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    2020العادية األوىل لعام الدورة 
   ، نيويورك2020شباط/فرباير  3-6

    املؤقت من جدول األعمال 2البند 
    توصيات جملس مراجعي احلساابت

   
اإلمنـــائيق تررير تن تنفيـــذ توصــــــــــيـــات جملس مراجعي برانمج األمم املتحـــدة   

 2018 لعام حساابت األمم املتحدة
  

 موجز 
 أصــــــــــــدر سااب مراجم  ملتــــــــــــاعي األمم املتحدة  سااب مراجم  ا تــــــــــــاعي  ر يا    و / 

  وساَّم الربانمَج A/74/5/Add.1تقريره عن مراجمة ملتاعي برانمج األمم املتحدة اإلمنائ    2019 يوليه
. 2018كانون األول/ديتــــــمرب   31اإلمنائ  رأاي غري مشــــــحوظ بتحح   رأاي نعيحا  عن التــــــنة املنت ية   

لمام، وقد كرر وهذه ه  التــــــــنة التــــــــابمة ال اماة من اإلب ا   بيار املمايري الاســــــــبية الدولية لاق اظ ا
الرأُي سددا االلتزاَم املتـــــــــــــــتمر لاربانمج اإلمنائ  عالمتسال لاممايري الاســـــــــــــــبية الدولية. و س  هذا اإل ا  

 سنة متتالية من اآلراء غري املشحوعة بتححعاي بشأن الربانمج اإلمنائ . 14
واملتــــــاءلة عن النتائج واألزر ال تزال من ويود مدير الربانمج اإلمنائ  التأكيد عاى أن والشــــــحافية  

أوىل أولوايي الربانمج اإلمنائ . وت ح  آلياي ا وكمة وبيار املتــــــاءلة بدارَة ال ــــــناديا   بيار املتــــــاءلة 
االئتمانية املناســـــــــــــبة والنزاهة، مدعومة علتزامت علتحتـــــــــــــم واالبت ار املتـــــــــــــتمرين. ويتمام الربانمج اإلمنائ  

اي هيئاته الرقابية املتتقاة وينحذها، وذلك لامتاعدة عاى تشجيع ال حاءة والحمالية. عستمرار من توصي
، املتح  الربانمج اإلمنائ  مبرتبته   م ــــــــــــاو منعماي املمونة األكسر شــــــــــــحافية   الما  2018و  عام 

  انشر ما  ول .“ Publish What You Fund”حبتب مؤشر الشحافية   املمونة 
الربانمج اإلمنائ  عاى حتتم ممايريه املتماقة علشحافية واملتاءلة   املنعمة، يتواص  وفيما يمم   

الرصـــد الوزيا لردارة االســـةاتيجية ل ولوايي المايا املت ـــاة مبراجمة ا تـــاعي، مع املشـــاركة املباشـــرة من 
 جانب مدير الربانمج واملدير املماون.

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.1
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موظحون لمام ”دراي املؤســـــــــــتـــــــــــية مبا   ذلك اســـــــــــةاتيجية ومن املتوقع أن ي ون لمدد من املبا 
، وجتميع أنش ة املمام ي، واالستسماراي الت نولوجية   سال املشةايي، أزٌر كبري عاى تناول “2030

، أجرى الربانمج اإلمنائ  دراســـــــــة دا اية 2019األولوايي املت ـــــــــاة مبراجمة ا تـــــــــاعي. و  أوا ر عام 
اب اجلذرية ال امنة وراء امل ملعاي املت ررة املتماقة مبراجمة ا تـــــــاعي. وتقدم مح ـــــــاة ب ية ف م األســـــــب

الدراســـــــــــة ســـــــــــاتـــــــــــاة من التوصـــــــــــياي الع يتمم عاى الربانمج اإلمنائ  أن يتبم ا، عالقةان مع املبادراي 
 املؤستية اجلارية، من أج  املتاعدة عاى تناول األولوايي المايا ملراجمة ا تاعي.

ض هذا التقرير التقدم الر    تناول األولوايي اإلدارية التــــــــبع المايا املنقحة املت ــــــــاة ويتــــــــتمر  
، كما ملددهتا اإلدارُة وأقرهتا هيئاهُتا الرقابية  عاى حنو 2019-2018مبراجمة ا تـــــــاعي لحةة التـــــــنتم 

  ويباغ عن ملـــالـــة تنحيـــذ 2017/5وأيـــدهـــا قراُر اتااب التنحيـــذي  DP/2017/11مـــا وردي   الوزيقـــة 
وما قب  ذلك. وعم   2018توصياي سااب مراجم  ا تاعي لاتنة املنت ية   كانون األول/ديتمرب 

ملالة تنحيذ ك  توصـــــــــية من توصـــــــــياي ،   ن االي ظ عاى تحاصـــــــــي  2010/9بقرار اتااب التنحيذي 
مراجم  ا تاعي وعاى التقرير ال ام  عن مراجمة ا تاعي ال ادر عن سااب مراجم  ا تاعي   

 املوقع الشب   لامجااب التنحيذي لاربانمج اإلمنائ .
 عناصر قرار
ال ـــــــــــــــادرة عن سااب قد يود اتااب التنحيذي أن:  أ  ينوه عآلراء غري املشـــــــــــــــحوعة بتححعاي  

؛ و  ب  ينوه علتقدم الذي أملر ه الربانمج اإلمنائ    تناول األولوايي 2018مراجم  ا تـــــــــاعي لمام 
؛ و  ج  يدعم اجل ود املتواصاة 2019-2018التبع المايا املنقحة املت اة مبراجمة ا تاعي   الحةة 

صـــــــــياي سااب مراجم  ا تـــــــــاعي لاتـــــــــنة املنت ية   الع تبذهلا بدارة الربانمج اإلمنائ  من أج  تنحيذ تو 
 ، فض  عن التوصياي املتبقية من سنواي سابقة.2018كانون األول/ديتمرب  31
 

  

https://undocs.org/ar/DP/2017/11
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/5
https://undocs.org/ar/E/RES/2017/5
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 مردمة - أوال 
تاقى الربانمج اإلمنائ  رأاي غري مشـــــــــــــــحوظ بتحح   رأاي نعيحا  من سااب مراجم  ا تـــــــــــــــاعي  - 1

. وعلنتبة لاربانمج اإلمنائ ، 2018كانون األول/ديتمرب   31املنت ية   خب وص بياانته املالية عن التنة 
ســنة متتالية من اآلراء غري املشــحوعة بتححعاي، وذلك ب اٌ  يؤكد التزام املنعمة علتحتــم  14 س  ذلك 

