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 املؤقت األعمال جدول من 2 البند
 - للســـــكان املتحدة األمم صـــــندوق
 احلساابت مراجعي جملس توصيات

   
 للسكان املتحدة األمم صندوق  

  
 2018 لعام، املتحدة األمم حساابت مراجعي جملس توصيات تنفيذ عن تقرير  

 
 التنفيذي املدير تقرير  

 

 موجز 
 للســـ ا  املتحدة األمم لصـــندو  التنفيذي املدير يســـر، 97/2 رقم التنفيذي اجمللس بقرار عملا  

(UNFPA) األمم حســـا   مراجعي جملس تقرير يف املتضـــمن  التوصـــيا  تنفيذ حول احلايل التقرير تقدمي 
 .(A/74/5/Add.8) 2018 لعام ديسمرب/األول كانو   من 31 يف املنتهي  املالي  الفرتة عن املتحدة

 حبال  يتمتع للســـــ ا  املتحدة األمم صـــــندو ” أب  املتحدة األمم حســـــا   مراجعي جملس يقر 
 املـــايل املوقف املـــاديـــ  النواحي مجيع يف ملئم حنو على تع س املـــاليـــ  البيـــا   أ  ويرى، جيـــدة مـــاليـــ 

 أدائه عن فضــلا ، 2018 لعام ديســمرب/األول كانو   من 31 من اعتباراا للســ ا  املتحدة األمم لصــندو 
 .“(IPSAS) العام للقطاع الدولي  احملاسبي  للمعايري وفقاا آنذاك املنقضي للعام النقدي  وتدفقاته املايل

 حتديث للســـ ا  املتحدة األمم لصـــندو  التنفيذي اجمللس موقع على متاح منفصـــ  جدول يوفر 
 .املتحدة األمم حسا   مراجعي جملس توصيا  تنفيذ حال 

https://undocs.org/ar/A/RES/97/2
https://undocs.org/ar/A/RES/97/2
https://undocs.org/ar/A/RES/97/2
https://undocs.org/ar/A/RES/97/2
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https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
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 القرار عناصر  
ا اإلحاط  يف التنفيذي اجمللس يرغب قد   منظم  اختذهتا اليت اإلجراءا  حول احلايل  لتقرير علما
 مراجعي جملس توصـــــــــيا  لتنفيذ اختاذها تعتزم اليت التدابري من وغريها للســـــــــ ا  املتحدة األمم صـــــــــندو 
 .2018 لعام ديسمرب/األول كانو   من 31 بتاريخ املنتهي  املالي  الفرتة عن احلسا  
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 مقدمة - أوال 
 للســـ ا  املتحدة األمم لصـــندو  التنفيذي املدير يســـر، 97/2 رقم التنفيذي اجمللس بقرار عملا  - 1

 يف املنتهي للعـــام املتحـــدة األمم حســـــــــــــــــا   مراجعي جملس توصـــــــــــــــيـــا  تنفيـــذ عن احلــايل التقرير تقـــدمي
 اإلدارة لرــؤو  االســترــاري  اللجن  اســتعر ــت. (A/74/5/Add.8) 2018 ديســمرب/األول كانو  من 31

 احلســـــــا   مراجعي جملس إليها خلص اليت الرئيســـــــي  واالســـــــتنتاجا  للنتائج موجزاا (ACABQ) وامليزاني 
 .املتحدة األمم عام ألمني املناظر وللتقرير

 حبال  يتمتع للســـــ ا  املتحدة األمم صـــــندو ” أب  املتحدة األمم حســـــا   مراجعي جملس يقر - 2
 املـــايل املوقف املـــاديـــ  النواحي مجيع يف ملئم حنو على تع س املـــاليـــ  البيـــا   أ  ويرى، جيـــدة مـــاليـــ 

 أدائه عن فضـــلا ، 2018 لعام ديســـمرب/األول كانو   من 31 من اعتباراا للســـ ا  املتحدة األمم لصـــندو 
. “(IPSAS) العام للقطاع الدولي  احملاســـــــــــــبي  للمعايري وفقاا آنذاك املنقضـــــــــــــي للعام النقدي  وتدفقاته املايل
 جملس خماوف لتبديد األوىل األولوي  إعطاء يف للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  جهود اســـتمرار يؤكد وهذا

 .املساءل  قوامها ثقاف  بناء يف الزخم على واحلفاظ احلسا   مراجعي
 أوجه أي ثبو  بعدم احلســــــــــا   مراجعي جملس إقرار للســــــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــــندو  حيرتم - 3

 من املزيد إجراء للســــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــندو  يواصــــــــ . املالي  واإلدارة العمليا  يف وا ــــــــح  قصــــــــور
 املوارد وإدارة، (HACT) النقدي  للتحويل  املنسق والنهج، الداخلي  للرقاب  العم  إطار على التحسينا 
 ت نولوجيا وإدارة، الغش وإدارة ،والعقود املرــــــــــــــرت   وإدارة، املخزو   وإدارة، الربامج وإدارة، البرــــــــــــــري 
 خلل من للتوصــيا  اســتجابته من للســ ا  املتحدة األمم صــندو  عزَّز. (ICT) واالتصــاال  املعلوما 

 يف أكرب بر   وتو يحها اإلشراف آليا  دعم مع، اجملاال  هذه يف الضوابط لرتسيخ وعام شام  هنج
 .االمتثال  ما  أج  من املنظم  داخ  املستو   خمتلف

  
 احلساابت مراجعة توصيات تنفيذ حالة - اثنيا 

 2 واجلدول 1 اجلدول يلخص. 2018 لعام جديدة توصـــي  15 احلســـا   مراجعي جملس قدم - 4
 /األول كانو   من 31 يف املنتهي  املالي  للفرتة التوصـــــــيا  ومجيع األســـــــاســـــــي  التوصـــــــيا  تنفيذ حال  أد ه

 .2018 لعام ديسمرب
 

 1 اجلدول
 2018 للعام الرئيسية التوصيات تنفيذ حالة  

 التوصيا  عدد املسؤول  اإلدارة
 طُلـــب أو نُفـــذ 
 ملفها إغل 

 جـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــ 
 التنفيذ

 1 - 1 اإلداري  اخلدما  شعب     
 1 - 1 الرراء خدما  شعب 

 ال ـــاريي البحر ومنطقـــ  اللتينيـــ  ألمري ـــا اإلقليمي امل تـــب
 1 - 1 الرراء خدما  وشعب 
 1 - 1 )اإلدارة( التنفيذي املدير  ئب م تب
 4 - 4 اإلمجايل 

 

https://undocs.org/ar/A/RES/97/2
https://undocs.org/ar/A/RES/97/2
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https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.8
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 2 اجلدول
 2018 للعام التوصيات مجيع تنفيذ حالة  

 التوصيا  عدد املسؤول  اإلدارة
 طُلـــب أو نُفـــذ 
 ملفها إغل 

 جـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــ 
 التنفيذ

 4 - 4 الرراء خدما  شعب     
 2 - 2 واالسرتاتيجيا  السياسا  شعب 
 1 2 3 اإلداري  اخلدما  شعب 
 1 - 1 التغيري إدارة أمان 

