11
األنرمو الم مو )البريد اإللحتروني، ووحدات التخزين(، إلى الم لومات وا   ــــا ت، بما اي تل  ا ــــتضــــااو 

ــندوا األمم المتحدة للســــــــتان على  نارير  ــــــــمان من  مزومع الخدمات من ال  ات الخارجإو، ح ــــــــ  ُــــــ
ــهن مـدى م نمـو وا ـالـإو عملـإات الحوكمـو ولمارة المخـاعر والرقـاـبو   ال  ـات الخـارجـإو و/أو شــــــــــــــ ـامات بشــــــــــــ

ــحاب  الداملإو للمتتخ ومدمات ا ــــــ  ــااو المواق. اإللحترونإو ومدمات البريد اإللحتروني والتخزين على الســــ تضــــ
والخـدمـات المســــــــــــــتخـدمـو اي متـتخ مـدمـات الـتدقيا اـلداملي والتحنيا، وحتى وـقت كـتاـبو هـالا التنرير، لم يتن 
ُـــــــندوا األمم المتحدة للســـــــتان قد ح ـــــــ  على  نارير  ـــــــمان من ج ات مارجإو ةإما يت لا ب مارة جدار  

إانو البنإو التحتإو التحنولوجإو، والتمبإنات المت لنو بالت لم، لالل ، لم يشتم  رأع  الح مايو ونناط الض ف، ُو
 متتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا على هاله التنارير،

  
 العملية المتَّبعة لتجميع نتائج التدقيق وتقييم المسائ   - خامسا   

أجر  - 12 الـــــالع  التـــــدقيا  نتـــــااد  الـــــداملي والتحنيا اي   م   مإ.  مـــــدمـــــات التـــــدقيا  ، 2020اه متتـــــخ 
اإل ـــــــــــاةإو التي  م اعتمارها ل ـــــــــــإاغو الرأع عوا ـــــــــــمو عملإو التدقيا الداملي وم ال ا، با ـــــــــــتخدام  واألملو
المو ـــــــــو  مســـــــــمنطا لتنيإم مخاعر التدقيا، ولتنديم التنارير حول النتااد الراإســـــــــإو ألنشـــــــــمو التدقيا   اإلعار
 والتحنيا، الداملي

جرى  نيإم األثر المحتم  للمســـاا  المحدمة بشـــهن  حنيا أهداف ال ـــندوا تات ال ـــلو اي ال ئات  - 13
لو اي ال نرة  ــ  ــنإ ات المخ ـــــــ ـــــــو للحإانات وال ملإات والبرامد  0الم  ـــــ أع ه، م. مراعاة ما يلي: )أ( الت ـــــ

حـو على أ ـــــــــــــــال قإمـو الن نـات التي جرى  ـدقإن ـا،  والم ـا ت التي  بمي ـا عملإـات التـدقيا الـداملي، مفرج 
ــاا  الم )ب( ــاا   عبإ و المســـ ــماب ال الريو للمســـ ــبإو بشـــــت  ارمع واي المف م ، )ج( األ ـــ حدمة وأهميت ا النســـ

ــارها، )م( عإان المخاعر، كما هو محدم، عنانط على نتااد  نيإمات مخاعر التدقيا لمتتخ  المحدمة ومدى انتشـ
إات مدمات التدقيا الداملي والتحنيا، واألهمإو النسبإو لل ملإات المتهثرة، )هـــــــــــــ( إلى أع مدى    م  ن يال  ُو

)و( م نمو الضــوابط الت ويضــإو التي ي رع  شــبيل ا اي المنرات   التدقيا الداملي المت لنو ع اله ال ملإات، و
ــاا    ــاهم اي  خ إ   هثير المســــــ ــتوى المتا خ اإلقلإمإو وا اليت ا، والتي يمتن أن  ســــــ ــإو أو على مســــــ الراإســــــ

 وفجدت، التي
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 األساس لتكوين الرةي  - سادسا  
قإ م متتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا مدى م نمو وا الإو عملإات الحوكمو ولمارة المخاعر   - 14

ما ي ني أن هاله  – “بحاجو إلى ب ض التحســــــــينات”والرقابو الداملإو ل ــــــــندوا األمم المتحدة للســــــــتان بهن ا  
ممت   ــــمإمطا منا ــــمطا و  م  بشــــت ح ا ال، ولحن ا  حتاج إلى ب ض التحســــينات لتواير  ــــمان   ال ملإات ُــــف

 أع ه، 0م نول يسمب عتحنيا األهداف  من ال ئات المفبينو بالت  ي  اي ال نرة 

 ع مفبينو أمناه:م ا ت التحسين الراإسإو التي أمت إلى هالا الرأ - 15
 

 المخاطر  وإدارة  الحوكمة -ةلف   
 إعار الرقابو المتحام    

، عنانط على ال م  المن ز 2020ا ــــتمرت ال  وم المبالولو لتحســــين إعار الرقابو المتحاملو اي عام  - 16
على   2020والســـــــــــــنوات الســـــــــــــابنو، نررطا إلى التركيز الالع  م إي  ه اي عام   2019والتندم المحرز اي عام 