انمج املتـــــتمر   الشـــــحافية واملتـــــاءلة. وكان ل جتاه المام الذي رســـــم م َده عاى أعاى متـــــتوى مديُر الرب 
اإلمنائ  واملدير املماون، دوٌر أساس      م الربانمج اإلمنائ  من تاق  آراء غري مشحوعة بتححعاي من 
املراجمم اخلارجيم  تـــــــــــــــاعته، وكحالة أن يواصـــــــــــــــ  الربانمج اإلمنائ  التـــــــــــــــم  بىل حتقيا قدر أكرب من 

 التنحيذي. التميز
ى املخاير   مماجلة املتـــــــــــــــائ  املت ررة املتماقة مبراجمة ويمتمد الربانمج اإلمنائ  هنجا قائما عا - 2

ا تــــــــاعي. وال رض من حتديد األولوايي اإلدارية المايا لامنعمة املتماقة مبراجمة ا تــــــــاعي هو المم ، 
من منعور هيئــاي الرقــابــة الــدا ايــة واخلــارجيــة وهيئــاي اإلدارة، عاى حتــديــد املخــاير اهلــامــة أو املت ررة 

واألســـــباب اجلذرية املتأصـــــاة املرتب ة تا. وهذا يتين لردارة أن تضـــــمن، عاى أســـــا  األولوية، الناشـــــئة  أو
 استحداث اسةاتيجياي وضوابط التخحيف املناسبة من أج  مماجلة هذه املتائ .

ايا ويقي ِّم الربانمج اإلمنائ    الحروظ التالية التقدم الر    تنحيذ األولوايي اإلدارية التـــــــــــــــبع الم - 3
، الع أقرها اتااب التنحيذي   قراره 2019-2018املنقحة املت ــــــــاة مبراجمة ا تــــــــاعي لحةة التــــــــنتم 

، ويتناول املتــــــــــــائ  املت ررة الع ألرهتا هيئاي الرقابة واإلدارة. وترد أيضــــــــــــا   املرفا األول لٌة 2019/2
 عن األولوايي اإلدارية المايا املت اة مبراجمة ا تاعي.عامة 

وأد َ  الربانمج اإلمنائ  حتتـــــــــــــيناي متـــــــــــــتمرة   مماجلة أولوايته املتماقة مبراجمة ا تـــــــــــــاعي،  - 4
ــــالغ  مسامــــا ــــدر     عــــدد األولوايي من المــــدد األصـــــــــــــــا  الب ــــك االتحــــاُض الت ــــدل عاى ذل    15ي
ي التـــبع ا الية. ولامحافعة عاى هذه التحتـــيناي وحتقيا م اســـب بىل األولواي 2007-2006 الحةة

 بضافية، سيواص  الربانمج اإلمنائ  عماه االستباق    سايل الرقابة والرصد.
  بجراء اســــــــتمراضــــــــاي خلدماته االســــــــتشــــــــارية املتماقة  2018وشــــــــرظ الربانمج اإلمنائ    عام  - 5

المم . وبدأ الربانمج اإلمنائ    تنحيذ ممعم التوصـــياي املنبسقة علتـــياســـاي وخلدماته اإلدارية وير  أداء 
، والع يتوقع أن حتقا تقدما كبريا   تناول بمض األولياي التـــبع 2019من هذه االســـتمراضـــاي   عام 
 المايا املت اة مبراجمة ا تاعي.

  
عليا املنرحة املتصلة استعراض التردم احملرز يف تناول األولوايت اإلدارية السبع ال - اثنيا 

 2019-2018مبراجعة احلساابت للفرتة 
كانون   31اســــــــــــتنادا بىل النتائج الع توصــــــــــــ  بلي ا سااب مراجم  ا تــــــــــــاعي لاحةة املنت ية    - 6

، وبىل املناقشـــاي الع ُأجريت مع م تب مراجمة ا تـــاعي والتحقيقاي، والاجنة 2018األول/ديتـــمرب 
تـــاعي والتقييم، أملر  الربانمج اإلمنائ  تقدما عاى صـــميد ويع األولوايي التـــبع االســـتشـــارية ملراجمة ا 

، عاى النحو املبم أدانه، رغم أنه ما  ال يتمم 2019-2018المايا املت ــــــــاة مبراجمة ا تــــــــاعي لاحةة 
 بذل املزيد من اجل ود.

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
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املضــــ اع به وبىل كحاءة  ويرى م تب مراجمة ا تــــاعي والتحقيقاي، اســــتنادا بىل ن ا  المم  - 7
وفمالية بيار ا وكمة   الربانمج اإلمنائ ، أن عن ـــــــــــــــري بدارة املخاير والرقابة الاذين جرى تناوهلما   

مرضـــــــــــــــيم جزئيا/حباجة بىل بمض ’كاان، بواال،   2018تقارير مراجمة ا تـــــــــــــــاعي ال ـــــــــــــــادرة   عام 
 2018شــــــــاريع الع  ضــــــــمت لامراجمة   عام وهذا يمين أن غالبية وملداي األعمال أو امل‘. التحتــــــــم

 كانت راسخة علقدر ال ا  وأهنا تؤدي وظائح ا أداء جيدا، بال أهنا حباجة بىل بمض التحتم.
ويتضــــــــــمن املرفا األول موجزا لاتقييم املرملا  ل ولوايي اإلدارية التــــــــــبع المايا املت ــــــــــاة مبراجمة  - 8

ائج التقييم الدا ا  وبقرارها من جانب فريا األداء . وجرى عرض نت2019-2018ا تـــــــــــــــاعي لاحةة 
املؤســتــ ، الذي يرأســه املدير املماون، كما جرى اســتمراض تاك النتائج من جانب الحريا التنحيذي الذي 

 يرأسه مدير الربانمج.
عي ويرد فيما يا  موجز لاتقدم الر    األولوايي اإلدارية التــــبع المايا املت ــــاة مبراجمة ا تــــا - 9

  كــانون  2019/2. وقــد نـُق حــت هــذه األولوايي وفقــا لقرار اتااب التنحيــذي 2019-2018لاحةة 
 .2019الساين/يناير 

 
 إدارة قدرات الشركاء املنفذين وشؤوهنم االئتمانية  - ألف 

ا لاتحوي ي النقدية ب ـــــــي ته املنق حة لمام يع  تنحيذ بيار الن  ج  - 10 من األولوايي  2014املنتـــــــَّ
المايا لاربانمج اإلمنائ    ج وده الرامية بىل تيتـري بدارة ااير الشـركاء املنحذين واأليراو املتـؤولة وذلك 

لي ـــا عن يريا ا تيـــار وحتـــديـــل يريقـــة التنحيـــذ والتحوي ي النقـــديـــة اســـــــــــــــتنـــادا بىل النتـــائج الع  ا  ب
 التقييماي اجلزئية وأنش ة الضمان.

