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 2017الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك2017حزيران/يونيه  9إلى  مايوآيار/ 30

 من جدول األعمال المؤقت 15البند 

 والتحقيق تدقيق الداخليال –األمم المتحدة للسكان صندوق 
   

 صندوق األمم المتحدة للسكان

       أنشطة  عن والتحقيق خدمات التدقيق الداخليمكتب  ةتقرير مدير

لصندوق األمم المتحدة للسكان في عام  والتحقيق التدقيق الداخلي

2016 

 

 والرقابة ،وإدارة المخاطر ،الرأي بشأن كفاية وفعالية إطار صندوق األمم المتحدة للسكان للحوكمة                  

 
  

 

 

  

ذي تم إلى نطاق العمل ال لذي يستتتتتندوالتحقيق، وا التدقيق الداخليخدمات  مكتبمديرة  بناًء على رأي      

الرقابة الداخلية في صتتتندوق األمم و ،وإدارة المخاطر ،، فإن كفاية وفعالية عمليات الحوكمةبه االضتتتط  

ً ”المتحدة للسكان كانت   لكنو، اتمسارالتلك  وتفعيل نشاءتم بشكل عام إقد  همما يعني أن -“ ُمرضية جزئيا

سلباً على تة واحدة أو أكثر يمكن أن قضي تحديد أمكن سكان إذا  أهدافتحقيق ؤثّر  صندوق األمم المتحدة لل

القضايا التي جرى أٌي من نطوى ال ي فوفقاً لتقديرات المكتب، ع ذلك،مو ا.لم تعمل اإلدارة على التصّدي له

 .تلك األهدافبتحقيق محتمل على إخ ل خطير  هاتحديد
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 الرأي -أوالً 

 ،بشتتتكن كفاية وفعالية إطار صتتتندوق األمم المتحدة للستتتكان للحوكمة الرأي هنا نستتتتعر  – 1

ً ل، والرقتتابتتة ،وإدارة المختتاطر  حزيران/ يونيتته في 2015/13 رقم المجلس التنفيتتذي قراروفقتتا

2015. 

 

إلى نطاق  لذي يستتتتتتتتندوالتحقيق، وا التدقيق الداخليخدمات  مكتبمديرة  بناًء على رأي  - 2

الرقابة و ،وإدارة المخاطر ،ات الحوكمةمستتتتار، فإن كفاية وفعالية به ذي تم االضتتتتط  العمل ال

ً ”الداخلية في صتتتندوق األمم المتحدة للستتتكان كانت  تم بشتتتكل قد  همما يعني أن -“ ُمرضتتتية جزئيا

ؤثّر ستتتلباً تة واحدة أو أكثر يمكن أن قضتتتي تحديد أمكن لكنو، اتمستتتارالتلك  وتفعيل نشتتتاءعام إ

ع مو ا.صتتتتندوق األمم المتحدة للستتتتكان إذا لم تعمل اإلدارة على التصتتتتّدي له أهداف تحقيقعلى 

على إخ ل خطير  هاتحديدالقضتتتتتتايا التي جرى أٌي من نطوى ال ي فوفقاً لتقديرات المكتب، ذلك،

 .تلك األهدافبتحقيق محتمل 

 

 صندوق األمم المتحدة للسكان مسؤوليات إدارة   -ثانياً 

 

والرقابة  ،وإدارة المخاطر ،الحوكمة اتمسارإدارة الصندوق مسؤولة عن تصميم وصيانة  - 3

على  والتحقيق التدقيق الداخلي. وتقتصر مسؤولية مكتب خدمات فعاليةب عملها ضمانالداخلية و

 بشكل مستقل. اتمسارتقييم مدى كفاية وفعالية هذه ال

 

 والرقابة الداخلية ،وإدارة المخاطر ،الحوكمة عمليات وفعالية المعايير المستخدمة لتقييم مدى كفاية -ثالثا 

 

واإلطار  2013إطار الرقابة الداخلية لعام  والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات استخدم  - 4

 -للجنة المنظمات الراعية للجنة تريدواي  2014المتكامل إلدارة المخاطر المؤسسية لعام 

صندوق األمم المتحدة للسكان ككساس إلطار الرقابة الداخلية وعملية إدارة  مااعتمده نذي  لالو