 1 1 2 ال اريي البحر ومنطق  اللتيني  ألمري ا اإلقليمي امل تب
 2 - 2 )اإلدارة( التنفيذي املدير  ئب م تب
 - 1 1 املعلوما  ت نولوجيا حلول م تب
 11 4 15 اإلمجايل 

  
 عن احلســــــــــــــــا   مراجعي جملس من املقــدمــ  التوصـــــــــــــــيــا  مجيع تنفيــذ حــالــ  التقرير هــذا يطرح - 5

 للرقاب  العم  إطار )أ(: يلي ما تتناول أقســـــــــــــــام 10 من التقرير يت و . الســـــــــــــــابق  والفرتا  2018 عام
 إدارة )ه(، املخزو   إدارة )د(، الربامج إدارة )ج(، النقدي  للتحويل  املنســـــــــــــــق النهج )ب(، الداخلي 
 إدارة )ط(، العام  اإلدارة )ح(، البرـــــــــــــــري  املوارد إدارة )ز(، الغش إدارة )و(، والعقود الرـــــــــــــــراء عمليا 
 .2017 و 2016 عامي: السابق  املالي  الفرتا  من التوصيا  )ي(، واالتصاال  املعلوما  ت نولوجيا

 
 الداخلية الرقابة عمل إطار - ألف 

 املالي  الرؤو  شعب  يف اإلشراف  
 املبادئ تقوية على للسكان املتحدة األمم صندوق يعمل أبن اجمللس يوصي، 17 الفقرة يف - 6

 وفًقا، املالئمـة املراجعـة إجراءات ذلـ  يف مبـا، وتوحيـداـا وتوثيقهـا للمراجعـة الواضـــــــــــحـة التوجيهيـة
 .وواثئقه اإلشراف لتحسني اجلهد بذل وأيًضا، الداخلية الرقابة عمل إطار لسياسة

. املناظرة واإلجراءا  الســــــياســــــا  يف املختلف  العم  ألســــــاليب واالعتماد املراجع  متطلبا  ترد - 7
، اليومي  لقيود احمللي االعتماد خبصوص احلسا   مراجعي جملس قب  من احملددة اخلاص  للمسأل   لنسب 
 املنصـــــــ  وهي - AODocs نظام يف العم  ســـــــري على تعديل  للســـــــ ا  املتحدة األمم صـــــــندو  أجرى

 اليومي  قيود تتطلب، 2019 ســـــــبتمرب 1 من بداي . ومعاجلتها واعتمادها اليومي  قيود ملراجع  املســـــــتخدم 
 الرؤو  لرعب  الرئيسي املقر يف واعتمادها مراجعتها قب  امليداين امل تب مدير موافق   لسداد الصل  ذا 
 .للس ا  املتحدة األمم لصندو  املالي 

 
 أبطلس (ERP) املؤسسا  موارد ختطيط نظام يف الواجبا  فص   

 مراجعة على للســـــــــكان املتحدة األمم صـــــــــندوق يعمل أبن اجمللس يوصـــــــــي، 22 الفقرة يف - 8
 فصـــــــــــــل مع تتوافق ال اليت احلــاالت يف االمتيــاتات وتعــديــل، ينبغي كمــا  أطلس يف املعينــة امللفــات
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 وامللفات املســـت دم وصـــول إلمكانية الدورية الرقابة وتعزيز، الســـياســـة يف عليه املنصـــو  الواجبات
 .والسياسات اإلجراءات دليل مع يتوافق مبا احلاالت اذه وتوثيق، أطلس نظام يف االستثنائية

 ملفا  تصـــــــحي  عرب امللحظ  برـــــــأ  الفور على للســـــــ ا  املتحدة األمم صـــــــندو  اســـــــتجاب - 9
، الُقطري  امل اتب من أطلس طلبا  مراجع  يف اإلداري  اخلدما  شـــــعب  تســـــتمر. النظر قيد املســـــتخدمني

 بواسط  دور ا  التقرير هذا مراجع  جترى. “استثناءا ” تقرير تطبيق مع الواجبا  فص  ملتطلبا  ميتث  مبا
 األمر ي ن مل وإذا، مطلو ا  زال ما للم تب املمنوح االســـــــــتثناء كا   إذا ما لتقرير اإلداري  اخلدما  شـــــــــعب 
 هذه مراقب  يف لإلســـــ ا  املتحدة األمم صـــــندو  يســـــتمر ســـــوف. أطلس ملف من الدور حلذف، كذلك
 يف الســياســا  إرشــادا  مع أطلس ملفا  اتســا   ــما  من جزءاا  عتبارها ســنوي أســا  على العملي 
 .أطلس يف الصل  ذا  التوجيهي  واملبادئ الداخلي  الرقاب  عم  إطار
 

 النقدية للتحويالت املنسق النهج - ابء 
 العروائي  املعاين  إجراء  

 أجل من اجلهد للســــــكان املتحدة األمم صــــــندوق يبذل أبن اجمللس يوصــــــي، 29 الفقرة يف - 10
 او كما  التنفيذ شـــركاء لربامج العشـــوائية املعاينة ألعمال والوافية والفعالة االســـتباقية املراجعة حتســـني
 .الضمان خطة يف اثبت
 يف العرــــــــــــوائي  املعاين  أعمال وراجع  مللحظ  علما للســــــــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــــــندو  أحاط - 11

 التعدي  يف  ملرون  العروائي  املعاين  أعمال ختطيط يسم . احلني ذلك منذ أجريت اليت اإلقليمي  امل اتب
 إلجراء ال افي  النفقا  توفر  ما  أج  من، لزم إ  العروائي  املعاين  أعمال وأتجي  الرب مج تنفيذ على

 تنفيذ لتحســـــــــني واإلجراءا  العمليا  على التغيريا  للســـــــــ ا  املتحدة األمم صـــــــــندو  يُدخ . املراجع 
 يف السب  است راف على الصندو  يعم . العام أثناء والوايف والفعال االستباقي العروائي  املعاين  أعمال
 مع وت املها النهائي  ومواعيدها ونطاقها حتديدها خيص فيما و ــبطها القدرا  ونق  املراجع  آلي  حتســني

 الدعم مبادرا  من ســـــــلســـــــل  للســـــــ ا  املتحدة األمم صـــــــندو  ينفذ كما.  األخرى املالي  الرقاب  إجراءا 
 .الضما  أنرط  وتنفيذ املخاطرة على القائم يطالتخط على تركز اليت األولوي  ذا  للم اتب

 
 الربامج إدارة - جيم 

 العم  خط  مراقب   
 بناء تقوية على للســـــــــــكان املتحدة األمم صـــــــــــندوق بعمل اجمللس يوصـــــــــــي، 36 الفقرة يف - 12