  املائة من امل اتب الق رية قد أجري  85، كانت نتــــــــبة 2019وملىت تشــــــــرين األول/أكتوبر  - 11
تقييماي كاية. وبضافة بىل ذلك، كان عدد التقييماي اجلزئية الع أجريت لاشركاء املنحذين وأ زي حباول 

ـــــــــــــــــ  1 407قد باغ  2019تشـــرين األول/أكتوبر   تقييما ملىت تشـــرين األول/ 1 236تقييماي، مقارنًة بـ
 .2018أكتوبر 

ا لاتحوي ي النقدية مع بدء امل اتب اتباظ دوراي برانسية  - 12 ويتــتمر حتتــن االمتسال لان ج املنتــَّ
جديدة، مما  نح ا فرصــــــــة إلدراج أنشــــــــ ة الن ج املنتــــــــا لاتحوي ي النقدية ب ــــــــورة كاماة أزناء   يط 
املشاريع. وتواص  امل اتب الع ه    يور االنتقال بىل المناصر ال اماة إليار الن ج املنتا لاتحوي ي 
النقدية بجراَء مراجماي مالية لامشــــــــــــاريع. وال يزال التماون من جانب مل وماي البادان املتــــــــــــتحيدة من 

أبموال مل ومية   بيار تقاســـــم  الربامج، الع تتوقع من مؤســـــتـــــاهتا أن تشـــــارك   تنحيذ املشـــــاريع املمولة
 الت اليف، تش   حتداي وال سيما   ا االي الع يُمترب في ا أن املؤستاي تحتقر بىل القدراي ال افية.

 ، وب ية تمزيز الرقابة واإلدارة لاشركاء املنحذين، قام الربانمج اإلمنائ  مبا يا :2019و  عام  - 13
ة الربامج واملشـــــــــاريع من   ل توفري املزيد من الوضـــــــــو ، تنقين التوى التوجي   إلدار   أ  

وضـــــــــــــمان قدر أكرب من االتتـــــــــــــا    بدارة ااير المم  مع الشـــــــــــــركاء املنحذين   التـــــــــــــيا  األوســـــــــــــع 
 املشاريع؛ لتنحيذ

ا لاتحوي ي النقدية لضــــمان  ايدة فماليت ا     ب   تمزيز املن ــــة الدزة لرصــــد الن ج املنتــــَّ
ج املنتـــا واإلب ا عنه، ولتحتـــم الدعم املقدم بىل عماية صـــنع القرار   امل اتب الق رية تتبع تنحيذ الن 

https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2
https://undocs.org/ar/E/RES/2019/2


DP/2020/3 
 

 

19-20049 5/13 

 

وامل اتب التابمة هلا عن يريا بدماج أنشـــــــ ة التخ يط؛ وتوفر املن ـــــــة اجلديدة مماوماي ددزة يوميا عن 
 الشركاء الذين تمم  مم م امل اتب الق رية؛

قــديــة   عمايــة التــأكيــد اإللزاميــة   هنــايــة المــام بدراج الن ج املنتـــــــــــــــا لاتحوي ي الن  ج  
 لضمان اسةعاء انتباه رؤساء امل اتب بىل املتائ  املتماقة إبدارة شؤون الشركاء املنحذين؛

الممـــ  مع منعمـــاي أ رى ألبمـــة ل مم املتحـــدة عاى بـــدء تنحيـــذ االتحـــاقـــاي ال وياـــة   د  
راء تقييمــاي لان ج املنتـــــــــــــــا لاتحوي ي النقــديــة األجــ  مع مقــدم  اخلــدمــاي من األيراو الســالســة إلج

 وأنش ة الضمان مبا   ذلك تنمية قدراي الشركاء املنحذين عند االقتضاء؛
نشــــــــــــر أربع دوراي بل ةونية ملول الن ج املنتــــــــــــا لاتحوي ي النقدية من   ل بوابة   هـ  

ارجية بناء القدراي من أج  ت بيا الشـــــــــــــــحافية لاربانمج اإلمنائ ، مما يتين لاج اي املمنية الدا اية واخل
 الن ج املنتا؛

بعداد وبي   دلي  لردارة املالية لرف ـــــــــــــــا  عن املماوماي املتماقة علن ج املنتـــــــــــــــا   و  
 لاتحوي ي النقدية مع أيراو للسة، وذلك علتماون مع منعماي أ رى ألبمة ل مم املتحدة.

 
 إدارة الربامج/املشاريع وترييمها - ابء 

تت اب املتــــــائ  املت ررة املت ــــــاة مبراجمة ا تــــــاعي   بدارة الربامج/املشــــــاريع وبتقييم ا ملاوال  - 14
شـــــــــــــاماة بدال من ا اول اجلزئية. ويمائ الربانمج اإلمنائ  ذلك بمدد من ال ر  الع تمز  قدراي املوظحم 

ينة لتابية املتياجاي الربسة وحتد والشــــــــركاء عاى القيام علربسة اجليدة، وتتــــــــتحدث أدواي توفر هُنجا متبا
 من األعباء اإلدارية غري الضرورية، وتضع نعما مؤستية وتوجي اي لتمزيز املمارساي اجليدة.

بدراســـــة  2018وقد اســـــةشـــــدي عمايُة بصـــــ   ســـــياســـــاي الربسة   الربانمج اإلمنائ    عام  - 15
ا تـــــاعي. واســـــتحدث الربانمج اإلمنائ  أدواي  األســـــباب ال امنة وراء املتـــــائ  املت ررة املت ـــــاة مبراجمة

الع  - ل نشـــ ة اإلمنائية التم يدية “املشـــاركة مرفا”مبا   ذلك بنشـــاء  -لاربسة من أج  حتقيا النتائج 
ال تت اب االملتياجاي نحتــــ ا الع تت اب ا املشــــاريع الن ائية األكرب. وتتــــاعد برامج التدريب واالت ــــال 

ســــــــــــياســــــــــــاي الربسة الع يُتوقع أن تتــــــــــــ م   ا د من املتــــــــــــائ  املت ررة املت ــــــــــــاة املوظحم عاى ت بيا 
 ا تاعي. مبراجمة

‘ بدارة الربامج الناجحة’، كيََّف الربانمج اإلمنائ  دورة منن الشـــــــــ اداي   سال 2019و  عام  - 16
    هذه الدورة أفضـــــــــــــــ  لتت ءم واالملتياجاي اخلاصـــــــــــــــة علربسة اإلمنائية   منعومة األمم املتحدة. وت

مبا   ذلك وضع رؤية من أج  تقدمي منافع لانا  واتتمع، والرقابة  -املمارساي الدولية   بدارة الربامج 
عاى الربانمج، وبدارة الحوائد/النتائج، وبشراك أصحاب امل احة، وبدارة املخاير، وبدارة اجلودة والضمان. 