 اتمسارلتقييم كفاية وفعالية رئيسية معايير ك - ، لديهعلى التوالي ،المخاطر المؤسسية

توفير تككيد معقول بشكن تحقيق أهداف من أجل والرقابة الداخلية  ،وإدارة المخاطر ،الحوكمة

 الفئات التالية: ضمنللسكان صندوق األمم المتحدة 

 

 )أ( االستراتيجية: الوفاء بوالية الصندوق وتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية؛
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أهداف األداء التشغيلي  (i))ب( العمليات: فعالية وكفاءة عمليات الصندوق، بما في ذلك 

 ؛حماية األصول( iiiاألموال؛ و ) اصت لهصّ ي خُ تغر  ال( مطابقة النفقات لألii) والمالي؛

 

الداخلية التقارير غير المالية  (ii)؛ الداخلي والخارجي اإلب غ المالي (i)موثوقية )ج( اإلب غ: 

 مة من صندوق األمم المتحدة للسكان؛ والمقدّ  والخارجية

 

د في على النحو المحدّ  يمي لصندوق األمم المتحدة للسكان)د( االمتثال: االلتزام باإلطار التنظ

 وإجراءاته. ،وسياساته ،وقواعده ،التشريعية واليته

 

 ً  ألدلة التي تم النظر فيها لصياغة الرأيلاإلضافية مصادر الو التدقيق الداخلينطاق عمل  - رابعا

 

التدقيق مكتب خدمات التي قام بها  التدقيق الداخليمهمات يستند الرأي إلى ما يلي: )أ(  - 5

 ،األعمال األساسية اتمسارو ،والمكاتب اإلقليمية ،للمكاتب القطرية والتحقيق الداخلي

 التدقيق الداخلينات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛ و )ب( عمليات ومكوّ  ،والبرامج

 31كانون الثاني/ يناير و  1بين ما  يتجر  تي أُ الومشتركة ألنشطة األمم المتحدة المشتركة، ال

التدقيق مكتب خدمات  ةل في تقرير مدير، على النحو المفصّ 2016ديسمبر  /كانون األول

والتحقيق في صندوق األمم المتحدة للسكان في  التدقيق الداخليوالتحقيق عن أنشطة  الداخلي

 (.2 رفقالقسمان الرابع والسادس، والم، DP/FPA/2017/6الوثيقة ) 2016عام 

 

ً التي قام بها المكتب  التدقيق الداخليجريت جميع عمليات أُ  - 6  عمول بها للسياسات الم وفقا

 ،والقواعد واألنظمة المالية ،وهي سياسة الرقابة -االلتزام بها  ى المكتبالتي يتعين علو

 1.ايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخليوالمع ،موظفينالخاصة بال والقواعد واألنظمة

 

 

 

________ 

 .الداخلي الدولي للتدقيقمعهد القام بتعميمها  1

 



 DP/FPA/2017/6/Add.1 

 

4 

 

   ، حسب االقتضاء، في مصادر أخرى لألدلة، منها ما يلي: مكتبال ر  رأيه، نظ   لتكوينو - 7

التي أجراها في السنوات  التدقيق الداخليعمليات  نتيجة مكتبالتي تراكمت لدى المعرفة ال)أ( 

 التدقيقلدعم وضع خطة  جريتوالتي أُ  ،2016لعام  مخاطرالتقييم عملية )ب( نتائج  ؛السابقة

؛ 2016ديسمبر  /كانون األول 31في  التدقيق الداخلي؛ )ج( حالة تنفيذ توصيات 2017لعام 

مراجعة ( نتائج ـ؛ )ه2016زة في عام نج  )د( المسائل النظامية التي أشارت إليها التحقيقات المُ 

 التي أبلغ عنها مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة في رسالته اإلدارية بشكن الحسابات

يناير  /كانون الثاني 30 بتاريخ لصندوق األمم المتحدة للسكان 2016المؤقتة لعام  المراجعة

في  زتنج  لوطني التي طلبتها اإلدارة وأُ ؛ )و( نتائج عمليات مراجعة حسابات التنفيذ ا2017

كاتب القطرية المالعديد من ها ييمات الذاتية للرقابة التي أنجز؛ )ز( نتائج التق2016عام 

