
  األمــم المتحـدة 
6/Add.2/2017/FPA/DP 

  

 

 المجلس التنفيـذي لبرنامــج األمم
 المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم

 المتحدة للسكـان ومكتب األمم
 المتحدة لخدمات المشاريع

 
Distr.: General 

27 March 2017 

Arabic 

Original: English 

 

   

 

 2017الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك2017حزيران/يونيه  9إلى  مايوآيار/ 30

 من جدول األعمال المؤقت 15البند 

 والتحقيق التدقيق الداخلي -صندوق األمم المتحدة للسكان 

 
   

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 إضافة

 

 محتوياتال

 الصفحة                                                                                                                       

 

  2 ..................................................... التدقيق التقرير السنوي للجنة االستشارية 

 

 

 

  



 DP/FPA/2017/6/Add.2 

 

2 

 

  

  لتدقيقالسنوي للجنة االستشارية لالتقرير               

 

 صندوق األمم المتحدة للسكان                                 

 (AAC) لتدقيقاللجنة االستشارية ل                            

 إلى المدير التنفيذي 2016 لعام التقرير السنوي                       

 

 الغرض -أوالً 

 

، ((UNFPA إلى المدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكانموّجهٌ هذا التقرير  - 1

لمتحدة التابعة لصندوق األمم التدقيق ألنشطة ومشورة اللجنة االستشارية ل موجزا   ويتضّمن

 ، ووفقا  من اختصاصات اللجنة 14 بالبند عمال   . وقد أُِعّد التفرير2016للسكان خالل عام 

حة لصندوق الرابع من سياسة الرقابة المنقّ  )ج( من الجزء الفرعي األول من القسم 25 للفقرة

 األمم المتحدة للسكان.

 

 2016في عام لتدقيق أنشطة اللجنة االستشارية ل -ثانيا 

 

ن أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد عيّ . يُ  لتدقيقأعضاء اللجنة االستشارية ل - 2

 ،شرافإلوا ،والرقابة الداخلية ،يتمتع أعضاء اللجنة بخبرة في إدارة المخاطرمرة واحدة. 

كان أعضاء والمسائل البرنامجية.  ،والتطوير ،والتقييم ن،يّ واإلبالغ الماليّ دارة إلوا ،والحوكمة

ماري آن ويرش  /والسيدة ،بيرلينا مكساكو )جنوب أفريقيا( /السيدة :هم 2016اللجنة في عام 

بيتر مايرتنز  /والسيد ،فيراساك لينغسريريوات )تايلند( /والسيد ،)الواليات المتحدة األمريكية(

خارج صندوق هم من خوسيه أوريزا )األرجنتين( . جميع أعضاء اللجنة  /والسيد ،)هولندا(

 األمم المتحدة للسكان، وهم مستقلون عن إدارته.

 

المؤتمر " ةطريقن ب: اجتماعا2016ة خمسة اجتماعات في عام . عقدت اللجناالجتماعات - 3

 ،لأبري /تها ثالثة اجتماعات شخصية )نيسانمارس(، تل /وآذار ،)شباط/ فبراير "عدعن بُ 

 تضّمن األشخاص الذين تّمت دعوتهم إلى الفقراتنوفمبر(.  /وتشرين الثاني ،وحزيران / يونيه

نائب المدير التنفيذي  :بين أشخاٍص آخرينتماعات الشخصية، من ذات الصلة من االج
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 والتحقيق التدقيق الداخليخدمات مكتب  ةمديرو؛ ، واإلدارة العليا للبرامج والتشغيل)اإلدارة(

(OAIS) مستشار األخالقيات؛ وممثلي ومدير شعبة الخدمات اإلدارية؛ ومدير مكتب التقييم؛ و؛

التدقيق خدمات مكتب  ةمديرخاصة مع  اجتماعاتٍ  كما عقدت اللجنةمجلس مراجعي الحسابات. 

مستشار األخالقيات؛ وممثلي مجلس مراجعي ومدير مكتب التقييم؛ و؛ والتحقيق الداخلي

 2016للجنة، في الدورة السنوية لعام  ا  لينغسريريوات، بصفته رئيس /الحسابات. شارك السيد

مكتب األمم  /لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ صندوق األمم المتحدة للسكان للمجلس التنفيذي

والتحقيق التي يضطلع  التدقيق الداخليفي أنشطة  متحدة لخدمات المشاريع أثناء نظر المجلسال

. وباإلضافة إلى االجتماعات الرسمية للجنة، أجرى األعضاء األمم المتحدة للسكان صندوقبها 

موا المشورة إلى إدارة الصندوق عن الت فيما بينهم، واستعرضوا الوثائق، وقدّ مشاورات ومداو

 طريق الهاتف والبريد اإللكتروني.

 

ميدانية في الفترة المشمولة بهذا التقرير.  أعضاء اللجنة بزيارات. لم يقم الزيارات الميدانية -4

، على النحو الوارد في 2015-2014قام جميع أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية خالل الفترة 

 التقارير السنوية للسنوات السابقة.

 

إلى  مت المشورة استنادا  لكل اجتماع من اجتماعاتها، وقدّ  ا  ضرت اللجنة محأعدّ . اإلبالغ. 5

 أو عن ، وأطلعت المدير التنفيذي على نتائج االجتماعات إما شخصيا  التي أجرتها المداوالت

 الفيديو.طريق مؤتمرات 

 

 ،اجتماعاتها نة توصيات واقتراحات إلى إدارة الصندوق أثناءمت اللجقدّ . التوصيات - 6

 وتابعت تنفيذها.