ربسة اإلمنائية ضـــمن بيار األمم املتحدة لاتماون من أج  وجرى   ـــي  مضـــمون الدورة حبيل يم اب ال
التنمية املتتدامة، من   ل ولئا الربامج الق رية لاربانمج اإلمنائ  وأدواي التنحيذ عاى متتوى املشروظ. 

؛ وســــتممَّم الدورة لتشــــم  2019وشــــارك تتــــمون موظحا من الربانمج اإلمنائ    املشــــاريع الرائدة   عام 
. ومن 2021-2020من املوظحم اآل رين والشـــــــــــركاء الوينيم الرئيتـــــــــــيم   الحةة  1 100 أكسر من

املتوقع أن تتحتن بدارة الربامج واملشاريع مبرور الوقت نتيجة هلذه الدورة، مليل يتتحيد املزيد من املوظحم 
 ة ت بيق ا.والشركاء من ف م سبب أمهية هذه املت اباي، ويتمامون أفض  املمارساي بشأن كيحي
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 وُتع ِّر امل اتب الق رية عســــــــتمرار حتتــــــــنا   سال بغ   املشــــــــاريع. و  أوائ  تشــــــــرين األول/ - 17
ج  اتحاض بنتـــبة تحو  2019أكتوبر    املائة   مشـــاريع تقاســـم الت اليف اخلاماة، عملقارنة  80، ســـُ
ال ــــــــناديا االســــــــتئمانية اخلاماة، عتحاضت . وســــــــجات نتائج ممازاة فيما يت ــــــــ  إبغ   2016مع عام 

   تشــــــــــــــرين األول/ 73بىل  2018  تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر  103  املائة، من  29بضــــــــــــــا  مبقدار 
. وعاى الرغم من أن ج ود اإلدارة ملققـت حتتـــــــــــــــنـا ماحوظـا، مـا  ال بغ   املشــــــــــــــــاريع 2019 أكتوبر

اب ممارســــــة رقابة ورصــــــد متــــــتمرين لاححا  عاى وال ــــــناديا االســــــتئمانية اخلاماة يشــــــ   حتداي، مما يت 
 النجا  الذي حتقا والبناء عايه.

وتواصـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــيـــاســـــــــــــــــة التقييم املنقحـــة لاربانمج اإلمنـــائ ، الع اعتمـــدهـــا اتااب التنحيـــذي    - 18
، تمزيز التـــــــــــــياســـــــــــــة المامة التـــــــــــــابقة. ووفقا لتاك 2019  دورته المادية السانية لمام  2019/19 قراره

التياسة، سيتاعد م تُب التقييم املتتق  الربانمَج اإلمنائ  عاى تمزيز وظيحة التقييم ال مركزي من   ل 
تقدمي الدعم التقين وبناء القدراي ومن   ل ممارســــــــــــــة الرقابة عاى ال ــــــــــــــميدين اإلقايم  والق ري. ومن 

بقايم  جديد من موظح  م تب التقييم املتــــــتق  املتخ ــــــ ــــــم   التقييم عاى املتوقع أن يتــــــاعد كادر 
 ايدة تمزيز الروابط بم التقييماي ال مركزية واملتـــــــــــــــتقاة، تدو بألملة التمام   بيار املنعمة من نتائج 

قحة . وعإلضـــــــافة بىل ذلك، تؤكد ســـــــياســـــــة التقييم املن2030التقييم وتنحيذ   ة التنمية املتـــــــتدامة لمام 
 استمرار مشاركة الربانمج اإلمنائ    الت وير اجلاري لاتقييم عاى ن ا  املنعومة.

نحت نتــــــــبة 2018و  التقرير التــــــــنوي عن التقييم لمام  - 19 تقييما  من  170  املائة   76، صــــــــُ
ىل حتتــــن   ، مما يشـــــري ب‘ُمرضـــــية بىل ملد ما’أو ‘ ُمرضـــــية’أو ‘ ُمرضـــــية لا اية’التقييماي املقررة عاى أهنا 

جودة التقييماي الع أجرهتا وملداي الربامج والتــياســاي التابمة لاربانمج اإلمنائ    ل التــنواي الس ث 
. ويواصـــــ  2016تقييما  املتـــــجاة   عام  187  املائة   72وهو ما  س   ايدة عن نتـــــبة  -املاضـــــية 

ا لتحتــــــم وظيحة التقييم ال مركزي الع الربانمج اإلمنائ  وم تب التقييم املتــــــتق  المم  مما بشــــــ   وزي
 ، وتمزيَز عماية 2019تشــــــم  تنقيَن املبادج التوجي ية لاتقييم ال مركزي  ال ــــــادرة   كانون الساين/يناير 

تقييم جودة التقييماي ال مركزية، وتنعيم ســـــــــــــــاتـــــــــــــــاة من ملاقاي المم  اإلقايمية وا اقاي الدراســــــــــــــية 
  عرب اإلنةنت. وعإلضـــــــافة بىل ذلك، ســـــــيجري فريا األداء املؤســـــــتـــــــ  الشـــــــب ية، وت وير التدريب املتا 

اســـــــــــــتمراضـــــــــــــا ســـــــــــــنواي لتنحيذ التقييم ال مركزي ونتائجه. ومن املتوقع أن يمز  ك  ذلك وظيحَة التقييم الع 
ا، عإلضافة بىل تمزيز متاءلة اإلدارة والرقابة.  تض اع تا املنعمة وقدراهتِّ

 
 اسرتاتيجيات الرقابة تلى املشرتايت واحلد من الغش  - جيم 

ين وي سال األولوية هذا عاى التـــــــم  لتحتـــــــم االمتسال لامماياي اســـــــتنادا بىل الن ج القائمة  - 20
عاى األدلة واملخاير   الرصـد والرقابة، والتخحيف من ااير ال   املت ـاة عملشـةايي، وحتتـم اسـةداد 