 .(GPS) العاملية الربجمة نظام ملبادئ فعال تطبيق أجل من ملوظفيه القدرات
 املناطق مجيع يف العاملي  الربجم  نظام على إقليمياا تدريباا للســــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــندو  أجرى - 13

 إ ــاف . حال  ك   أســا  على إ ــايف خاص ُقطري لتدريب اإلعداد وجيري. الُقطري  امل اتب مجيع شــامل
 ديســــــــــــمرب/األول كانو   يف العاملي  الربجم  لنظام املســـــــــــــتخدم لدلي  حتديثاا الصـــــــــــــندو  أصـــــــــــــدر، ذلك إىل
 منذ املعتمدة اجلديدة واإلجراءا  الســــياســــا  مع أكرب بدرج  املنقح  النســــخ  هذه تتســــق. 2019 عام

 خطط على املراجع  مث ، األساسي  اجملاال  يف اإل افي  اإلرشادا  جانب إىل، السابق  النسخ  إصدار
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 نظام مســــتخدم دلي  إلصــــدار دعماا اإلنرتنت عرب ندوا  لإلســــ ا  املتحدة األمم صــــندو  يقدم. العم 
 .2020 عام يف العم  خط  إدارة على إل رتوين تدريب وحدة إىل  إل اف ، العاملي  الربجم 
 التعديل تنفيذ على للســكان املتحدة األمم صــندوق إبشــراف اجمللس يوصــي، 37 الفقرة يف - 14

 اخلاصـــة واإلجراءات الســــياســــة اتباع مبوجب، امليدانية املكاتب بواســــطة العمل خطة على الصــــحي 
 .ومراقبتها وإدارهتا العمل خطط إبعداد

 خلطط املالي  املراقب  بتعزيز اخلاص  التوصيا  روح مع للس ا  املتحدة األمم صندو  إدارة تتفق - 15
 سياسا  يف العم  خط  مراقب  اندماج تتضمن ملموس  خطوا  اختذ  وقد، الرب مج تنفيذ أثناء العم 
 لنظام امتثال مراجع  للســــــ ا  املتحدة األمم صــــــندو  أجرى، 2019 عام يف. هبا اخلاصــــــ  العم  خطط
 شــــاركها واليت، العم  خط  مســــتوى على تفصــــيلي  بيا   النتائج وتضــــمنت، العم  وخط  العاملي  الربجم 

. إقليمي وم تب أعمال وحدة ك   مع هامتابعت وجر  م تب ك   مع للســـــــــ ا  املتحدة األمم صـــــــــندو 
 التقارير من لســـلســـل  املنتظم والتحديث اإلنتاج يف للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  اســـتمر، لذلك إ ـــاف 

 نظام يف ومراجعاهتا العم  خطط حال  يف احملتمل  املرـــــــ ل  حتديد يف تســـــــاعد اليت املعلوما  ولوحا 
 .العاملي  الربجم 

 
 امل زون إدارة - دال 

 املخز  حال  مراقب   
 نظام تعزيز إجراءات ابختاذ للســـكان املتحدة األمم صـــندوق اجمللس يوصـــي، 43 الفقرة يف - 16

 .للسياسات االمتثال ضمان أجل من، امل زن حلالة متكررة مراقبة وإجراء، وأمنه ونظافته امل زن
 املطروح  املرـــــ ل  وتتســـــم؛ وا ـــــح  والتأمني املخز  حال  خبصـــــوص الســـــياســـــ  متطلبا  إ  - 17

 املتحدة األمم مســــتودع مع للســــ ا  املتحدة األمم صــــندو  يعم .  المتثال األول املقام يف متعلق بطابع
 منطق  يف واألمن والنظاف   لنظام الصــــــل  ذا  الرــــــواغ  تناول على (UNHRD) اإلنســــــاني  للســــــتجاب 

 أ  لضــــــما  املتابع  يف الصــــــندو  يســــــتمر وســــــوف. للســــــ ا  املتحدة األمم صــــــندو  إىل املوكول  املخز 
ا خمزَّن  للســ ا  املتحدة األمم صــندو  مســتلزما   اخلاصــ  واإلجراءا  للســياســا  التام االمتثال مع جيدا

 قائم   ســــتخدام، املخز  من للتحقق تدريباا للســــ ا  املتحدة األمم صــــندو  أجرى. الرب مج لوازم إبدارة
 .السياسا  يف الواردة راجع امل
 

 املخاز  يف املوجودة البضائع على التأمني  
 الســــلع على ابلتأمني للســــكان املتحدة األمم صــــندوق بقيام اجمللس يوصــــي، 49 الفقرة يف - 18

 اإلنســـــــــانية لالســـــــــت ابة املتحدة األمم مســـــــــتودع مع خطية اتفاقية إبرام طريق عن إما، به اخلاصـــــــــة
 التلف أو الفقدان خطر تقليل أجل من التوريد لســـــياســـــة امتثاال وذل ، أتمني عقد على ابلتوقيع أو
 .الكوارث حاالت يف
 امل تب أ  ويلحظ، احلســـا   مراجعي جملس بتوصـــيا  للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  يقر - 19

 للســــــــتجاب  املتحدة األمم مســــــــتودع اســــــــتجاب  على إثباتا  قدم ال اريي ومنطق  اللتيني  ألمري ا اإلقليمي
 مجيع أ  خطياا اإلنســـــاني  للســـــتجاب  املتحدة األمم مســـــتودع أقر. املخز  أتمني ســـــياســـــ  على اإلنســـــاني 
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 األمم صــــــــندو  خمزو  يغطي والذي، الذايت التأمني نظام خلل من عليها مؤمَّن  ملخز  املوجودة الســــــــلع
 .مسبق   بر املو ع حمددة للس ا  املتحدة

 إىل التوجيهات إبصــــــدار للســــــكان املتحدة األمم صــــــندوق اجمللس يوصــــــي، 50 الفقرة يف - 20
 .القياسية واإلجراءات التأمني سياسة ابست دامات الالتم الوعي خلق أجل من، املكاتب رؤساء
 يصدر وسوف، احلسا   مراجعي جملس بتوصيا  علماا للس ا  املتحدة األمم صندو  أحاط - 21

 .الصل  ذا  القياسي  واإلجراءا  التأمني سياس  استخدام برأ  امل اتب لرؤساء توجيها 
 

 والعقود املشرتايت إدارة - ااء 
 املررت   ختطيط  

 ختطيط عملية بتعزيز للســـــــــــكان املتحدة األمم صـــــــــــندوق اجمللس يوصـــــــــــي، 60 الفقرة يف - 22
 الشــــــــراء طريقة اختيار عند احملددة االحتياجات االعتبار يف يوضــــــــع حبيث، به اخلاصــــــــة املشــــــــرتايت

 .املشروع يف
 الفقرة توجه. احلســـــــا   مراجعي جملس بتوصـــــــي  علماا للســـــــ ا  املتحدة األمم صـــــــندو  أحاط - 23