،  م مراج و أو إممال  2019النرام ال ديد لتخمإط موارم المؤ ـــســـو، كان التندم أبمه مما كان علإ، اي عام  
ــإو م ل عام  ــات واإلجرانات الراإســــ ــإا ــــ ،  ف د عملإو علخ الدا. اإللحتروني جزنطا من ا عتحارات  2020الســــ

ــتمراريو األعمال اي أثنان ال م  عن بف د لتحســــين ك انة وااعلإو الضــــوابط  وقد  م  ســــري.  ن يالها لتم تين ا ــ
بســــبخ الوبان، إلى جانخ إممال التوقإ ات اإللحترونإو، أُــــمحت عملإو الدا. ارن غير ورقإو و وار مســــار 

 محسنطا اي  دقيا الوثااا والمواانات الداعمو، والتي يمتن امتمارها عن بف د،

ابو أمرطا  ـــروريطا لتحســـين وعي اإلمارة بمتملمات الرقابو   يزال ا ـــتحمال إعار شـــام  ومتحام  للرق - 17
الداملإو )ا ــتحما ط لل  وم المبالولو بال   ( و حســين إن ات المســانلو بشــهن الضــوابط الداملإو، ينمبي أن يلبي  
ا احتإاجات األنشــمو اإلنمااإو واإلنســانإو على الســوان، لند وف ــ دتر نإو اإلمارة اي موانمو إع ار  اإلعار أيضــط

 الرقابو المتحام  م. إعار اإلمارة المركزيو للمخاعر مو . التندير والتش إ.،

إن، من المتوق. أن يشــم  نرام  خمإط الموارم المركزيو ال ديد وحدة للحوكمو والمخاعر وا متثال،  - 18
ا لتبمإو وممد جمإ. عملإات الحوكمو ولمارة البرامد وال ملإات تات ال ـل ـط و بشـت  أاضـ ،  ويتإب النرام اُر

ومن ثم  المســاهمو اي  حســين الح انة وال اعلإو وا متثال  ــمن ُــندوا األمم المتحدة للســتان و ــمن نرام 
 األمم المتحدة،

 
 اإلمارة المركزيو للمخاعر   

 م إن ـاز مزيـد من التنـدم اي إنضـــــــــــــــاج عملإـو إمارة المخـاعر من م ل ن د متمـايز لـدورة اإلمارة   - 19
مولو من الدول   30، م. و ـــــ.  نيإمات مإســـــرة ومركزة ومت منو للمخاعر اي  2020اعر ل ام المركزيو للمخ

عالإو المخاعر، وكان األ ـــــــــــال المنمني ل الا الن د هو  ركيز الموارم على الم ا ت تات المخاعر ال الإو 
 و بالوبان،و نلإص ال خن اإلمارع لوحدات األعمال تات المخاعر المنخ ضو م. مراعاة النيوم المت لن

ــنإ ات المخاعر الم ينو مبررة وموثنو بشـــــت    - 20 ــتمرار اي عالل ال  وم، وي خ أن  حون   ـــ يلزم ا  ـــ
أيثر مقو، وينمبي   زيز التوقيت والت ما اي أنشـمو ا  ـت ابو للمخاعر للتمت ن من و ـ.  داعير ا  ـت ابو  

ــد الثبرات اي م موعو الم ارات    اي الوقت المنا ــــــــــخ ومتاب و  ن يالها، وع وة على تل ، ي خ أن ير   ــــــــ



 DP/FPA/2021/6/Add.1 

 

6/12 21-06875 

 

ــت ابو للمخاعر التي  نوم ع ا وحدات األعمال   ــمو ا  ـــــــــ التي  حد من م نمو وااعلإو  نيإم المخاعر وأنشـــــــــ
  حت التركيز المستمر،

وا ــــــــتمرت عملإو و ــــــــ.  ــــــــإا ــــــــو شــــــــاملو إلمارة المخاعر، بما اي تل  عإان  نب   المخاعرة، اي  - 21
، ي خ أن  تحام  إمارة المخاعر م. التخمإط ا  ـترا إ ي، 2021نت ان من ا اي عام  ، ينمبي ا 2020 عام

 إلى جانخ  حامل ا م. إعار الرقابو الداملإو الشام ،
 

 الهيك  التنظيمي والتوظيف   

 قدرة وحدة ال م   ‘ 1’  
ا الموانمو ا ـتمر م حرو حا ت التهمير اي ا ـت راذ ال إاي  التنرإمإو وشـؤون المو  ين لتحني  - 22

ــبيلإو، وهناك  نيإم  م إجرا ه عتحلإ  من اإلمارة ةإما يت لا بم مو الموارم  م.  ن يال البرامد وا حتإاجات التشــــــ
قد  ــــــــلط الضــــــــون على م ا ت الت زيز الو إ إو، بما اي تل  الندرة    2020المشــــــــريو المؤ ــــــــســــــــإو اي عام  