؛ )ح( 2017يناير  /في كانون الثانيالرئيسي بع  وحدات األعمال بالمقر  وكذلكقليمية واإل

 ق ب ل من موّرديندارة فيما يتعلق بإدارة الحصلت عليها اإلوالتي طرف ثالث من  تطمينالتقارير 

نتائج عمليات  و()و دارة؛ واإل المراسلة والتعاون أنظمةخدمات استضافة ومصادر خارجية، 

 خاطرملعملية إدارة ا ضمنزت نج  حتيال التي أُ الاتيجية ومخاطر ارتسالالمخاطر ا تقييم

 دارة.إلة التي تنفذها ايؤسسملا

 

النظر فيها  وبع  مصادر األدلة اإلضافية التي جرى التدقيق الداخليعمليات  اعتمدت - 8

أو   2015في عام  لى األنشطة التي اضطلع بها الصندوق أساساً عألغرا  صياغة الرأي 

 إذا مارت علی الرأي تکون قد أثّ  ربماة مکن تحديد أمور إضافيكان من المالسنوات السابقة. 

 أو في السنوات السابقة. /و 2016يت أعمال تدقيق إضافية في عام جر  أُ 

 

السابقة، قام صندوق األمم المتحدة للسكان  عوام، كما كان الحال في األ2016م في عا - 9

ألداء  مؤسسات أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدةتتمثل في باالستعانة بمصادر خارجية 

كشوف ، منها: )أ( أنشطة مختارة إلدارة الموارد البشرية؛ )ب( إعداد هامةالمهام بع  ال

المدفوعات؛ )د( إدارة  معالجة ؛ )ج(أصحاب عقود الخدماتلموظفين ول الرواتب ودفعالرواتب 

اعتمدت إدارة كما نظام تخطيط الموارد في المؤسسة. ( استضافة وإدارة ـنة؛ و )هيالخز

ت إليها د  سن  الصندوق على أنشطة اإلدارة والرقابة االئتمانية التي تضطلع بها المنظمات التي أُ 

والرقابة الداخلية ذات  ،وإدارة المخاطر ،، فيما يتعلق بكفاية وفعالية عمليات الحوكمةهذه المهام

 .والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات ال يشملها رأي هذه و ؛الصلة
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خارجية، تتمثل في بمصادر األمم المتحدة للسكان صندوق وباإلضافة إلى ذلك، يستعين  - 10

ت، واالتصاال هامة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ألداء مهام خدمات من أطراف ثالثة مقدمي

. لم تحصل إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان على تقارير بما في ذلك استضافة نظم هامة

والرقابة الداخلية  ،لمخاطروإدارة ا ،ضمان من طرف ثالث بشكن كفاية وفعالية عمليات اإلدارة

 ،التكنولوجيةالضعف، وصيانة الهياكل األساسية مواطن إدارة وجدار الحماية ب فيما يتعلق

 .والتحقيق التدقيق الداخليال يشملها رأي مكتب خدمات هذه ووخدمات استضافة المواقع؛ 

 

 وتقييم المسائل قيقالتدبعة لتجميع نتائج العملية المت   -خامسا 

 

واألدلة اإلضافية  مكتبال التي اضطلع بها التدقيق الداخليتجميع نتائج عمليات  تم -   11

ذت في التي  باستخدام اإلطار الذي  - المسارمجال وال حسب -ار عند تكوين الرأي عتباالأُخ 

 والتحقيق.التدقيق الداخلي ولإلب غ عن النتائج الرئيسية ألنشطة  المخاطرسبق وضعه لتقييم 

 

تم تقييم األثر المحتمل للقضايا التي تم تحديدها على تحقيق أهداف صندوق األمم  - 12

        أع ه مع مراعاة ما يلي:  4لة في الفقرة لصلة في الفئات المفصّ المتحدة للسكان ذات ا

ي تغطيها والمجاالت الت ،والبرامج ،اتوالمسار ،لكياناتتي حصلت عليها اات ال)أ( التقدير

عة )ب( طبي  ؛ هاتدقيق التي تمعلى أساس قيمة النفقات  ةً ، موزونالتدقيق الداخليعمليات 