 وحدا  (2019 لعام يونيه/حزيرا  من 15 بتاريخ )الصــــــــــــادرة املنقح  املرــــــــــــرت   إجراءا  من 4.3.1
 خطط وتنظيم ســـنوي ربع برـــ   املرـــرت   خطط ومراجع  ســـنوي  مرـــرت   خطط إعداد إىل األعمال

 التوجيها  هذه للس ا  املتحدة األمم صندو  يضيف سوف التموي  وتوافر الرب مج حسب املررت  
 جزءاا تصـــب  حبيث، املنتقاة الُقطري  للم اتب االســـرتاتيجي املعلوما  نظام يف الســـنوي  ربع املراجع  لقوائم
 ممث  قب  من واملعتمدة رمسي  تقارير منصـــــــــ  خلل من املنفذة الســـــــــنوي  ربع التقارير ورفع املراقب  عملي  من

 االســـــــــــــــرتاتيجي املعلوما  نظام ختطيط تدريب  ـــــــــــــــمن اجلديدة املراجع  قوائم تُنفَّذ. املقيم الصـــــــــــــــندو 
 .2020 لعام
 املتحدة األمم صــندوق ميارســها اليت الشــراء عمليات ابمتثال اجمللس يوصــي، 61 الفقرة يف - 24

 .الدورية للمراقبة الشراء عملية وخضوع، للسياسة وفًقا، املقررة للحدود للسكان
 هو كما  اجلانب هذا تنفيذ  لفع  املزمع من.  لتوصي  علماا للس ا  املتحدة األمم صندو  أحاط - 25
 هو كما،  2020 لعام االســرتاتيجي املعلوما  نظام ختطيط تدريب  ــمن الســنوي  ربع املراجع  قوائم يف وارد

 مث املرــــــرت   معلوما  لوح  توســــــيع على للســــــ ا  املتحدة األمم صــــــندو  يعم . 23 الفقرة يف مو ــــــ 
 .املراقب  عملي  يف املساعدة التقارير تتضمن وسوف، واإلقليمي  الُقطري  امل اتب إىل يرسلها

 
 الطبي  املستلزما  شراء طلبا  على املسبق  املوافق   

 أبن للسكان املتحدة األمم لصندوق التابعة امليدانية املكاتب اجمللس يوصي، 66 الفقرة يف - 26
 الطبية املسـتلزمات شـراء على املشـرتايت خدمة شـعبة من املسـبقة املوافقة املناسـب الوقت يف تطلب
 .املشرتايت خدمة شعبة موافقة على احلصول على إثبات دليل وتوفري املستقبلية الشراء عمليات يف
 موافق  على الُقطري امل تب حصول بوجوب التوصي  على للس ا  املتحدة األمم صندو  يوافق - 27

ا اجلانب هذا ُيضاف سوف. الطبي  اللوازم شراء قب  املررت   خدما  شعب  من مسبق  خطي   إىل أيضا
 .أعله مو   هو كما،  السنوي  ربع املراجع  قوائم
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 الغش إدارة - واو 
 الغش م افح  إجراءا   

، للســـــــكان املتحدة األمم لصـــــــندوق التابع الُقطري املكتب اجمللس يوصـــــــي، 76 الفقرة يف - 28
 مواقف أو ســـــــــلو  أي عن والتحقيقات احلســـــــــاابت مراجعة خدمات مكتب إببالغ، وقائي كإجراء
 يف البائعني واستعراض اجلزاءات لسياسة االمتثال أجل من وذل ، املستقبل يف مالحظتها جيوت أخرى
 .للسكان املتحدة األمم صندوق

 ممارســــــــــ  أي ملنع اختاذها مت قد املناســــــــــب  اإلجراءا  أ  للســــــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــــندو  يرى - 29
 توفر قد اإلقليمي امل تب أو والتحقيقا  احلســــــــــا   مراجع  خدما  م تب مرــــــــــاورة أ  رغم، حمظورة
 م تب الُقطري امل تب أبلغ، احلســــــــــا   مراجعي جملس لتوصــــــــــيا  اتباعاا. املتخذ للقرار إ ــــــــــافياا دعماا

 مراجع  جلن  إىل املرـــرت   تقدمي عن وامتنع اخلاصـــ  احلال  هبذه والتحقيقا  احلســـا   مراجع  خدما 
، للحال  الدقيق  املراجع  بعد. والتحقيقا  احلسا   مراجع  خدما  م تب مرورة تصدر حىت، العقود
 والتحقيقا  احلســـــــــــــــا   مراجع  خدما  م تب مرـــــــــــــــورة 2019 أبري  10 يف الُقطري امل تب تلقي

ا شــاركت قد املعني  الرــرك  أ  على دلي  هناك ليس”: ومضــموهنا  شــديد إبمهال أو معرف  ســابق عن/عمدا
 املرــرت   ســياســا  يف الوارد التعريف )حســب فيها االشــرتاك حاولت أو/و حمظورة ممارســا  يف هتور أو

 م تب إىل األمر إحال  بعدم الُقطري امل تب قرار فإ ،  لتايل. للس ا ( املتحدة األمم بصندو  اخلاص 
 للحصول السـعي احل م  من كا   رمبا أنه رغم - املرحل  هذه يف والتحقيقا  احلسـا   مراجع  خدما 

 عندما. خطأ أي إلخفاء منه سعياا أو للسياس  الُقطري امل تب قب  من خمالف  يعد ال - منه املرورة على
 م تب رأي فإ ، املرحل  هذه يف والتحقيقا  احلســـــــــا   مراجع  خدما  م تب لدى املعلوما  تتوافر

 إبدراج الُقطري امل تب قرار أ  هو، حقو  أبي املســــــا  دو ، والتحقيقا  احلســــــا   مراجع  خدما 
. صـــــائباا رأ ا  يعد 2018 ديســـــمرب يف املرـــــرت   مناقصـــــ  يف العطاءا  تقدمي دعوة  ـــــمن املعني  الرـــــرك 
 توصـــــي  االعتبار يف ُأخذ  “.مغلق  فالقضـــــي ، والتحقيقا  احلســـــا   مراجع  خدما  مل تب  لنســـــب 
 إشعارا  اإلدارة أرسلت وقد، وقائي  كآلي   والتحقيقا  احلسا   مراجع  خدما  م تب إببلغ اجمللس
 .والُقطري  اإلقليمي  امل اتب مجيع إىل تذكري

 
 البشرية املوارد إدارة - تاي 

 السلط  ختوي   
 والتحديث املراجعة إبجراء للســــكان املتحدة األمم صــــندوق اجمللس يوصــــي، 81 الفقرة يف - 30

ا، الســـلطات ختويل لســـياســـة الشـــاملني  العليا للمناصـــب اخلاصـــة التوجيهية املبادئ حتديد وخصـــوصـــً
 .اإلقليمية املكاتب يف
 القائم  الســــلط  ختوي  ســــياســــ  إىل احلســــا   مراجعي جملس قب  من املذكورة الســــياســــ  ترــــري - 31