لتنرإم، وي خ أن يؤمع التخ ـــإص المفخمط ل،  وا  ـــتإ اب اي الت ـــمإم المؤ ـــســـي و ن يال عملإات إعامة ا
والموارم المؤقتو اي المالكرة المؤقتو إلى إحداث  حســــــينات اي هالا الم ال،    2022للموارم المتر ــــــو اي عام  

 و تراقخ عملإات التدقيا المستنبلإو هاله التمورات المخمط ل ا،
 

 الو ااف الشاغرة اي المناُخ الراإسإو  ‘ 2’  
اي الســـــــــنوات الســـــــــابنو، واُـــــــــلت اإلمارة ا خات إجرانات لخ ض م د ت الو ااف  يما هو الحال   - 23

ــإو، لم  تم م حرو أع مشـــــــاي  م ينو اي عام   ت لا بالو ااف    2020الشـــــــاغرة للمناُـــــــخ اإلماريو الراإســـــ
  الشــاغرة اي المناُــخ الراإســإو، وم. تل ، ا   زال هناك حاجو إلى ا ــتمرار ا هتمام ع الا الم ال، وينمبي 
 حنيا ك انات إ ــــــــــاةإو بمســــــــــاعدة النرام ال ديد لتخمإط الموارم المركزيو وعند ا نت ان من ال م  ال ارع 

 بشهن  ن إب الت ويض المؤ سي للسلمو،
 

  موير المو  ين و دريب م  ‘ 3’  
 م إجران مورات  دريبإو ومناقشــــــات بشــــــهن  موير المو  ين ومورات بشــــــهن  حوين ال را وجلســــــات   - 24

 وجإ، لتد إم و حســــين م ارات وك انات المو  ين اي الم ا ت الضــــروريو، بما اي تل  إمارة البرامد ولمارة  
ل إلى ال م  عن بف د بســــــــــبخ الوبان  –الشــــــــــؤون المالإو ولمارة ال ملإات  قب    ور ال ااحو، وا ــــــــــتلزم التحو 

و لــاللــ ، انــد  م اعتمــام  ر يمــات مرنــو حــدوث  حول ممــاثــ  اي  موير الم ــارات ال زمــو لل إــام عــاللــ ، ونتإ ــ 
 إلجران التدريخ و نديم  نارير بشهن األمان،

 تملـخ الموانمـو عين ممط األمان الســــــــــــــنوـيو ال رمـيو للمو  ين م. ممط إمارة المتـاـ خ ومخرجـات   - 25
ــــــى عتح إن،  البرامد والم الم الراإســــــإو والنتااد المتوق و  ركيزطا مســــــتمرطا، وكالل  الحال م. ما يف د ملزدمط  ا ومُو

 على نحوح أيبر ةإما يت لا بم د ت ا  تحمال اي التدريخ،
 

 دعم المقرات الرئيسية والمكاتب اإلقليمية ورقابتها   

ــوابط الرقابو اإلماريو )أو ما يمتن أن نملا علي ا   - 26 ــلت  ـ ( المممنو اي “مط الداا  الثاني”لند واُـ
، و شـــــــــــم  هاله الضـــــــــــوابط، على وج،  2020المنر الراإســـــــــــي والمتا خ اإلقلإمإو اي   زيز أهميت ا اي عام 
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د المستمر للم ام ت المالإو الم مو اي م ا ت مراقمو المخزون، والتموي ت المفر لو إلى  الخ وص، الُر
ــركان المن الين   ــااو، والتموي ت بهموالح ننديو أو عينإو، واألمان المت   -الشـــ ــريمو ال إمو المضـــ ــترمام  ـــ لا با ـــ

ر دبتر اي عام   “المي  األمير”الننديو، ولمارة ا  ــــتثمار، ولند أفعلنعتر عملإو  ــــمان  ، والمت لنو 2019والتي جف
عملـإات جرم مســــــــــــــتنـلو عن ـاـيو ال ـام  من عين أمور أمرى،  وهي  شــــــــــــــمـ ،  2020عتوزي. الســــــــــــــل.، اي عـام  

اللوجســــتإو المنتشــــرة التي  ؤثر على  وزي. الســــل. على عول  ــــلســــلو اإلمدام(، كما  م  إلى التحديات )بالنرر
إممال  ـــــــــوابط رقاعإو إ ـــــــــاةإو ا ـــــــــت ابو للمخاعر المر ممو بالوبان، مث  مراقمو الت رذ لمخاعر  ـــــــــ ر  

لعف روا خ المو  ين )للمســـــاعدة اي مواج و الوبان(   وزيامة  ال ـــــرف األجنبي والح م األيبر من الم تام لســـــف
د المساهمات غير األ ا إو،  ُر

ــمي على  - 27 ــ ان الماب. الر ـــ ــإما إل ـــ ــوابط "مط الداا  الثاني"،    ـــ ــتمرار اي   زيز  ـــ ينمبي ا  ـــ
ال ملإات الناامو بال    والتو ــــ. اي عملإات جديدة، م. امت ــــاُــــات وممامض  وجي إو وا ــــحو ةإما يت لا 