 بحض  عدة مبادراي يرد ذكرها أدانه. 2019ال  . وقد أملر  تقدم   عام  األصول املحقودة بتبب
وواصــ  أ  ــائيو املشــةايي اإلقايميون   املراكز اإلقايمية  ايدة القدراي عاى ال ــميد امليداين،  - 21

 مليل عماوا عاى توفري اخلدماي التقنية واالسـتشـارية بشـأن ملاالي الشـراء املمقدة وعاى التنتـيا الناجن
 ألنش ة الشراء عاى ال ميد اإلقايم ، مبا   ذلك التخ يط.
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وملماجلة أوجه الق ور املبينة     يط املشةايي، بدأ الربانمج اإلمنائ  استخدام من ته املوملدة  - 22
 ، الع تتين تومليد ال اب عاى ن ا  املشاريع عاى ك ت من ال مد الق ري PROMPTلتخ يط الشراء  

 امل    فئاي م نحة ملتب األولوايي. واإلقايم  والم
ويواصـــ  الربانمج اإلمنائ ،   داولة ملواصـــاة  ايدة قدراته   سال الشـــراء، تقدمي عدد متزايد من  - 23

الدوراي التدريبية   بيار  ري ة ال ريا املتماقة مبنن الشــ اداي   سال الشــراء. ويشــ د عاى قيمة هذه 
 ستاي األمم املتحدة األ رى واملؤستاي املالية الدولية وا  وماي.الدوراي مدى شمبيت ا لدى مؤ 

دعم مبادراي بدارة شــــؤون البائمم، من قبي  منضــــدة  “املوردون ذوو األمهية”ويواصــــ  مشــــروظ  - 24
المم  املخ ــــــــ ــــــــة إلدارة شــــــــؤون البائمم ولوملاي املتابمة. وأدي أ تة عماية األرشــــــــحة بىل  حض كبري 

 البائمم و  عماياي التداد وا تاعي امل رفية املزدوجة.سج ي   
فيمــا يتماا  2019وأصـــــــــــــــبن اســـــــــــــــتخــدام النعــام اإلل ةوين لتقــدمي الم ــاءاي بلزاميــا   عــام  - 25

دوالر. وأدمج هــذا النعــام مع نعــام الرقــابــة عاى  150 000عملتيــاجــاي الشـــــــــــــــراء الع تتجــاو  قيمت ــا 
    ايدة عماية األ تة وكحالة الت سة   عماية الشراء املت اماة.  من أجACP-onlineاملشةايي  

 
 إدارة املوارد البشريةق الدورات التدريبية اإللزامية وإدارة ترود اخلدمات - دال 

، بــــــــدأ الــربانمــج اإلمنــــــــائــ  اســــــــــــــــةاتــيــجــيــتـــــــه املــتــمــاــقـــــــة عملــوظــحــم املــمــنــونـــــــة 2019  عــــــــام  - 26
بملــداث حتويــ  تــدر     زقــافــة الربانمج وقــدرتــه عاى حتقيا الع هتــدو بىل  “2030 لمــام موظحون”

االســـــــــــــــتحــادة من ”نتــائج أكسر وأفضــــــــــــــــ . و  بيــار املح وم المــام املتمســ      م الربانمج اإلمنــائ  من 
، تتــــت دو هذه االســــةاتيجية تتــــمة من “الشــــخ  املناســــب ذي امل اراي املناســــبة   الوقت املناســــب

 ئ أيضا مع مرور الوقت املتائ  الع أزريي   توصياي املراجمة األ رية.ساالي الةكيز الع تما
ومُلد د ب ام الدوراي التدريبية اإللزامية وجودهتا بوصــــــــح ما هدفم رئيتــــــــيم لحريا ا وكمة املمين  - 27

 اتب بتنمية قدراي املوظحم الذي مت تش ياه مؤ را، والذي يتألف من ممسام رفيم  املتتوى من ويع امل
اإلقايمية. وســــــــيقوم هذا الحريا عســــــــتخ ص االملتياجاي الرئيتــــــــية لامنعمة فيما يتماا بتنمية املواهب، 
وحتديد األولوايي املؤســــــــتــــــــية و  ــــــــي  املوارد هلا، ورصــــــــد وقيا  النتائج واألزر، وممارســــــــة الرقابة عاى 

دريب بلزام  جديد   سال اســــتخدام املوارد املؤســــتــــية   هذا ال ــــدد. وعإلضــــافة بىل ذلك، أضــــيف ت
تنحيذ عدد من  2019، وتواصــــــــــــــ    عام “ ضــــــــــــــرنة األمم املتحدة الزرقاء”االســــــــــــــتدامة البيئية بمنوان 

 بجراءاي التد   املركزية والاية من أج  االرتقاء عالمتسال.
نعر وي. “2030موظحون لمام ”وي من االســـتخدام األمس  لا رائا التماقدية   صـــميم برانمج  - 28

الربانمج اإلمنائ    أفضـــــــــــــــ  التـــــــــــــــب  لتمدي  وتنقين ال رائا التماقدية القائمة، مبا   ذلك تاك املتماقة 
، وذلـــك ب يـــة كحـــالـــة عمـــ  املوظحم P7و  P6مبتم ـــدي اخلـــدمـــاي وفرادى املتم ـــدين وامل نيم   رتبع 

بواليته. ويشــــــــــــم  ذلك توضــــــــــــيَن  ل رائا تماقدية مناســــــــــــبة من أج  دعم الربانمج اإلمنائ    الوفاء وفقا
املتؤولياي والتيناريوهاي الع   ن مبوجب ا استخدام ك  من تاك ال رائا مع كحالة املتاءلة فيما يتماا 

التـــــياســـــة المامة  2020إب ا  مشـــــاريع الربانمج اإلمنائ . ومن املتوقع أن ت ـــــدر   الربع األول من عام 
 والتنتيب االسةاتيج . P7و  P6ا عستخدام رتبع واملبادج التوجي ية املنقحة فيما يتما
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 اإلدارة املالية - هاء 
 س   املتاءلة املالية بملدى األولوايي الرئيتية لامنعمة   سمي ا ملواج ة التحدايي   اتاالي  - 29

اف؛ و  ج  بدارة املخاي ر امل ــــــــرفية؛ التالية:  أ  االســــــــتدامة املالية لام اتب الق رية؛ و  ب  بدارة التــــــــ 
 د  التتـــــــــــجي  الدقيا لانحقاي؛ و  و  بدارة الولئا ألغراض املمام ي املالية؛ و  و  ا د من ااير  و

 ال   وحتتم عماية اسةداد اخلتائر املت اة به.
و  أعقاب التنحيذ الناجن لمماية جتميع اخلدماي املالية   من قة واملدة، وافا الحريا التنحيذي  - 30

عاى بيان جدوى لتجميع اخلدماي املالية و دماي املشـــــــةايي و دماي املوارد البشـــــــرية  2019   عام
، وســــيتم تنحيذ األنشــــ ة وتشــــ ي  2019فيما يتماا جبميع املنايا. وبدأ التنحيذ   تشــــرين األول/أكتوبر 

كبري صـــوب حتتـــم   شـــ را. ومن املتوقع أن ي ون هلذه املبادرة  زري ب اي 18امل اتب تدر يا عاى مدى 
 النوعية والرقابة عاى المديد من األنش ة املشمولة بتقارير املراجمة املت ررة.