 واألدوار امل اتب رؤساء إىل املخوَّل  السلطا  املختلف  واإلجراءا  السياسا  حتدد. البرري  املوارد إلدارة
 واملدفوعا  امجالرب  ولوازم التنفيذ لرـــــركاء النقد حتوي  وإدارة املرـــــرت   ســـــياســـــا  مث ، األخرى اإلداري 
 مصـــفوف  للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  ســـيطور، الو ـــوح من وملزيد. دفعها املطلوب واحلســـا   املالي 
 .السيا  حسب السلط  لتفويض شامل 
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 العامة اإلدارة -حاء  
 بنما يف للس ا  املتحدة األمم لصندو  التابع الُقطري امل تب مقر نق   

 عند الكفاءات على ابحلفاظ للسكان املتحدة األمم صندوق اجمللس يوصي، 87 الفقرة يف - 32
 .العام لألمني املقبلة اإلصالح مبادرات ضمن الُقطري بنما ملكتب اإلداري دعمه ايكلة إعادة
 لألمني التنفيذي امل تب أب  أقر فقد، التوصي  هبذه علماا للس ا  املتحدة األمم صندو  أحاط - 33
 للهي   والقدرا  الوظائف فحص على، املتحدة  ألمم املنوط اإلصـــــــــــــــلح من كجزء،  حالياا يعم  العام

 تبع  منظما  لعدة مرـــــــــــرتك  مواقع ذلك يرـــــــــــم  أ  جيوز. املتحدة األمم تطوير لنظام ال ام  اإلقليمي
 الُقطري  املتحدة األمم فر  تتم ن حبيث األخرى الدعم وآليا  الســـــــياســـــــ  لتعزيز حماول  يف املتحدة لألمم
 املتحدة األمم صـــــــــــندو  أطلق، ذلك إىل إ ـــــــــــاف . املســـــــــــتدام التطور عملي  دفع يف الدول مســـــــــــاعدة من

  ملقر املنوط  واملســـؤوليا  واألدوار الوظائف وتنظيم اســـتعرا  إىل هتدف جديدة تغيري مبادرا  للســـ ا 
 للم اتب ومت ام  متســـــــــــــــق دعم توفري أج  من اإلقليمي  دو  وامل اتب اإلقليمي  وامل اتب الرئيســـــــــــــــي

 املتحدة األمم صـــــــندو  يلتزم. 2020 عام أوائ  يف النهائي شـــــــ له يف االســـــــتعرا  ســـــــيصـــــــدر. الُقطري 
 إطار يف املناســــــب الوقت يف الصــــــحي  القرار يتخذ وســــــوف، بفعالي  املوارد اســــــتغلل بضــــــما  للســــــ ا 
 .أعله للعمليتني األمش  السيا 

 
 املعلومات تكنولوجيا -طاء  

 واالتصاال  املعلوما  ت نولوجيا مرافق  
 من للوقاية تدابري ابختاذ للســـــــكان املتحدة األمم صـــــــندوق اجمللس يوصـــــــي، 91 الفقرة يف - 34
 امل ــــاطر من املرافق محـــايـــة بغرض وذلـــ ، وحوهلـــا املعــــدات غرف داخـــل كهرابئيــــة  خمـــاطر وقوع
 .واالصطناعية الطبيعية الكوارث ذل  يف مبا
 اســـتعرا  طريق عن التوصـــيا  لتناول املناســـب  اإلجراءا  للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  اختذ - 35

 مجيع إغل  خلل من وكذلك، خماطر أي من الوقاي  وســــــــــــــب  املعدا  غرف يف ال ابل  توصــــــــــــــيل 
 .السحابي  للحوسب  التطبيقا  نق  من كجزء  ترغيلها ووقف املعدا 

 
 2017 و 2016 عامي: السابقة املالية الفرتات من توصيات -ايء  

 احلســــــــا   مراجعي جملس قدم، 2018 ديســــــــمرب 31 يف املنتهي للعام  لنســــــــب ، 1 امللحق يف - 36
ا  عرــــــرة االثين برــــــأ  املعلوما  أد ه ترد. الســــــابق  املالي  الفرتا  يف التوصــــــيا  تنفيذ حال  عن ملخصــــــا
 ترتيب حسب أد ه املعلوما  تظهر. “التنفيذ قيد” أهنا املقدرة احلسا   مراجعي جملس قرر اليت توصي 

 .1 امللحق يف الواردة التوصيا 
 .توصي  عررة االثين تنفيذ 3 اجلدول يلخص - 37
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 3 اجلدول
 تقرير من 1 امللحق يف ابلكامل تنفيذاا يتم مل اليت الســــــــــابقة الفرتات من التوصــــــــــيات تنفيذ حالة  

 2018 عام ديسمرب/األول كانون  من 31 يف املنتهية املالية الفرتة عن احلساابت مراجعي جملس

 التوصيا  عدد املسؤول  اإلدارة
 طُلـــب أو نُفـــذ 
 التنفيذ جاري  ملفها إغل 

 2 2 4 البرري  املوارد شعب     
 3 - 3 املعلوما  ت نولوجيا حلول م تب
 - 1 1 الرراء خدما  شعب 
 1  1 التنفيذي املدير وم تب اإلداري  اخلدما  شعب 
 1 - 1 اإلداري  اخلدما  وشعب  الفني  الرعب 
 1 - 1 اإلداري  اخلدما  شعب 
 - 1 1 االسرتاتيجي  والرراكا  االتصاال  شعب 
 8 4 12 اإلمجايل 

  
 (A/73/5/Add.8) 2017 ديسمرب/األول كانو   من 31 يف املنتهي العام عن اجمللس تقرير  

، املؤســــــــســــــــات خماطر إدارة ســــــــياســــــــة صــــــــياغة ضــــــــوء يف أنه اجمللس ذكر، 16 الفقرة يف - 38
 السياسة وثيقة تعطي سوف. ابلكامل الشركات خماطر إدارة بعملية املوظفني وعي رفع الضروري فمن
 .منها والت فيف امل اطر تقييم إبجراءات لاللتزام العامة القاعدة بشأن توجيًها

 إجناز يف املصــــــــاح أصــــــــحاب مجيع مع مبدئي  مباحثا  للســــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــندو  عقد - 39
 من الســياســ  إكمال على يعم  حالياا وهو، املخاطر تقب  وبيا   املؤســســا  خماطر إدارة ســياســ  هي  
 فعال  إدارة إىل الوصــــول بُغي  املؤســــســــا  خماطر إدارة عم  وإطار القائم  التوجيهي  امللحظا  إمتام أج 

 .للس ا  املتحدة األمم صندو  يف للمخاطر
 الُقطرية املكاتب أن بضــمان للســكان املتحدة األمم صــندوق اجمللس يوصــي، 40 الفقرة يف - 40
؛ املوارد تعبئـــة وظيفـــة فعـــاليـــة لتحســـــــــــني املوارد تعبئـــة يف موظفيهـــا قـــدرات بنـــاء )أ(: اآليت تنفـــذ
 املاحنني وتشـــ يع حتســـني أجل من الســـرتاتي ياهتا وفًقا إدارهتم وملفات املاحنني خريطة تطوير )ب( و