أل متـو عملإـات المراج ـو ومم  ـا اي نرـام  خمإط الموارم المركزيـو بمبإ ـو ونمـاا و وا ر الرقـابـو اإلماريـو  و 
 ال ديد  و واير الموارم المشريو والمالإو الم امو بما يتنا خ م. هإت  الرقابو اإلماريو ال   ال،

ا نحو  نليــ  المخــاعر النــاشــــــــــــــئــو عن الثبرات النــاامــو اي النرــام اإلمارع والرقــابــو اإلماريــو،  - 28 وا  ــاهــط
  متتخ مدمات التدقيا الداملي والتحنيا  شـــــ إ. المنر والمتا خ اإلقلإمإو على و ـــــ. إعار شـــــام   يواُـــــ 

لتواير التنســـــــــيا والتوجإ، ا  ـــــــــترا إ ي ةإما يت لا بمختلف آلإات اإلمارة والرقابو اإلماريو المو ـــــــــوعو على 
 د و ن يال ال ملإات،مستوى المتا خ النمريو، م.   زيز ثنااو اإلمارة ال   الو والح ؤة للبرام

 
 الرقابة الداخلية -باء   

 إدارة البرامج   

 التخمإط للبرامد و ن يالها  ‘ 1’  
 اإلمارة الناامو على النتااد  )أ(   

اي   2019ا ــــــــــــتمرت التداعير المت لنو باإلمارة الناامو على النتااد التي و ــــــــــــ ت ا اإلمارة اي عام  - 29
ــمي على عملإات  ، وم. تل ،  2020 حنيا نتاا  ا اي عام   ــ ان الماب. الر ـــــــــ  زال هناك حاجو إلى إ ـــــــــ

المراج و ةإما يت لا ب ومة ممو ال م ، م.  وثيا أاضـــــــــ  لدعم األ ـــــــــال المنمني وا اترا ـــــــــات التي  م 
إجرا ها اي أثنان إعدام ممو ال م  والتخمإط، يمتن أن  ساعد المراج و الدوريو للنوا د والمؤشرات واألهداف  

ار الم نمو وال ومة  وكالل  التدريخ المســــتمر للمو  ين الم نيين المشــــاركين اي  خمإط  اي  ــــمان ا ــــتمر 
ده، م.  حديد وا ب للمسؤولإات ونناط المسانلو،  البرنامد وُر

وكما هو الحال اي الســنوات الســابنو، ينمبي مواُــلو   زيز األعر الشــاملو لنتااد البرامد والموارم،   - 30
مد النمريو واإلقلإمإو والمؤ ــــــــــســــــــــإو، من حي،: )أ( نوا د البرامد، و)ب( المؤشــــــــــرات  التي  فحم  وثااا البرا

)م(  نديرات   )ج( الم الم الراإســــــإو )وهي النتااد الو ــــــإمو(، و ومموط األ ــــــال واألهداف تات ال ــــــلو، و
 الموارم، باإل ااو إلى م لومات مف زأة لح  اترة من اترات مورة البرنامد،

ــمب أفعر   - 31 ــتان  ســ ــندوا األمم المتحدة للســ ــمو عرنامد ُــ ال م  هاله بمزيد من التخمإط ال   ال ألنشــ
ا  و ن يالها، و تم . أاضــــــــ  للتندم المفحرز نحو  حنيا نتااد البرنامد المتوق و، وهالا من شــــــــهن، أن يدعم أيضــــــــط

 إعار عم  الت اون بشهن  موير نرام األمم المتحدة،
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 إمارة ممو ال م   )ب(   

، م.  نديم التدريخ عن بف د لم ال و  2020ت إمارة ممو ال م  اي   زيز أهميت ا اي عام ا ـــــــــــتمر  - 32
المشت ت المت لنو عت مإم ممو ال م  ُو حإو ممط ال م  وأهلإو ا تحناا  حالإ  ممو ال م ، ولزيامة 

ي  مســـــــــــــتخدم    زيز ااعلإو عملإو إمارة ممو ال م  اي نرام البرم و ال المي،  م و ـــــــــــــ.   دي ت على مل
ــدرت مالكرة  وجي إو بشــهن  النرام لتو ــإب إجرانات اإلمارة الســلإمو للتن إحات المف راة على ممو ال م   ُو
إعـدام الميزانـإو ةإمـا يخص منترحـات التموـي ، راانت ـا ـندوة عبر اإلنترـنت  ســــــــــــــت ـدف المتـاـ خ المـيدانـإو لزـيامة  

 الوعي وبنان الندرات،

لإــو إمارة ممــو ال مــ ،    زال ب ض الم ــا ت  تملــخ   زيزطا كبيرطا، ولزيــامة  حســــــــــــــين ا ــالإــو عم - 33
)ب( إعدام ممط النتااد    ماُــوط )أ(  حســين أموات إعدام الميزانإو ولن ات ممار ــات منا ــمو بشــهن إعدامها  و