ولضــــــــمان املراقبة   بيئة املمام ي املالية اتم مة عاى حنو متزايد، قام الربانمج اإلمنائ  بتحديل  - 31
ليشـــــــــــــم  ويَع اخلدماي املالية املقدمة   وملدة  “الدلي  التشـــــــــــــ يا  لريار الدا ا  لاربانمج اإلمنائ ”

اخلدماي املشــــــةكة عاى ال ــــــميد المامل ، مبا   ذلك تقتــــــيم واضــــــن ل دوار واملتــــــؤولياي بم امل اتب 
 الق رية والوملدة.

وقام م تب بدارة املوارد املالية التابع لاربانمج اإلمنائ  بتومليد اتاف لوملاي املتابمة ومؤشـــــــــــــــراي  - 32
ء املتتخدمة من جانب امل اتب الق رية وامل اتب اإلقايمية لرصد املمام ي املالية واملخاير ال امنة. األدا

 وتتضمن لوملة املتابمة املدسة هذه مقايياب جديدة وحتاي ي د مة تمز   الشحافية واإلدارة املالية. 
ملتماقة عسةداد الت اليف، وبدارة ورغم بملرا  تقدم جيد، ال تزال املتائ  املالية، وال سيما تاك ا - 33

التــــــاف، وتتــــــجي  النحقاي، واإلدارة املالية لامشــــــاريع ترد   تقارير مراجمة ملتــــــاعي امل اتب الق رية 
 وغريها من عماياي املراجمة، وتت اب رقابًة ورصدا متتمرين. 

 
 الشراكات وتعبئة املوارد - واو 

بىل دعم البادان   حتقيق ا  2021-2018منائ  لاحةة هتدو اخل ة اإلســـــــةاتيجية لاربانمج اإل - 34
أهداو التنمية املتــــــــتدامة وبىل جم  الربانمج اإلمنائ  شــــــــري ا محضــــــــ    بيئة ممقدة وآ ذة   الت ور. 
ويدرك الربانمج اإلمنائ ، بوصــــحه املنعمة اإلمنائية الرائدة ل مم املتحدة، أن بقامة الشــــراكاي أمر أســــاســــ  

وره كأداة لتحقيا الت ام ، وهو يمم  عســتمرار من أج  تمزيز الشــراكاي مع ا  وماي، ل ضــ  ظ بد
بتــب  من ا التماون فيما بم بادان اجلنوب والتماون الس ز  وال ــناديا الرأســية واملؤســتــاي املالية الدولية 

 دة. والق اظ اخلاص ومنعماي اتتمع املدين واألوساط األكاد ية ومنعومة األمم املتح
ويواصــــ  الربانمج اإلمنائ  حتتــــم الشــــحافية وتمزيز التمريف عجل اي املاحنة عاى ك ت من ال ــــمد  - 35

المامل  واإلقايم  والق ري، بتـــــب  من ا تمزيُز االت ـــــاالي الع توضـــــن ال ـــــاة بم املوارد املقد مة والنتائج 
   التموي .  الققة عاى األرض، وبقامُة ملواراي اسةاتيجية أكسر تركيزًا مع الشركاء

واستحاد الربانمج اإلمنائ  من املناقشاي مع ساته التنحيذي إلظ ار ال اة بم املوارد واألولوايي  - 36
 اإلمنائية بش   أفض    بيار ا واراي املنعمة بشأن التموي .
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 ويواصــــــــــ  الربانمج اإلمنائ  بشــــــــــراك اجل اي صــــــــــاملبة امل ــــــــــاحة ب ية ب اد ســــــــــب  مبت رة لتابية - 37
االملتياجاي اإلمنائية. ويتجاو  تماوُن املنعمة اآل ذ   النضــــــــــج مع املؤســــــــــتــــــــــاي املالية الدولية التمويَ  
املشــــــةك إلجراءاي لتد   اإلمنائية، وال يزال الربانمج اإلمنائ  شــــــري ا قواي لا ــــــناديا الرأســــــية   مماجلة 

 أل رية.القضااي البيئية املمق دة وتقدمي اخلدماي ال حية   مراملا ا ا
وبذ يدرك الربانمج اإلمنائ  األدوار ا ا ة الع يضـــــــــــــــ اع تا الق اعان المام واخلاص   حتقيا  - 38

تدامة لمام  ، يمم  مع البادان إلدماج األهداو   النعم املالية والوصــــــــــــــول 2030  ة التنمية املتـــــــــــــــ
مبت رة، من قبي  التنداي اخلضراء أنواظ اتاحة من التموي  اإلمنائ  من   ل استخدام أدواي  وي   بىل

وســـــنداي األزر االجتماع  وال ـــــ وك اإلســـــ مية. وســـــيمم  الربانمج اإلمنائ  مع ا  وماي،   شـــــراكة 
ج اي أ رى، إلنشـــــــــــــاء أير  وي  وينية مت اماة من أج  تنحيذ األهداو. ويمم  الربانمج اإلمنائ   مع

ا عاى  ايدة تركيزه عاى الم قاي التحوياي ة ال وياة األج  مع الق اظ اخلاص من   ل مركز الق اظ أيضـــــً
املايل التابع له، كما يمم  إل الة ا واجز و ايدة النزاهة جلذب االستسمار الداعم ألهداو التنمية املتتدامة 
عاى ن ا  واســـع. ووضـــع الربانمج اإلمنائ  ممايري ضـــمان عاملية جديدة لدعم املتـــتسمرين   ا اذ قراراي 

بس ام ا   ذلك، ووضَع  رائط  ة بشأن ما بذا كانت استسماراهتم تت م   حتقيا األهداو وكيحيةمتتنري 
 لامتـــــــــــتسمرين   سال أهداو التنمية املتـــــــــــتدامة، وه   رائط تزود فرص االســـــــــــتسمار الداعمة ألهداو