 .املسامهات تقدمي على
 تعبئ  إســـــرتاتيجي  مع احلالي  للســـــ ا  املتحدة األمم صـــــندو  جهود تتوافق، )أ( اجلزء خبصـــــوص - 41
 التدابري من عدداا للس ا  املتحدة األمم صندو  اختذ. املنظم  مستوى على هنج أج  من الرركا  موارد
 تدشــــــــني ذلك ويتضــــــــمن. به اخلاصــــــــ  املوارد تعبئ  وظيف  فعالي  حتســــــــني على الُقطري امل تب قدرة لدعم
 األمم صـــــــندو  نظم كما.  املوارد تعبئ  لتوجيها  شـــــــاملا  جامعاا مصـــــــدراا يصـــــــب  ل ي املوارد تعبئ  جمتمع
 التصـــــــــــــديقا  نظام من كجزء  الُقطري  للم اتب املوارد تعبئ  عن اإلنرتنت عرب ندوا  للســـــــــــــ ا  املتحدة
 املوارد تعبئ  شــــــــــــعب  يف فرقاا للســــــــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــــــندو  أنرــــــــــــأ، )ب( اجلزء خبصــــــــــــوص. اإلداري 

 الفرص حتســـــــــــني أج  من واالســـــــــــتخبارا ( والتوقعا  املاحنني وعلقا ، التجاري  الوظائف )خبصـــــــــــوص
. املوارد تعبئ  جمتمع يف بسهول  التطوير وشركاء املاحنني ملفا  اآل  تتوفر، لذلك نتيج . والناشئ  اجلديدة
 الرراكا  شؤو  ومسترارو املوارد تعبئ  وخرباء االسرتاتيجي  الرراكا  وشعب  املوارد تعبئ  شعب  و عت

https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/73/5/Add.8
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 أنرـــأ، لذلك إ ـــاف . املوارد تعبئ  خطط صـــياغ  عند مرجعي  أداة يصـــب  ل ي مت امل  شـــراك  خلط  قالباا
 مع املعلوما  مرـــــــارك  لتســـــــهي  Google Drive عرب مرـــــــارك  منصـــــــ  للســـــــ ا  املتحدة األمم صـــــــندو 
 التتبع عند الُقطري  امل اتب تواجه اليت التحد   حول  ملناقرـــــــ  يســـــــم  مما، والُقطري  اإلقليمي  امل اتب
 .املسامه  اتفاقيا  على املاحنني ملوافق  السريع
 تطوير االعتبار يف ابألخذ للســـــكان املتحدة األمم صـــــندوق اجمللس يوصـــــي، 45 الفقرة يف - 42
 ملفـات تســـــــــــ يــل من والوحــدات الُقطريــة واملكــاتــب الوحــدات لتمكني متكــامــل عقود إدارة تطبيق
 .بفعالية معها والتعاطي العقود إدارة أجل من هبا واالحتفاظ الصلة ذات والواثئق العقود
 العقود ملفا  لتســـــــــــجي  متماســـــــــــ   عملي  وجود أب  للســـــــــــ ا  املتحدة األمم صـــــــــــندو  يقر - 43

، iDocs ح  يعر . للعقود فعال  إدارة عمليا  إرســـــــاء على الُقطري  امل اتب ســـــــيســـــــاعد هبا واالحتفاظ
 الُقطري  ال اتب مجيع يف للتطبيق قابل يعد العقود إلدارة شـام  ح ، للبيا   مسـتقرة إدارة إىل  إل ـاف 
 .احل  هذا بتنفيذ الصل  ذا  اإلجراءا  مجيع استوفيت. للس ا  املتحدة األمم لصندو  التابع 
 لضمان التوتيع عملية مبراقبة للسكان املتحدة األمم صندوق اجمللس يوصي، 59 الفقرة يف - 44

 امل زون اسـت دام من والتأكد، التنفيذ شـركاء خالل من املسـتهدفني املسـتفيدين إىل امل زون تسـليم
 .خمطط او كما
 عم  إطار، الربامج لوازم إدارة برــأ  للســ ا  املتحدة األمم صــندو  وإجراءا  ســياســا  حتدد - 45
 من االستفادة متام عام بوجه للس ا  املتحدة األمم لصندو  تضمن اليت الرقاب  وأنرط  لإلجراءا  متني
 حيث، “األخري املي ”  ــــــما  عملي   ســــــم عام بوجه إليها ويرــــــار، املناســــــب النحو على الربامج لوازم

 ســـــــــلســـــــــل  مســـــــــتو   مجيع يف املنتجا  تدفق عر ، اإلمدادا  ســـــــــلســـــــــل  خرائط تطوير )أ(: ترـــــــــم 
؛ التنفيذ شــــــــــركاء لدى اإلمدادا  ســــــــــلســــــــــل  إدارة يف والســــــــــع  املخاطر حتديد )ب(؛ املختلف  اإلمدادا 

 رفع دورة أول ت و  )حيث الربامج لوازم ومحاي  إدارة عن التنفيذ شــــــركاء قب  من الدوري  التقارير رفع )ج(
 بعملي  اخلاصـــ  احلســـا   ومراجعا  العرـــوائي  املعاين  إجراء )د(؛ (2020 فرباير/شـــباط 28 يف للتقارير

 سجل  من مستخرجا  إىل الرجوع يستلزم ما وهو، منتظم بر   التنفيذ شركاء لدى “األخري املي ”
 تتبع أج  من للســــــ ا  املتحدة األمم صــــــندو  لدى الوطني  اللوجســــــتيا  إدارة معلوما  ونظم التســــــليم
 يف. للمســــتفيدين متاح  املنتجا  ت و  حيث اخلدم  تســــليم نقاط حىت وصــــوال والتوزيع التســــليم عينا 

  ــــــــــــــما  لعملي  تصــــــــــــــميماا للســــــــــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــــــــندو  أكم ، 2019 أكتوبر/األول ترــــــــــــــرين
ا الصـــــــــــــندو  أجنز، 2019 يف. ُقطري م تب 60 يف موظف 100 لنحو وتدريباا “األخري املي ”  أيضـــــــــــــا

 تلقوا الذين، التنفيذ شركاء كبار  من شريك 16 لــــ “األخري املي ” حسا   مراجعا  من مبدئي  جمموع 
 األمم لصـــــــــــــــندو  التابع اللوازم بر مج خلل من به التربع مت الذي اإلمجايل املخزو  من  ملئ  35 حوايل
 والقوالب التصــــــــــــميما  مجيع للســــــــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــــــندو  أكم . 2018 يف للســــــــــــ ا  املتحدة

 .“األخري املي ”  ما  بعملي  اخلاص  التوجيهي  وامللحظا 
 مع للتعامل ســياســة إبرســاء للســكان املتحدة األمم صــندوق اجمللس يوصــي، 69 الفقرة يف - 46