ا على ال ومة )بالت اون م. الشـــــــــــر  كان الســـــــــــنويو وممط ال م  ةإما يت لا بالمتا خ النمريو والمراج و اعتمامط
 المن الين(، لضمان ُإاغو م الم ال ومة الراإسإو با تخدام مؤشرات مست داو واقعإو وقاعلو لل إال والتحنيا،

 
  وابط اإلمارة المالإو الم نإو بالبرامد  )ج(   

، ا ــــــــــــــتمر  موير األموات والنواام المرجعإــو التي   ــدف إلى  وجإــ،  ن يــال البرامد 2020اي عــام   - 34
ـــــــــدها، واي ب ض النمريو  ـــــــــدها و وحيد و مســـــــــإط ممار ـــــــــات اإلمارة اي  خمإط البرامد و ن يالها وُر وُر

ــركان المن الين، من أج   نديم الدعم ولجران   ــت  وثيا م. الشــ ــو لل م  بشــ ــتي  ارا مخ ــــ ــ المتا خ،  م  شــ
د المالي والمنرم،  الُر

ا من   وبــالرغم من التنــدم المحرز،   يزال و ــــــــــــــ. ممط ال مــ  والميزانإــات - 35 ا ومزيــدط يتملــخ اهتمــامــط
الت زيز، م.  وا ر  حســـين مماث  لما  م  مبإن، على الميزانإو المؤ ـــســـإو، وينمبي أن يســـتمر  زويد المو  ين 

 المشاركين اي عملإو إمارة ممو ال م  بالتدريخ ال زم واألموات المملوبو،

ننــاط المــالكورة اي ال نرات )أ( إلى وينمبي أن يــدمد  حويــ   حنولوجإــا الم لومــات وا   ـــــــــــــــا ت ال - 36
 أع ه اي نرام  خمإط الموارم المؤ سي المستنبلي، )ج(
 

 إمارة الشركان المن الين  ‘ 2’  
لند  هثرت إمارة الشـركان المن الين با  ـمرابات والنيوم التي  ـببت ا ال ااحو، وم. ممول هاله النيوم   - 37

إرشـــامات بشـــهن عملإات ال حص ال شـــوااي وعملإات  دقيا  حيز التن يال، أُـــدرت اإلمارة اي الوقت المنا ـــخ  
الشــركان المن الين لتحيإ  ا م. عيئو التشــبي  المتبيرة، ومتنت ال ديد من أنشــمو الضــمان بالنســمو إلى الشــركان 

 المن الين من المتاب و عن بف د،

لشـــــركان المن الين ولفوحظ وجوم  حســـــينات مســـــتمرة اي ا متإار التنااســـــي والموثا على نحوح  اا ل - 38
واي  نيإم قدرا  م اي اإلمارة المالإو، بما اي تل   ــــــــــوابط ايتشــــــــــاف ومن. المخاعر الناجمو عن ا حتإال، 
ع وة على تل ،  م الشـــــــرو  اي عم  ا ـــــــت راذ شـــــــام  لمن  إو وممار ـــــــات  نيإم الشـــــــركان المن الين اي  

. منرمـات األمم المتحـدة الم نإـو األمرى،  ( ـبالت ـاون م2021)من المنرر ا نت ـان منـ، اي عـام   2020 عـام
التنيإم ال زاي )المـالي(، ولمارة    –لم ـال ـو المشــــــــــــــتلـو عويلـو األمـد المتمثلـو اي التنيإمـات المحـدمة المت ـدمة  

  لسلو اإلمدامات ومن. ا  تب ل وا نت اك ال نسيين
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ا كبيرطا   يزال عما عملـإات ال حص ال شــــــــــــــوااي ونمـاق ـا و وا رهـا و وقيت ـا و  - 39  وثإن ـا يتمـلخ اهتمـامـط
لت مب م در  مان موثوقطا ب، بالحام ، باإل ااو إلى الحاجو إلى مراقمو عرنام إو ومالإو للشركان المن الين 

رامو،  بشت  أيثر  وا رطا ُو

   زال قدرات وم ارات المو  ين المشــــــاركين اي أنشــــــمو الضــــــمان الخاُــــــو بالشــــــركان المن الين،  - 40
 وم ارات مو  ي الشركان المن الين أن س م، بحاجو إلى الت زيز،وكالل  قدرات 

 
 إمارة  لسلو اإلمدامات  ‘ 3’  

ُـ    زيز  ـوابط ا ـت م المخزون والت تإم وم ال و الثبرات اي أنرمو إمارة   - 41 ينمبي لةمارة أن  وا
إلى ن ام المخزون، اضــ ط عن  ــلســلو اإلمدامات التاب و للشــركان التي يمتن أن  نل  من  واار الســل. و ؤمع  

نناط الض ف اي  وابط  سلإم اإلمدامات الخاُو بالبرامد والتوثيا ال اا لل ملإو من قب  المتا خ النمريو  
 والشركان المن الين،