مدى ولتلك القضايا الجذرية  األسبابوإجماال؛ )ج(  دة، كّلٍّ على حدةوأهمية القضايا المحدّ 

التي  تقييم المخاطرعملية إلى نتائج  د استناداً المخاطر، على النحو المحدّ  ىنح  ( م  انتشارها؛ )د

 التدقيق الداخلي( مدى تنفيذ توصيات ـ، وأهمية العمليات المتضررة؛ )هأجراها المكتب

في المقر  الية الضوابط التعويضية المستخدمةكفاية وفعمدى المتعلقة بهذه العمليات؛ و )و( 

أثر القضايا سهم في التخفيف من التي يمكن أن تُ و ،أو على مستوى المكاتب اإلقليميةالرئيسي 

 .التي تم تحديدها

 

 

ً سادس  التي بُنَِي عليها الرأيس األس. ا

 

 ،لحوكمةامدى كفاية وفعالية عمليات بتقييم  والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات  قام - 13

ً على أنها "مُ بصندوق األمم المتحدة للسكان الداخلية  والرقابة ،وإدارة المخاطر "، رضية جزئيا
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تحديد قضية أو أكثر، إذا لم  ات كانت تعمل بشكل عام، ولكن أمكنعني أن هذه المساربم

ً فإنها يمكن أن تعالجها اإلدارة،  لة في الفقرة في الفئات المفصّ  على تحقيق األهداف تؤثر سلبا

 أع ه. 4

 

 وفيما يلي وصف لمجاالت التحسين الرئيسية المؤدية إلى هذا الرأي: - 14

 

 الحوكمة وإدارة المخاطر -ألف 

 

 إطار المراقبة المتكامل

 

ات مساروالذي يشمل جميع ، والمتكاملبة الشامل اقإطار الراالنتهاء من وضع ينبغي  - 15

العمليات ذات الصلة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات البرامج وإدارة الحوكمة و

لكل  يدهاحدتي تم تالمخاطر ال تقليللضوابط الرئيسية المطلوبة لا وضوحب دحدّ يواالتصاالت؛ و

 .إلى أدنى حدٍّ ممكن، وخطوات التنفيذ ذات الصلة والمسؤولية عن اتخاذها مسار

 

مفيدة لتمكين اإلدارة من زيادة الوعي بمتطلبات الرقابة  كمال هذا اإلطار أداةً ستسيوفر إ - 16

ييم دوري للتقال لداخلية والتدريب عليها )تعزيزاً للجهود القائمة بالفعل، مثل إجراء المسحا

 فيال فعّ على نحوٍّ   اسروابط الداخلية؛ واإلبة(؛ وتحسين إنفاذ المساءلة عن الضاقالذاتي للر

 االجاري تنفيذهو ،دليل السياسات واإلجراءاتوتحديث مراجعة العملية المخّطط لها ل إنجاز

 وقت إعداد هذا الرأي.

 

 

 

 

 إدارة المخاطر المؤسسية

 

لت – 17 ما ، وال سيما في2016عام  المؤسسةتغييرات على عملية إدارة المخاطر في  أُدخ 

ظام المعلومات االستراتيجية" تم "ن من وحدة "، وهوmyRisks"تطبيق وظائف ب يتعلق
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التي تضطلع بها و ،االحتيالمخاطر لتوثيق عمليات تقييم المخاطر االستراتيجية و تطويرها

 .الرئيسي المكاتب الميدانية ووحدات المقر

 

 يتها التشغيلية، وسدد من النضج، وتحسين تصميمها وفعالتحتاج العملية إلى مزي - 18

ال. وينبغي من أهمية التقييمات التي تنجزها وحدات األعم دّ حُ الثغرات في المهارات التي ت  

في الربع الثاني من  زمع إقامتهاتنفيذ األنشطة المخّطط لها لمرحلة االستجابة للمخاطر )والمُ 

ة بمعالجة المعنيّ  ها من ق ب ل فرق العملتحليلمراجعتها و ( بشكلٍّ تام، بما في ذلك2017عام 

 (.في ذلك المجال الخبراء المتخصصين المخاطر )أي مجموعات

 

مزيد من التحسينات على العملية، بما في ذلك استخدام الدخال بخطط اإلدارة إلب رحّ ن - 19