 .للموظفني متييز دون شاملة عمل بيئة لتوفري اإلعاقات ذوي املوظفني
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 األشــخاص بتوظيف تتعلق ســياســ  أرســى وقد،  لتوصــي  للســ ا  املتحدة األمم صــندو  يرحب - 47
 العاملي اليوم يف اجلديدة السياس  أُطلقت. املتحدة األمم نظام يف املمارسا  ألفض  وفقاا، اإلعاقا  ذوي

 (2019 ديسمرب 3) اإلعاقا  ذوي لألشخاص
 يلي مــــا بتنفيــــذ للســـــــــــكــــان املتحــــدة األمم صـــــــــــنــــدوق اجمللس يوصـــــــــــي، 75 الفقرة يف - 48
 املســتشــارين مراقبة أداة اســتغالل فعالية لضــمان القطرية املكاتب على املفروضــة الضــوابط تعزيز )أ(
 يف األداة تتطلبها اليت الفرد املســـــــــتشـــــــــار معلومات مجيع حتميل طريق عن وذل ، تدشـــــــــينها مت اليت

 النهائية املدفوعات ســـــــداد ضـــــــمان )ب(؛ الفرد املســـــــتشـــــــار عقد إصـــــــدار وقبل الصـــــــحي  الوقت
 األداة نظام اشــــتمال )ج(؛ الفردية العقود أداء تقييم عقب العقد فرتة هناية يف األفراد للمســــتشــــارين

 .العمل أايم أو النتائج تسليم أساس على الفرد املستشار رسوم ابختالف يسم  حقل على
 املســــــــترــــــــارين مراقب  ألداة االمتثال ز دة إســــــــرتاتيجيا  للســــــــ ا  املتحدة األمم صــــــــندو  نفذ - 49
(CMT) ،اليت البلدا  على الرتكيز مع، كثب  عن املســـــــترـــــــارين مراقب  أداة اســـــــتخدام مراقب  تتضـــــــمن اليت 

 الصــــندو  يعم ، و ملث . املســــترــــارين مراقب  أداة اســــتخدام على تدريب وتنظيم القصــــور أوجه من تعاين
 هبا املعمول للســـــــياســـــــا  وفقاا النهائي  املدفوعا  ســـــــداد من  لتأكد  نتظام الُقطري  امل اتب تذكري على
 تســم  حبيث، املســترــارين مراقب  أداة على التحســينا  للســ ا  املتحدة األمم صــندو  أدخ  كما.  فقط

 .العم  أ م أو النتائج تسليم أسا  على الفردي  العقود رسوم  ختلف
 من التأكد )أ( يلي ما بتنفيذ للسـكان املتحدة األمم صـندوق اجمللس يوصـي، 81 الفقرة يف - 50
 أجل من اإللكرتونيـة اخلـدمـة تطبيق خالل من عليهـا واملوافقـة املرتبـات على الســـــــــــلف مجيع طلـب
 لرتسيخ املكاتب رؤساء إىل التعليمات إصدار )ب(؛ املكاتب رؤساء قبل من واملتابعة املراقبة سهولة
 املوظفني مجيع اســــت دام وضــــمان املرتب على للســــلف اإللكرتونية اخلدمة تطبيق ابســــت دام الوعي
 ســــــــلف من  إجراءات تنظيم بشــــــــأن التوجيهية املالحظات إرســــــــاء )ج(؛ اإللكرتونية اخلدمة لتطبيق
 .اخلدمة عقود ألصحاب املرتب
 التوجيهي  امللحظا  بتحمي  للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  توىل، )ب( و )أ( للجزأين  لنســـب  - 51

 مسودة الصندو  أنرأ )ج( اجلزء خبصوص. اإلنرتنت عرب واإلجراءا  السياسا  دلي  يف منهما ك   برأ 
 إلدراج للســـــ ا  املتحدة األمم صـــــندو  خيطط. املصـــــلح  أصـــــحاب تعليقا  تع س اليت التوجيهي  للوثيق 
 القائم العم  سري  ستخدام سيسم  ما وهو، املؤسسا  موارد ختطيط نظام يف اجلديد املرتب سلف منوذج

 املرتب لُسلف اخلدما  عقود أصحاب طلب عند واالمتثال الوعي رفع على ذلك يساعد سوف. إدارته يف
 إجراءا  تنظيم برــــأ  توجيهي  ملحظا  للســــ ا  املتحدة األمم صــــندو  يصــــدر ســــوف. عليها واملوافق 

 املوظفني إلطلع اإلنرتنت عرب ندوا  ينظم وســــوف، اخلدما  عقود ألصــــحاب املرتب على الســــلف من 
 .االستثناءا  ملراقب  عروائي  معاينا  للس ا  املتحدة األمم صندو  جيري سوف كما.  التغيري على
 يف املوارد ختطيط حل إبنشاء للسكان املتحدة األمم صندوق اجمللس يوصي، 87 الفقرة يف - 52

 إدارة أنشطة لتسهيل الُقطرية املكاتب يف شاملة ونفقات انتقال وحدة له سيكون والذي، املؤسسات
 .احلقيقي الوقت يف عاملًيا السفر بياانت عن التقارير رفع ذل  يف مبا، التقارير ورفع االنتقال

 مســتوى على والنفقا  االنتقال وحدة وظيف  تطبيق بفوائد للســ ا  املتحدة األمم صــندو  يقر - 53
 آلســـــــــــــــيا اإلقليمي امل تب يف جتريي حنو على والنفقا  للنتقال أطلس وحدة يطب ِّق حالياا وهو. البلدا 
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 ســوف املمارســ  هذه من املســتفادة الدرو  أ  الصــندو  يتوقع.  ن وك يف ال ائن اهلادي احمليط ومنطق 
ا حلا  وتنرئ جوهر ا  طابعا  التصميم على تضفي  وحدة على يرتم  املؤسسا  يف املوارد لتخطيط جديدا
 .والنفقا  للنتقال عاملي 
 يلي مــــا بتنفيــــذ للســـــــــــكــــان املتحــــدة األمم صـــــــــــنــــدوق اجمللس يوصـــــــــــي، 93 الفقرة يف - 54
ا إجراء )أ(  انتهت الذين املوظفني مجيع حذف أجل من النشـــــــــط للدليل منتظمة وهتيئة اســـــــــتعراضـــــــــً

 واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أمن لسياسة وفًقا النطاق سر كلمة  سياسة تطبيق )ب(؛ خدمتهم
 وحدة أن لضـــــمان آلية إرســـــاء )ج(؛ النشـــــط ابلدليل املوجودة غري الكمبيوتر أجهزة مجيع وإضـــــافة
 مدى اســـتعراض أجل من الُقطرية للمكاتب دوري اســـتقصـــاء جتري ســـوف اإلدارة معلومات خدمات
ـــا دعم خـــدمـــات مالئمـــة ـــة مصــــــــــــــادر من املقـــدمـــة واالتصــــــــــــــاالت املعلومـــات تكنولوجي ؛ خـــارجي
 .وتصميمها وأمنها النشط للدليل التحتية البنية حوكمة إجراءات إرساء )د(
ب  - 55  األمم صـــــــــــــــندو  اختذ، كمبود   يف الُقطري امل تب خيص فيما، و)ب( )أ( للجزأين  لنســـــــــــــــ