لت زيز الشـ اةإو والضـمان اي  ـلسـلو اإلمدامات حتى  ـوابط "المي  األمير" )ننمو  سـلإم الخدمو(،   - 42
، لمراقمو الســل. 2019التي  م   ريب ا اي عام  “المي  األمير” ، عملإو  ــمان2020عام أعلنت اإلمارة اي 

ــلو اإلمدامات،   ــلســـــ ــاا  وأموات مختل و، بما اي تل  مرااط  ـــــ ــلو اإلمدامات با ـــــــتخدام و ـــــ ــلســـــ على عول  ـــــ
ــات المو ـــــ  ـــ ــركان المن الين، و نارير إمدامات البرامد، وال حُو ــلو اإلمدامات للشـــ ــلســـ عإو  و نيإمات مخاعر  ـــ

 للمخزون وعملإات التدقيا،

ــإو األمرى التي  م إع ق ا اي عام  - 43 ــســــــــ ــمإم واعتمام  2020ومن الممامرات ال امو المؤ ــــــــ )أ(   ــــــــ
ــتان  و ــندوا األمم المتحدة للســـــــــ ــرايو إمدامات  اب و ل ـــــــــ ــاركو النمريو لشـــــــــ )ب( وحدة    نموتج جديد للمشـــــــــ

ــلو اإلمدامات  و ــلسـ ــإا ـــو اإلمدامات الخاُـــو بالبرامد، لتو ـــإب )ج( ا ـــت راذ إمارة   مخ ـــ ـــو إلمارة  ـ  ـ
إجرانات المراقمو، ولعراز أحدث م ايير التخزين والتوزي. التي و ــــــــــــــ ت ا منرمو ال ــــــــــــــحو ال المإو، والدمد 

)هــــــــــــــــ( النشـر المنترم    و)م( و ـ.  ـإا ـو  سـويا اجتماعي جديدة  و“المي  األمير”الحام  ل ملإو  ـمان 
 خزون،للم لومات المت لنو ب مارة الم

وأن   زز الشــ اةإو وال اعلإو بشــت  كبير،    2021من المتوق. أن  تر ــخ ك  هاله الممامرات اي عام  - 44
  تتم متاب و األثر الحام  ل اله الممامرات اي عملإات التدقيا الداملي المستنبلإو،

 
 إمارة التموي  غير األ ا ي  ‘ 4’  

م  ح ـــي  التبرعات مســـتحنو ال مض )بســـبخ  حديات أمارت اإلمارة من كثخ المخاعر المتزايدة ل د - 45
ــت   ــدها، كما أمارت اإلمارة بشـ ـ ال  ات المانحو أو  بيير األولويات اي مواج و ال ااحو( من م ل زيامة ُر
ا ــــــــتماقي   ر ــــــــ ا لمخاعر أ ــــــــ ار ال ــــــــرف ةإما يت لا بالمســــــــاهمات غير ال ــــــــامرة بالدو ر األمريتي،  

ــاهم و ســـــ ى ات اي أقرب وقت ممتن وعن عريا اإلمارة ال   الو لتحويل ا إلى مو رات  جاهدةط ل م. هاله المســـ
 الو يات المتحدة،



 DP/FPA/2021/6/Add.1 

 

10/12 21-06875 

 

ــلو   زيز  - 46 ــتان، ينمبي مواُـ ــندوا األمم المتحدة للسـ ــم و ل ـ إلمارة المخاعر النانونإو والمت لنو بالسـ
اي تل   ل  الضـــــــوابط  الضـــــــوابط الم رو ـــــــو على ا  اقات التموي  المشـــــــترك م. البنوم غير المعإاريو، بما  

المت لنو بالتحنيا والحمايو من ا  ــــــتب ل وا نت اك ال نســــــيين، من م ل ال  وم المشــــــتركو عين الوكا ت، 
 لزم األمر، إتا

ع وة على تل ، ينمبي ا  تمرار اي   زيز  وقيت  نارير المانحين وجومة هاله التنارير، وي خ أن  - 47
 ت وا   ا ت اي هالا ال دم،يساعد  حول  حنولوجإا الم لوما

 
 إدارة العمليات   

 إمارة الموارم المشريو  ‘ 1’  
ولوحظ إحراز  ندم ةإما يت لا بمول مدة الشــــبور اي المناُــــخ اإلماريو الراإســــإو من م ل   زيز  - 48

 ااعلإو،المراقمو على الو ااف الشاغرة وا  تب ل الحام  لم موعو ال إامة وو . عملإو  ناوب أيثر 

يما هو الحال اي الســــنوات الســــابنو، ا ــــتمرت عملإو إمارة منب ال نوم وأ  اب ا  ــــتشــــارات والدا.  - 49
ا  تشارات   ، م. ب ض مستويات ا نحراف عن السإا و المت لنو بامتإار مدمات وعنوم2020يدويطا اي عام  

نيإم م ورا. الممــالمــات بشـــــــــــــــهن ا لتزام  ال رميــو ومنح ــا ولمار  ــا، بــاإل ـــــــــــــــااــو إلى ما. روا ــخ المنــاولين و  
 با   اقإات، وما زالت  تملخ قواام المستشارين بالمؤ سات والمستشارين على المستوى اإلقلإمي ا هتمام،