يــاجــاي اإلمنــائيــة مع التنميــة املتـــــــــــــــتــدامــة ببيــااني ورؤى ق ريــة، مبــا ُيرب  اتــاالي الع تتقــايع في ــا االملت
 املتتسمرين. رغباي
  املائة  2، بزايدة قدرها 2018مايون دوالر   عام  624وبا ت املتامهاي   املوارد المادية  - 39

 ،الضــــ وط الدافمة   منحى هبوي  قائمة . وعاى الرغم من هذا الت ور اإل اي، ال تزال2017عن عام 
تـــــــــــبب تقاباي المماة الع تؤزر عاى عم ي اجل اي املاحنة الرئيتـــــــــــية. وال تزال املوارد المادية     ر ب

و شــــيا مع اتحا  األمم المام املتماا علتموي ، ســــيواصــــ  الربانمج اإلمنائ  التماون مع شــــركائه   التموي  
من أج  ت يري مزيج موارده ونوعيت ا، تدو حتقيا االســــــتقرار األســــــاســــــ  واالنتقال من التموي  الشــــــديد 
التخ ــــــــــي  بىل التموي  األق    ــــــــــي ــــــــــاً، وذلك من أج  توفري قدر أكرب من املرونة عند االســــــــــتجابة 

 ملت اباي التنمية وملاالي األ ماي.
 

 إدماج وتنفيذ اإلدارة املركزية للمخاطر  - زاي 
ســياســة عامة ددَّزة لردارة املركزية لامخاير. وتتَّبع هذه  2019أصــدر الربانمج اإلمنائ    عام  - 40

التــــــــياســــــــة هنجا واعيا ب اء بدارة املخاير مبا يتين لاربانمج اإلمنائ  أن ي ــــــــبن منعمة أكسر ذكاء ومرونة 
  قادرة عاى االنتقال من تحادي املخاير بىل ركوب املخاير عاى حنو متؤول.

ومبا أن جزًءا من   ة بدء التنحيذ يركز عاى بناء القدراي املؤستية وزقافة التمام  مع املخاير،  - 41
وضـــــع الربانمج اإلمنائ  سموعة أدواي بشـــــأن اإلدارة املركزية لامخاير تتضـــــمن توجي اي تنحيذية وأدواي 

. وتدور مناقشـــــــــاي 2019لرســـــــــم  رائط املخاير. وأتيحت عإلضـــــــــافة بىل ذلك فرص لاتدريب   عام 
دا اية بشــأن أفضــ  التــب  لتشــجيع تبادل املمارو بشــأن الدرو  املتــتحادة وأفضــ  املمارســاي املتماقة 

 عإلدارة الحمالة لامخاير. 
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وتواصـــــــــــــــ  الاجنة املمنية عملخاير، الع  س  أعاى هيئة إلدارة املخاير   الربانمج اإلمنائ ، والع  - 42
ون وه  تتــألف من ويع مــديري امل ــاتــب اإلقايميــة عاى متـــــــــــــــتوى األمنــاء المــامم يرأســـــــــــــــ ــا املــدير املمــا

املتــاعدين، االضــ  َظ بدورها النشــط   اإلشــراو عاى التنحيذ واالســتخدام المامَّم إليار اإلدارة املركزية 
 ال برية. تحاقمة أولامخاير   الربانمج اإلمنائ ، كما تركز عاى املخاير املؤستية االسةاتيجية واملخاير امل

  
 كانون األول/  31حالة توصــــيات جملس مراجعي احلســــاابت للســــنة املنتهية يف  - اثلثا 

 2018ديسمرب 
، أصــدر سااب مراجم  ا تــاعي، 2018كانون األول/ديتــمرب   31علنتــبة لاتــنة املنت ية    - 43

من توصــياي مراجم  ا تــاعي  A/74/5/Add.1  25  تقريره عن مراجمة ملتــاعي الربانمج اإلمنائ   
  ملم صنحت ‘ أولوية عايا’توصية . ومن تاك التوصياي، ُصنحت تتع أبهنا ذاي  31: 2017 عام 

ل ادرة. ووافقت اإلدارة عاى ويع التوصياي ا‘. أولوية متوس ة’املتبقية ععتبارها ذاي  16التوصياي الــــ 
 .2020ومواعيد اإل ا  املتت دفة لتاك التوصياي ه  الربع األول والربع الساين من عام 

ــــــــ  - 44 ال ادرة، تت   مثان إبدارة املوارد البشرية  بدارة عقود اخلدماي والمقود  25ومن التوصياي الـ
ابة الدا اية، وز ث عالعةاو الحردية ، وأربع بتنحيذ الن ج املنتا لاتحوي ي النقدية، وز ث إبيار الرق

عإليراداي، ويت   ما تبقى من ا مبجاالي أ رى اتاحة. وسيت اب تنحيذ التوصياي بذل ج ود متتمرة 
من جانب بدارة الربانمج اإلمنائ  ملماجلة املتائ  األساسية، وال سيما ضرورة ضمان النوعية عاى متتوى 

 املنحذة من   ل الشركاء املنحذين؛ ورصد االمتسال. املشاريع؛ والرصد والتقييم؛ ورصد األنش ة
و شــيا مع ممارســاي اعُتمدي   التــنواي التــابقة، وعاى النحو املتحا عايه مع سااب مراجم   - 45

ا تـــــــاعي، يت بع الربانمج اإلمنائ  هنجا تدر يا لتنحيذ توصـــــــياي مراجم  ا تـــــــاعي، مع حتديد واضـــــــن 
حيذ ك  توصـــــــــية، ومواعيد اإل ا  املتـــــــــت دفة. ويتـــــــــتند هذا الن ج التدر   لامتـــــــــؤولياي فيما يتماا بتن

مدى تمق د ك  متــــــــــألة، والوقت ال  م  ا ا ومناقشــــــــــت ا مع سااب مراجم  ا تــــــــــاعي. ومن امل م  بىل
بال بمد صــــــــــدور التقرير الن ائ  تااب  2018اإلشــــــــــارة بىل أنه   يتتــــــــــن البدء   تنحيذ توصــــــــــياي عام 

 .2019تاعي    و /يوليه مراجم  ا 
، أي بمد أربمة أشــــــــــ ر من بصــــــــــدار تقرير سااب 2019وملىت منت ــــــــــف تشــــــــــرين الساين/نوفمرب  - 46