تواجه  ة أو التيهشّ نسانية في سياقات إ تي تعمللدان النهج متباين إلدارة المخاطر بالنسبة للب

 صندوقتدريب موظفي الغش، وبشكن حة امج، وإصدار سياسة منقّ زيادات كبيرة في حجم البر

 .لزيادة وعيهم فيما يتعلق بالغش واالحتيال ذينوالشركاء المنفّ   المتحدة للسكاناألمم 

 

 الهيكل التنظيمي والموظفين

 

(iقدر )األعمال وحدات ات 

 

ماد وتنفيذ الهيكل التنظيمي لوحدات األعمال ومراجعة اعتتحسين توقيت هناك حاجة إلى  - 20

برامج جديدة   بالتزامن مع تطويرالتي يتم االضط   بها عادةً و، والهيكل الموظفين االتساق بين

لضمان أن تظل القدرات متوائمة مع إنجاز وذلك هامة في البرامج،  لتغيّرات أو استجابةً 

 واالحتياجات التشغيلية. البرامج

 

 

(ii) الشواغر في المناصب اإلدارية الرئيسية 

 

اتخذت اإلدارة إجراءات لخف  معدل الشواغر في المناصب الرئيسية، مثل تنفيذ  - 21

في الكشف عن حاالت  التدقيق الداخلياستمرت عمليات  ،ذلك رغم. واتع القيادجمّ مُ مشرو  
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يتم شغل  ومع ذلك الة، دة، أو تعمل في سياقات هشّ أو معقّ  /و بتنفيذ برامج كبيرةم لمكاتب تقو

المستمر  مما يحرم هذه المكاتب من اإلشراف - بدون إبطاءفيها الرئيسية  ةاغرمناصب الشال

 القيادة واإلدارة. من ق ب لعليها 

 

 ةتب اإلقليمياوالمك الرئيسي المقروالرقابة لدى دعم مهام ال

 

ة )أي "خط الدفا  الثاني"( في المقر الرئيسي والمكاتب رقابة اإلدارينبغي تعزيز ضوابط  - 22

جيهية واضحة فيما يتعلق بطبيعة رقابة اإلدارة تحديد اختصاصات ومبادئ تووذلك ب –اإلقليمية 

 تقارير إدارية م ئمة؛ وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لها. ونطاقها وتواترها؛ وتطوير

 

، أدنى حدإلى  من ق ب ل اإلدارةالمخاطر الناشئة عن الثغرات في القيادة واإلشراف لتقليل و - 23

والمكاتب اإلقليمية إلى وحدات األعمال الرئيسي م من المقر المقدّ واإلشراف ينبغي زيادة الدعم 

 .الشاغرة المناصبتلك شغل يتم  إلى أن لةيطوتي تمتد لفترات المتكثرة بالشواغر ال

 

 ة الداخليةالرقاب -باء 

 

 إدارة البرامج

 

(iتخطيط البرامج وتنفيذها ) 

 

 . اإلدارة القائمة على النتائجأ

 

لقطرية برامج ال وثائق الكمّ تُ الموارد و لبرامجا نتائجأُطرٍّ أكثر شموالً ل ينبغي تطوير - 24

 ب( المؤشرات،) ؛البرنامج ة، وتحّدد ما يلي بشكلٍّ أفضل: )أ( نواتجمؤسسيواإلقليمية وال

تقديرات  نتائج المتوسطة(؛ و )د(ال)أي  التنفيذ ( معالمج) واألهداف ذات الصلة؛ والمنطلقات

تخطيط ذلك بيسمح ميع الفترات ضمن دورة البرنامج. سلة عن جمعلومات مفصّ  ، معالموارد
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ز نحو تحقيق النتائج حر  المُ  قّدم، وتحسين تتبع التعلى نحوٍّ أكثر فعالية هاامج وتنفيذأنشطة البر

 امج. من البرالمتوقعة 

 

 تعتمد مبادرة في بلدان مية خاصة بالنسبة للمكاتب التي تعملهذه الحاجة أه وتكتسب - 25

، مثل إطار عمل األمم المتحدة للبرامج التي قررت استخدام أدوات مشتركةو"توحيد األداء" 

مصفوفات النتائج والموارد، أو ة اإلنمائية، أو خطة األمم المتحدة للمساعد ،للمساعدة اإلنمائية

 لتخطيط البرامج وتتبع النتائج. يكفي حيث أن هذه األدوات ال توفّر معلومات مفّصلة بما

تتفاقم التحديات في هذا المجال بسبب محدودية ضمان الجودة على مستوى المكاتب  - 26

 اإلقليمية.