ومن المتوق. أن يؤمع المشـــــــــــــرو  الحالي المتمث  اي التحول لتحنولوجإا الم لومات وا   ـــــــــــــا ت   - 50
لدمد  –الت ويض المؤ ـــســـي للســـلمو ومراج و إعار ال م  المت لا ب مارة ا  ـــتشـــارات  وال م  ال ارع بشـــهن  

 إلى مزيد من التندم، –عملإو منب ال نوم وحساب الر وم و نيإم األمان 
 

 المشتريات  ‘ 2’  
لزيامة ا الإو وك ايو  –ا ـــــــــتمر ا ـــــــــتخدام ا   اقإات عويلو األج  على مســـــــــتوى المتا خ النمريو  - 51

ــول على ال إمو مناع  المال  عملإات ا ــران والح ــــــ ــن اي عام  –لشــــــ ــتمرت 2020اي التحســــــ ، وم. تل ، ا ــــــ
حا ت عديدة  تمث  اي عدم ا متثال لســــــــإا ــــــــو المشــــــــتريات ولجرانا  ا على المســــــــتوى المحلي، ةإما يت لا 

المشــــــــــــــترـيات ـبالتخمإط و نـديم ال مـانات ومنب ال نوم، كمـا وفجـدتر حـا ت من التخمإط غير الم ام ل ملـإو  
ا اي  إاا إي ال المساعدات اإلنسانإو، ُط  وننص مراقمو  ن يال ممط المشتريات، م و

لزيامة   زيز إجرانات عملإو الشـــــــــــران،    2020 م  ن يال ال ديد من الممامرات المؤ ـــــــــــســـــــــــإو اي عام   - 52
ــو  وشـــــــملت  ل  الممامرات و ـــــــ. نرام لناامو مراج و ل ملإو المشـــــــتريات، و واير ارص  دريخ متخ  ـــــــ ـــــ

لمو  ي المشــــــــــــــتريـات الم نيين، و موير لوحتين للمراقمـو لتحـديـد ا  ـاهـات عملإـو الشــــــــــــــران وا ــــــــــــــتثنـانا  ـا،  
ندوات عبر اإلنترنت عالمإو ولقلإمإو ك رشــــــــامات  وجي إو بشــــــــهن إجرانات الشــــــــران المحدمة اي أثنان  ونشــــــــر
 ال ااحو،   شي

ــد - 53 ــديـ ــام ال ـ ــو،    ع وة على تلـــ ، من المتوق. أن ي زز النرـ من عين أمور لتخمإط الموارم المركزيـ
د المؤ سي ل ملإو المشتريات على المستوى المحلي،أمرى   ، الُر
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 اإلمارة المالإو  ‘ 3’  
يما تفير اي األعوام الما ـــــإو، لتنلي  ممر الم ام ت المن الة مون مواانو اإلمارة المنا ـــــمو، والتي  - 54

وارم المـالإـو المتـاحـو، ينمبي أن  ن تس ا لتزامـات المـالإـو من المحتمـ  أن  حبـد ن نـات بشــــــــــــــتـ  زااـد عن الم
 و ح   على المواانو اي أعلس اي وقت أيثر م نمو،

زامت حـا ت الم ــــــــــــــروـاات المســــــــــــــ ـلو اي رموز ممـه للحســــــــــــــاـبات )مـا قـل  من الموثوقـإو الحلـإو  - 55
ن ســـــــــــ،، وف ـــــــــــ تر  ـــــــــــوابط  ، واي الوقت  2020لم لومات البرنامد والم لومات المالإو( مرة أمرى اي عام 

على نحوح محســـــــــن بشـــــــــت  كبير م.  نارير أمان اإلمارة المالإو قيد التن يال على مســـــــــتوى  “الداا  الثاني مط”
 المنر،  يتشاف أممان الترميز و  حإح ا والتخ إ  من  هثيرها،

ال ــــديــــد المخمط لــــ،  حســــــــــــــينــــات كبيرة - 56 ، من المتوق. أن ي لــــخ نرــــام  خمإط الموارم المركزيــــو 
 تل    مإم نرام  خمإمي جديد للحسابات وا تخدام الو ااف المؤ متو  متإار الحسابات المنا مو، اي بما

ع وة على تـل ، امن أجـ  التخ إ  من المخـاعر التي  شــــــــــــــتل ـا عملـإو اـلدا. التي  تم اي البـالخ   - 57
ام علمات الدا. اإللحتروني ال ديد، يدويا و  زيز ااعلإو عملإو الدا. وك ان  ا و وثإن ا،  م  ســــــــــري. إممال نر

 بسبخ ال ااحو، 2020لتلبإو احتإاجات ال م  عن بف د، عدنطا من آتار/مارل 
 

  حنولوجإا الم لومات وا   ا ت  ‘ 4’  
وقد أحرز مشــرو   حول  حنولوجإا الم لومات وا   ــا ت الحالي  ندمطا، ةإما يت لا عنرام  خمإط   - 58