، أشــــــــــــــــاري بدارة الربانمج اإلمنــائ  2020مراجم  ا تــــــــــــــــاعي ر يــاً ورغم مواعيــد اإل ــا  املقررة لمــام 
ا تاعي. وكان قد بدأ المم  علحم  عاى توصية واملدة نُحذي،   انتعار استمراض سااب مراجم   بىل
من التوصـــــــــــــــيــاي املتبقيــة تااب مراجم  ا تــــــــــــــــاعي ل حــالــة التنحيــذ ال ــامــ  حباول مواعيــد اإل ــا   16

، يرد   املوقع الشـــــــــب   لامجااب التنحيذي جدوٌل 2010/9املتـــــــــت دفة. وعم  بقرار اتااب التنحيذي 
 .يبم ملالة تنحيذ توصياي مراجم  ا تاعي

  

https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.1
https://undocs.org/ar/A/74/5/Add.1
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 1اجلدول 
 حالة التنفيذ حسب مواتيد اإلجناز املستهدفة  

 المدد موعد اإل ا  املتت دو
ذي  التوصـــــــــــــــيـــــاي الع نـُحـــــ 

 قيد التنحيذ يُاب بغ ق ا أو
املقرر البـــــــدء 

 اتموظ بتنحيذها
 7 2 4 1 7 ، الربع األول2020عام       

 18 6 12  18 ، الربع الساين2020عام 
 25 8 16 1 25 الكلياجملموع  
 %100  %32  %64  %4  %100 النسبة املئوية 
  

  2اجلدول 
 حالة التنفيذ حسب األولوية  

 ت نيف األولوية
ذي  التوصـــــــــــــــيــــاي الع نـُحــــ 

 اتموظ املقرر البدء بتنحيذها قيد التنحيذ يُاب بغ ق ا أو
 9 1 7 1 عالية     

 16 7 9  متوس ة
 25 8 16 1 اجملموع 
  %100  %32  %64  4 اجملموع النسبة املئوية من 
  

حــالــة توصــــــــــيــات جملس مراجعي حســـــــــــاابت األمم املتحــدة للســــــــــنــة املنتهيــة  - رابعا 
 والسنوات السابرة 2017كانون األول/ديسمرب  31 يف
ال ــادرة بشــأن  96، ومن توصــياي مراجم  ا تــاعي الــــــــــــــــــ 2019ملىت تشــرين الساين/نوفمرب  - 47

توصــية  70، قي م سااب مراجم  ا تــاعي 2015و  2016و  2017الربانمج اإلمنائ  لاتــنواي املالية 
اى أهنا   املائة  ع 24توصـــــــية   23و ‘ جتاو هتا األملداث’أو ‘ منح ذة عل ام ’  املائة  عاى أهنا  73 
   املائة  م ررة.  3وع وة عاى ذلك، هناك ز ث توصياي  ‘. قيد التنحيذ’

والتوصــــــــــــــياي املتبقية من التــــــــــــــنواي التــــــــــــــابقة والع ال تزال قيد التنحيذ أو كرري ه  جزء من  - 48
 األولوايي التبع المايا املت اة مبراجمة ا تاعي. 

 
 3اجلدول 

 الربانمج اإلمنائي -( 2017-2015السنوات السابرة )حالة تنفيذ توصيات   
 النتبة املئوية من اتموظ عدد التوصياي ملالة التوصياي

   املائة 66  28-2015، 23-2016، 12-2017  63 نـُح ذي   
   املائة 7  3-2015، 2-2016، 2-2017  7 جتاو هتا األملداث

 املائة   3  1-2015، 1-2016، 1-2017  3   تنحذ
   املائة 24  1-2015، 6-2016، 16-2017  23 قيد التنحيذ
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 االستنتاج - خامسا 
من دواع  ســـــــــــرور الربانمج اإلمنائ  أنه تاق ى رأايً من سااب مراجم  ا تـــــــــــاعي غري مشـــــــــــحوظ  - 49

الربانمج بتححعاي. وهذا دلي  عاى المم  الشـــــــا  الذي يضـــــــ اع به ويع املوظحم عاى ن ا  م اتب 
اإلمنائ  عاى ال ـــــــميد المامل . وتُنشـــــــا األولوايُي اإلدارية التـــــــبع المايا املنقحة املقةملة املت ـــــــاة مبراجمة 

واإلجراءاُي ال  مة لتنحيذها بيارا إلدارة الربانمج اإلمنائ  ل ســــــتجابة  2019-2018ا تــــــاعي لاحةة 
ت يرياي ال برية الع يرأي عاى قيادة امل اتب لاتحدايي الراهنة واملتـــــــتجدة. وتشـــــــم  هذه التحدايي ال

نتيجًة لحك االرتباط بم نعام املنتـــــــــــــــقم املقيمم والربانمج اإلمنائ ، وملا  م  2019الق رية   ل عام 
عن ذلك الملقا من تميمت ملمسام مقيمم جدد. وســيواصــ  الحريا التنحيذي وفريا األداء املؤســتــ  القيام 

 يرياي والتقدم الر    مماجلة األولوايي اإلدارية املت ــــــــاة مبراجمة ا تــــــــاعي، عن كسب برصــــــــد هذه الت
ي ح  مواصــاة الربانمج اإلمنائ  تمزيز اإلنتاجية، واملتــاءلة، والشــحافية، واألداء من أج  حتتــم النتائج  مبا

  واألزر، مع بذل ك  اجل ود إلغ   توصياي سااب مراجم  ا تاعي   الوقت املناسب.
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 1املرفق 
األولوايت اإلدارية الســـــــبع العليا املنرحة املتصـــــــلة مبراجعة حســـــــاابت الربانمج   

 وترييم التردم احملرز بشأهنا  2019-2018اإلمنائي للفرتة 
 
  بدارة قدراي الشركاء املنحذين وشؤوهنم االئتمانية - 1
  بدارة الربامج واملشاريع وتقييم ا - 2
  اسةاتيجياي الرقابة عاى املشةايي وا د من ال   - 3
  الدوراي التدريبية اإللزامية وبدارة عقود اخلدماي -بدارة املوارد البشرية  - 4
  اإلدارة املالية - 5
  الشراكاي وتمبئة املوارد - 6
  بدماج وتنحيذ اإلدارة املركزية لامخاير - 7
   

 األلوانرموز  مفتاح البيان
 5 عوجلت الشواغ  ب ورة فمالة

 4 لومل  ملدوث أوجه حتتن جيد. ب دد حتقيا اهلدو
 3 لومل  ملدوث أوجه حتتن. ما  ال هناك عم  يتمم القيام به

  ُت با اإلجراءاي الت حيحية  اما، أو   تتحقا  اما اآللر املتو اة من اإلجراءاي، 
 2 ال امنةأو ينب    حيف ملدة املخاير 

 1 ساءي األملوال
 