زام باستخدام فر  االلتإلى أنها تنظر في األمم المتحدة للسكان صندوق أشارت إدارة  - 27

وثائق المشاريع أو النواتج، للمساعدة على ضمان تخطيط البرامج  للبرامج، مثل جديدة أدوات

 عن تتبع نتائج البرامج. ، فض ً على نحوٍّ أكثر فعالية وتنفيذها

 

 ب. إدارة خطة العمل

 

في تشرين  GPSالبرمجة في إدارة خطة العمل بعد تنفيذ نظام  تحسيناتلوحظت  – 28

زيادة كذلك ، وأطلس إعداد خطة العمل في تطبيق، وال سيما فيما يتعلق ب2014نوفمبر  /الثاني

كما تضّمنت هذه  الميزانيات ذات الصلة.أنشطة خطة العمل و الوضوح والشفافية حول

تم نشر نتائجها ، وبشكن خطط العمل البرامج شعبةالمراجعات التي اضطلعت بها  التحسينات

 .على نطاق واسع المكاتب القطرية واإلقليمية على

 

   يتعلق بـ : فيما  ةً خاصو، إدارة خطة العمل تحسين عمليةمواصلة العمل على ينبغي  – 29

لتعكس  امنتظبا الخطة ب( تحديث) )أ( تحسين دقة توقيت إنجاز الخطة ومستوى التفاصيل فيها؛

ميزانيات رشيد تج( ) ، أو الموارد الُمخّطط لها؛أو الميزانيات ،رات الهامة في األنشطةالتغيّ 

ة وتلك  توافقتحقيق ( د)؛ بشكلٍّ أفضلوتوثيقها خطط العمل  د  أفضل بين خطط العمل المعتم 

 .GPSنظام البرمجة بخطط العمل “ لمحات” المتضّمنة في
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، ومعالجة أوجه بشكلٍّ عام عملية إدارة خطة العملفعالية تعزيز ينبغي مواصلة العمل ل - 30

إلى وظائف  )أ( الوصول :في مجاالت GPSتطبيق البرمجة بضوابط الالقصور في تصميم 

ميزانية  ؛ )ب( فصل المهام بين عمليات وضع خطط العمل والصيانة؛ )ج( وضعنظام البرمجة

 ها.خطة العمل واعتمادها؛ و )د( إنشاء خطة العمل واعتماد

 

 امجج. ضوابط اإلدارة المالية للبر

 

من التعزيز، بحيث تتوفر لها  المزيد لبرامجلالمالية دارة اإلتتطلب إجراءات وضوابط  - 31

ً تلك المطبّ دقة تماثل  عمل ال لخططعلى الميزانية المؤسسية، بما في ذلك وضع ميزانيات  قة حاليا

إجراء دة؛ وتكب  مراجعة دورية للنفقات المُ والقيام بالنفقات؛  لة ومدعومة حسب فئاتمفصّ تكون 

ً كما األنشطة والنفقات.  حسب فئات - مقابل األداء الفعليلميزانية بانتظام لتسويات   ينبغي أيضا

 ،ووثائق المشاريع ،تكاليف المناسبة لمقترحات التمويلة لضمان تحديد النحسّ تطبيق ضوابط مُ 

تنفيذ األنشطة وخطط العمل، بحيث تعكس جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة ال زمة ل

لة من الموارد موّ المُ  دعم المشترك للموارد األساسية وأنشطة البرامجال ذات الصلة، والتعامل مع

 .غير األساسية

 

 االستجابة اإلنسانية د.