، النرـــــط الدلي  من خدمتهم انتهت الذين املوظفني مجيع حســـــا   حلذف اإلجراءا  للســـــ ا  املتحدة
 املتحدة األمم صــندو  عزم، )ج( للجزء و لنســب .  جملال اخلاصــ  الســر ل لم  اجلديدة الســياســ  ولفر 
. خارجي  مصـــادر من املقدم  للخدما  دوري اســـتقصـــاء إجراء برـــأ  الســـياســـ  اســـتعرا  على للســـ ا 
 مدى استعرا  أج  من، الُقطري  امل اتب جلميع دور ا  استقصاءا  اإلدارة جتري سوف )د( اجلزء خبصوص
 الصــــــــــــندو  يعم  كما.  حمددة ومنهجي  معايري على بناء، خارجي  مصــــــــــــادر من املقدم  اخلدما  ملئم 
 يراقب وســوف، وتصــميمها أمنها ذلك يف مبا، النرــط للدلي  التحتي  البني  حوكم  إجراءا  تصــميم على
 يتوىل ســـــوف. اإلقليميني واالتصـــــاال  املعلوما  ت نولوجيا متخصـــــصـــــي مبســـــاعدة اإلجراءا  هذه ســـــري

ا إجراء اإلقليميني واالتصـــاال  املعلوما  ت نولوجيا متخصـــصـــو  نظام يف احلالي  للبيا   كاملا   اســـتعرا ـــا
 .خدمتهم انتهت الذين  ملوظفني الصل  ذا  البيا   حذف أج  من املركزي النرط الدلي 
ـــذ للســـــــــــكـــان املتحـــدة األمم صـــــــــــنـــدوق اجمللس يوصـــــــــــي، 98 الفقرة يف - 56 : يلي مـــا بتنفي
 الســــياســــات يف واالتصــــاالت املعلومات تكنولوجيا أمن حول التوعوي التدريب متطلبات إرســــاء )أ(

 حول التوعوي التــدريــب ابســـــــــــتكمــال وإلزامهم املوظفني مجيع على تنفيــذ آليــة فرض )ب(؛ احلــاليــة
 .املعلومات أمن
 ت نولوجيا أمن حول التوعوي التدريب متطلبا  للســـــــــــــــ ا  املتحدة األمم صـــــــــــــــندو  أرســـــــــــــــى - 57

 الســــياســــ  تضــــع. به اخلاصــــ  واالتصــــاال  املعلوما  ت نولوجيا أمن ســــياســــ  يف واالتصــــاال  املعلوما 
 ســــــوف واليت، واالتصــــــاال  املعلوما  ت نولوجيا أمن حول التوعوي للتدريب اإللزامي  املتطلبا  اجلديدة

 .البرري  املوارد شعب  مع  لتراور تُنفذ
 

 (A/72/5/Add.8) 2016 ديسمرب/األول كانو   من 31 يف املنتهي العام عن اجمللس تقرير  
ـــذ للســـــــــــكـــان املتحـــدة األمم صـــــــــــنـــدوق اجمللس أوصـــــــــــى، 85 الفقرة يف - 58 : يلي مـــا بتنفي
 عندما ســـيما ال، للســـلف املوظفني ســـداد شـــرو  وتعزيز املرتب ســـلف لســـياســـة االمتثال ضـــمان )أ(
 املتحدة األمم صـــــــندوق منظمة لدى الســـــــداد مســـــــتحقة ســـــــلفة على حصـــــــل موظف خدمة تنتهي

 وآليات الصلة ذات األسباب لتحديد السداد مستحقة السلف استعراض ومواصلة )ب(؛ للسكان

https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
https://undocs.org/ar/A/72/5/Add.8
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 والذين احلاليني املوظفني حســــــــاابت يف وتســــــــويتها الســــــــلف اســــــــرتداد لضــــــــمان الســــــــلفة ســــــــداد
 .خدمتهم انتهت
 ســــــلف تســــــوي  خلل من التوصــــــي  من )ب( اجلزء مع للســــــ ا  املتحدة األمم صــــــندو  تعام  - 59

 املتحدة األمم صـــــــندو  عم  كما.  األصـــــــول حســـــــب احلســـــــا   مراجعي جملس أقر كما،  القدمي  املرتب
 ســـداد شـــروط تعزيز ذلك يف مبا، به اخلاصـــ  املرتب على الســـلف لســـياســـ  االمتثال حتســـني على للســـ ا 
 متنوع  جمموع  تع ف واليت القياســي  الترــغي  إجراءا  مســودة الصــندو  صــاغ، لذلك إ ــاف . الســلف

 .استعرا ها على حالياا املصلح  أصحاب من
 تطبيق لرصد آليات بوضع للسكان املتحدة األمم صندوق اجمللس أوصى، 100 الفقرة يف - 60

 .الكيان عرب هلا االمتثال وضمان الربجميات وإجراءات سياسات
 املعلوما  ت نولوجيا لســــياســــا  م ثفاا اســــتعرا ــــا حالياا للســــ ا  املتحدة األمم صــــندو  جيري - 61

. املرـــــرت   ســـــياســـــ  يف خاصـــــ  تدابري و ـــــع  لفع  جرى. التوصـــــي  هذه معاجل  أج  من واالتصـــــاال 
 من االنتهاء حال الُقطري  امل اتب مع اإلنرتنت عرب ندوا  للســـ ا  املتحدة األمم صـــندو  يعقد ســـوف
 .املنظم  مستوى على هلا واالمتثال استيعاهبا من للتأكد املنقح  واالتصاال  املعلوما  ت نولوجيا سياس 

 
 اخلامتة - اثلثا 

 املالي  البيا   برـــــأ  احلســـــا   مراجعي جملس بتقرير للســـــ ا  املتحدة األمم صـــــندو  يرحب - 62
 النتيج  عن فضــــلا ، 2018 ديســــمرب/األول كانو   31 يف املنتهي للعام للســــ ا  املتحدة األمم لصــــندو 

 هناي  يف جيد مايل مركز يف كا   للســـــــــــــــ ا  املتحدة األمم صـــــــــــــــندو  أ  وهي إليها توصـــــــــــــــ  اليت العام 
 إلبقاء املخصـــصـــ  والضـــوابط العمليا  ذلك يف مبا، الســـليم  املالي  اإلدارة ممارســـا  بفضـــ  2018 العام

 قياسي عدد إىل للوصول القصوى األولوي  من  الصندو  ويواص . املتاح  املالي  املوارد نطا  يف النفقا 
 يلتزم. احلســــــــــا   مراجعي جملس خماوف على والقضــــــــــاء، احلســــــــــا   دق  حول املتحفظ  غري اآلراء من

 تعزيز يف يستمر وسوف، التقرير يف احملددة التحسني جماال  مع  لتعام  للس ا  املتحدة األمم صندو 
 .املبادرا  هذه نطا  وتوسيع

 