ج، الخ ــــــوص، ولحن م. وجوم ب ض التهمير اي أعناب المناقشــــــات المشــــــتركو عين الموارم المركزيو على و 
 الوكا ت بشهن إممال مشترك ل الا النرام، والتي ثبت أن ا غير منا مو  حتإاجات المؤ سو،

 وا   ا ت، ي خ إعمان األولويو لتن يال نتإ و التنيإم األمني، اي إعار  حوي   حنولوجإا الم لومات   -   59

 ــتتم متاب و األثر الحام  لتحوي   حنولوجإا الم لومات وا   ــا ت اي عملإات التدقيا الداملي   -   60
 المستنبلإو، 

 
 مجاالت البرامج المحددة   

 ا  ت ابو اإلنسانإو  ‘ 1’  
اإلنسـانإو اي   زيز لند زامت األنشـمو اإلنسـانإو على مر السـنين، ولند  ـاهم متتخ  نسـيا الشـؤون  - 61

قدرة ُــندوا األمم المتحدة للســتان على ال إامة وا  ــت ابو للحا ت اإلنســانإو، ومن ثم    ــمب نســمو متزايدة 
 من حاارو المنرمو،

ــت ابو  - 62 ــرورة ا  ـ ــت   حديطا للمتا خ النمريو، م.  ـ ــانإو يشـ ــري. م. الحا ت اإلنسـ و   التحإ  السـ
رطا ما يتون تل  اي  ـــــإاا زيامة المخاعر األمنإو ومحدوميو  واار وقدرة الشـــــركان  بســـــرعو للحالو الراهنو، وكثي 

 المن الين والتحديات التي نت ت جران ال ااحو،

يـــان  واار األموال اي ب ض األحإـــان غير متوق.، مـــا أمى إلى  بييرات متحررة اي أعر النتـــااد  - 63
ملـخ هـاله الســــــــــــــإـاقـات إجران  نيإمـات متمـاينـو للمخـاعر،  والموارم، بمـا اي تلـ   خمإط البرامد وال ملإـات،  ت 

ــبي  المثال عبر  ن يال  ــان، على  ــــ ــخ ا قتضــــ و حيإ  إعار عم  الرقابو الداملإو لم ال و هاله المخاعر حســــ
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ا موانمـــو ال إـــايـــ  المتتبإـــو وقـــدرات  2020إجرانات م  لـــو  مـــت مراج ت ـــا اي   ، ويتملـــخ تلـــ  أيضـــــــــــــــــط
 المشريو، الموارم

ات إجرانات لتخ إ  حــدة ا متنــاقــات البرنــام إــو والتشــــــــــــــبيلإــو التي  ــــــــــــــبا  حــديــدهــا  وي رع ا خــ  - 64
، وتل  مث ط ةإما يت لا ب جرانات المســار الســري.، أو   بئو الموارم على نحو أيثر   انإطا و نســإنطا،  2020 اي

 مم المتحدة للستان،أو إنشان وحدة للت ام  م.  لسلو اإلمدامات إلمارة و نسيا جمإ. لوازم عرامد ُندوا األ

ــت   حديطا  - 65 ــانإو، يشــــ ــإاقات اإلنمااإو واإلنســــ و  يزال  بيير األاحار، للم ال و والتن يال اي ك  من الســــ
 راإسإًّا لم ال ت ا،  تتم متاب و أثر التداعير ال اريو والمر  مو اي عملإات التدقيا الداملي المستنبلإو،

 
   دام الستان  ‘ 2’  

الت دامات بشـت  كبير عت شـي ال ااحو، حي،  م  هجي  م رم األنشـمو المنرر  ن يالها أُـ ط  هثرت   - 66
ــانحو لمواج و التحديات اي    2021إلى عام    2020اي عام  ــو  ــــــــــ ــــــــــ ــ. اُر أو ب د تل ، ويمث  هالا الو ــــــــــ

إماريو التخمإط الشــام  اي وقت م ام لشنشــمو  وو ــ. ميزانإو واقعإو ومقإنو  ورقابو  -الســنوات الما ــإو 
ُـارمو، و ن يال ال ملإات، على  ـبي  المثال م. امتإار الشـركان المن الين المنا ـبين، و ن يال عملإو الشـران اي  

 وقت ا المحدم، والدا. ال  ال وارمن لمو  ي الت دام، والم ال و المحا بإو المنا مو لشُول،

ا  وجي إطا اي  ــون التحد2020اي عام  - 67 يات التي   ر ــ ا ال ااحو وأُــدرت  ، قدمت اإلمارة إرشــامط
 مالكرة  وجي إو بشهن إعدام الميزانإو ةإما يخص منترحات التموي ،

ومـا ب ـد تلـ ، يلزم   زيز قـدرات عملإـات الت ـدام  2021م. ـ هجيـ  ال ـدـيد من الت ـدامات حتى عـام   - 68
 رات المن زة اي هالا ال دم،والدعم المندم بشت ح كبير،  تتاب. عملإات التدقيا الداملي المستنبلإو التمو 

 