 

 . ويتطلب األمر2016ابة اإلنسانية في عام لوحظت تحسينات فيما يتعلق بكنشطة االستج - 32

وتعزيز أداء صندوق األمم المتحدة  اختناقات البرامج والتشغيل اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة

المجلس التنفيذي لسد  فرضهاللسكان في هذا المجال. ويشمل ذلك تنفيذ آليات التمويل التي 

جهود االستجابة؛  ن لضمان استدامةالوصول إلى التمويل المروتسهيل النقص في التمويل؛ 

لضمان التنفيذ في الوقت المناسب  درات الموارد البشريةومواءمة ق وتعزيز قدرات الطفرة

 وبصورة أكثر فعالية في السياقات اإلنسانية.

 

(ii) التنفيذ الوطني 

 

 ينذالمنّف   اءكالشر. قدرات أ
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أو  2015 في عام ساساً جريت أأُ قد  2016في عام  تقييمات القدرات التي ُروجعتكانت  - 33

الكشف عن الحاجة إلى إجراء تقييم أكثر دقة  له. واصلت تلك التقييمات السابقة في األعوام

 ً ، بما في ذلك ذينالمنفّ  الشركاء لدى المالية البرنامجية وقدرات اإلدارة  للقدرات وأفضل توثيقا

د مجلس حدّ كما ة. وال سيما في السياقات اإلنسانية والهشّ  - المطبّقة لديهم ضوابط منع الغش

 ً  .2017لتحسين في رسالته اإلدارية لعام اً لفرص مراجعي الحسابات أيضا

 

كان قد تم طرحه نّسق للتحوي ت النقدية )هاكت( هج المُ اإلطار المنقّح للنّ  ر أنتذك  ينبغي و - 34

 بشكلٍّ جزئيتعكس  2016 عام في التي أُنهيت عمليات التدقيقفإن ، ومن ثم 2016في عام 

 .لتغيير والتحسينات المتوقعة منها ذلك

 

 ذينب. الرصد المالي للشركاء المنّف  

 

لضمان استخدام وذلك ، إلى اهتمام مستمر ذينتعزيز الرصد المالي للشركاء المنفّ   يحتاج - 35

 .عتمدةوالميزانيات المُ خطط العمل  وفق خّصصة لهاالمُ  لألغرا مقّدمة األموال ال

 

اإلطار طرح عة من المتوقّ تحسينات ال ، لم يتم بعد جنُي ثمار34ر في الفقرة ك  وكما ذُ  - 36

 .2016في عام نّسق للتحوي ت النقدية )هاكت( هج المُ المنقّح للنّ 

 

(iii)  اإلمداد سلإدارة س 

 

37 -  ً أصحاب  بالتعاون مع هناك حاجة إلى زيادة الدعم لبلدان البرامج،، كما ورد سابقا

التي قد  اإلمداد سللمعالجة الثغرات في نظم إدارة س وذلك ، بالبرامج الصلة ذويالمصلحة 

 ينبغي تطبيق . ما يترتب على ذلك من نفاد المخزونسلع الصحة اإلنجابية و تقلّل من توافر

 

ً  وتوثيقها الست م والتفتيشضوابط ا ً  حاجةال تزال هناك . على نحوٍّ أكثر اتساقا رصد ل أيضا

الشركاء المنفّ ذين بانتظام، وكذلك  بحوزة ةن سلع الصحة اإلنجابية الموجودمخزون ممستوى ال

 الخدمات. تلك رها في الوقت المناسب في نقاط تقديمفّ توزيعها وتوتتبع 
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 دارةإل ، ونظماتومسار ،ال لما ورد أع ه تنفيذ ترتيبات تنظيميةي الفعّ يتطلب التصدّ  - 38

وينبغي أن  تكون أكثر فعالية وتكام ً. - إلى "الميل األخير" من المشتريات - اإلمداد سلس 

توزيع الو ،تسليمال، والتخطيط، وتوفير المصادر، والمشتريات، واتالكمييؤدي تعزيز تحديد 

حيث ز الفعالية من يتعزو، البرنامج أهداف أفضل لتحقيق دعمٍّ  توفيرلسلع الصحة اإلنجابية إلى 

 هتزاماتاألمم المتحدة للسكان في االضط   بال صندوقة على تحسين أداء ساعدالتكلفة، والم

 .التعاقدية وتوفير الرقابة االئتمانية

 

 إدارة العمليات

 

(iإدارة الموارد البشرية ) 

 

لخدمات، وال سيما فيما الموظفين العاملين بموجب عقود لة لوحظت تحسينات في إدار - 39

ً  مما يؤدي -ن خ ل نظام كشوف المرتبات اآلن م يُداري ذواليتعلق بتعويضهم ) إلى مزيد  أيضا

ن اآلن م الخدمات( وتخطيط األداء وتقييمه )والذي يُدارالشفافية بشكن عدد أصحاب عقود  من

ً أنشطة أخرى، مثل إصدار العقود، تُ  ال تزالخ ل نظام تقييم األداء وتطويره(.  ، وقد دار يدويا

 بشكن عقود الخدمات. 2014لوحظ في عدة مناسبات بع  االنحراف عن متطلبات سياسة عام 

 

أداة  مات االستشارية الفردية. تم تطويرفيما يتعلق بعقود الخد يةمحدودأكثر ز تقدم حر  أُ  - 40

عام من  ها على الصعيد العالمي اعتباراً سيجري طرح فرديةالستشارية االعقود اللتسجيل 

ال يزال . (ERP) مع نظام تخطيط موارد المؤسسة - محدود وإن بشكلٍّ  - تكاملوت ،2017

ً وحساب الرسوم االستشارية ودفعها يُ العقود  منح ، وقد لوحظ مستوى معين من دار يدويا

 األفراد.االستشاريين بشكن  2015تطلبات سياسة عام االنحراف عن م

 

إدماج قوائم الخبراء االستشاريين على  محدود فيتقدم وع وة على ذلك، لوحظ  - 41

 .األفراد الخبراء االستشاريين من عقود الخدمات ولكلٍّ  عيدين المؤسسي واإلقليمي، وذلكالص

 

(ii) المشتريات 
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كنشطة يتعلق بتعمل بفعالية فيما هي و ،م ئممت إجراءات المشتريات على نحو مّ صُ  - 42

مشتريات مثل قرابة نصف مجمو  والتي ت - ها فر  خدمات المشترياتالشراء التي يضطلع ب

امتثال إلجراءات الشراء في عدة مناسبات جدت حاالت عدم وُ صندوق األمم المتحدة للسكان. 

 العقود. منحالعطاءات و طرحعلى مستوى المكاتب القطرية، وال سيما فيما يتعلق ب

 

 2016في نهاية عام  هاتنفيذضوابط "خط الدفا  الثاني" التي بدأ  حاجة إلى تعزيز هناك - 43

 ا سبق.مّ لمعالجة المخاطر الناشئة ع

 

(iii) اإلدارة المالية 

 

وفق أكواد حسابات غير صحيحة، مما يقلل  تم فيها تسجيل النفقاتجدت حاالت متعددة وُ  - 44

. تؤدي الضوابط التعويضية التي المعلومات المالية بشكلٍّ عاملبرامج ومن موثوقية معلومات ا

هذه تُتّخذ في المقر الرئيسي، ضمن عملية إعداد القائمة المالية، إلى التخفيف جزئياً من تكثير 

 المسكلة ألغرا  اإلب غ المالي.

 

اإلدارة، مما قد االعتماد المناسب من ق ب ل دون بتنفيذها  تملتي يت التقليل مخاطر المعام  - 45

 في تتجاوز الموارد المالية المتاحة، ينبغي أن تنعكس االلتزامات المالية نفقاتٍّ  المؤسسة دكبّ يُ 

إصدار  وذلك عن طريق –من خ له في الوقت المناسب بشكلٍّ أفضل  وتُعتمدأطلس  تطبيق

تسديد النفقات تخاذ القرارات بشكن شراء السلع والخدمات أو شراء قبل اأو أوامر ال طلبات

 .منفّ ذيندين والشركاء اللمورّ ل

 

 

(iv) تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 

النظم  المعلومات واالتصاالت لضمان أن تتضّمنينبغي تعزيز إدارة مشاريع تكنولوجيا  - 46

مصممةً تكون  ،التطبيقضوابط من  ذلك وغير ،لوصولل ضوابط  ها الجديدة التي يجري طرح

 .إنفاذ متطلبات الفصل بين المهام تراعيو ،بشكل م ئم
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 .تعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتلإلدارة لاالستباقية جهود اللوحظت  - 47