  

مالءمة اختصاصاتها  من دللتأك سنويا   ذاتيا   أجرت اللجنة تقييما  . التقييم السنوي لفعالية اللجنة -7

 ائجنتب  المدير التنفيذيغ  بلِ وأُ  2016أكملت اللجنة عملية التقييم الذاتي لعام قد تقييم فعاليتها. ولو

 هذه العملية.
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 2016في عام األمم المتحدة للسكان صندوق إلى إدارة  لتدقيقية لمشورة اللجنة االستشاربموجز  -ثالثا 

 

مة إلى المدير التنفيذي واإلدارة قد  لمسائل التي حددتها اللجنة والمشورة المُ فيما يلي اوجز ن - 8

 .2016في عام العليا للصندوق 

 

 الخاصواإلبالغ استعرضت اللجنة مشروع البيانات المالية . البيانات المالية واإلبالغ - 9

ته شعبة الذي أعدّ و، 2015ديسمبر  /كانون األول 31لسنة المنتهية في لصندوق عن ابا

إعداد . يتم (IPSAS) للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وفقا   (DMS)الخدمات اإلدارية 

من الكفاءة ُمعتب ر على مستوى شعبة الخدمات اإلدارية بواسطة  البيانات المالية واإلبالغ

التحليل  حيث تُطبّق الضوابط الكافية، ويتم، دة داخل فرع الماليةعملية موحّ  أصبحقد و ،المهنية

عرب عن اللجنة أن تُ  . وتودسبة مع المكاتب الميدانية وغيرهاالسليم للحسابات مع المتابعة المنا

 التدقيق الداخليخدمات التابع لمكتب  التدقيق الداخليفرع كٌل من مها تقديرها للمساعدة التي قدّ 

 إلى عملية . واستنادا  في عملية المراجعةشعبة الخدمات اإلدارية لوفرع المالية التابع  والتحقيق

إحالة البيانات المالية إلى مجلس ، أوصت اللجنة المدير التنفيذي بالتي قامت بها ستعراضاال

 مراجعي الحسابات الستخدامها في استكمال المراجعة السنوية للحسابات.

 

لمتحدة للسكان في اها صندوق األمم االمساهمات التي تلقّ  . استمر تأثريالتمويل الوضع - 10

التمويل الذي عانى منه التأثير السلبي استمر العمالت. فقد  صرفبتقلب أسعار  2016عام 

األمريكي الدوالر  ارتفاع قيمة جّراء 2015في عام  مم المتحدة للسكانصندوق األاألساسي ل

ل عدة دول، ب  من قِ الصندوق تمويل ان ذلك بتخفيض مستويات قترمقابل العمالت األخرى، وا

خذت اتّ قد . ووغير أساسي لدعم األنشطة رات في توزيع التمويل بين أساسيعن التغي فضال  

 الميزانية. ر تقشف لمعالجة الفجوة الناجمة فينظمة تدابيالم

 

على البصمة الحالية  على القدرة على اإلبقاء األساسير التخفيضات في التمويل تؤثّ  - 11

مخصصات التكاليف ل وزيعإعادة الت شيء مناللجنة بأن هناك حاجة إلى  للعمليات، وقد أشارت

ميزانيات ائف من وظتدابير أخرى لتمويل المزيد من ال في هياكل الصندوق: كما يتطلب األمر
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قها من حقّ التي تُ دة القيمة المضافة المحدّ  وتحتاج المنظمة إلى أن تثبت بشكٍل أفضلأساسية، غير 

 .خالل التمويل األساسي

 

 همواردفي  تخفيضمشكلة الوضع خطة بشأن كيفية معالجة الصندوق ل ع اللجنةتشجّ  - 12

 االضطالع بمهمته. ومواصلته

 

باستعراض السياسات التي تؤثر  تقوم اللجنةالختصاصاتها،  . وفقا  استعراض السياسات - 13

والتحقيق  التدقيق الداخلي دارة المالية واإلبالغ؛ )ب( مهامعلى ما يلي: )أ( اإل كبيرا   تأثيرا  

 والتقييم؛ و )ج( فعالية نظام الرقابة الداخلية والمساءلة في صندوق األمم المتحدة للسكان.

 )هاكت( ق للتحويالت النقديةنسّ هج المُ ح للنّ نقّ اإلطار المُ  واصلت اللجنة استعراض عملية طرح

 ار هاكتويبدو أن هياكل إط؛ ا بشأنهمن جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وأبدت آراءه

ت النقدية في التحوياللضمان تحقيق االطريقة لهذه تتطلب حاليا .  موجودة به وآليات اإلبالغ

 فيما بعد. يلهفصقد تم استعراض سياسات أخرى كما سيأتي تالمستمرة؛ و اليقظة  

 

ين عن غِ ة باإلبالغ عن األفعال غير المشروعة والمبلّ قلاستعرضت اللجنة السياسات المتع - 14

 ها.تؤدي مهامو قائمةٌ العناصر الضرورية أن المخالفات، ووجدت 

 

، أصدر صندوق األمم المتحدة للسكان 2016سبتمبر  /. في أيلولإطار الرقابة الداخلية - 15

 ِقب ل . وهذه السياسة مملوكة بصورة مشتركة من(ICF) السياسة المتعلقة بإطار الرقابة الداخلية

للجنة  ذا اإلطار لجنة المنظمات الراعيةيتبع هاإلدارية وشعبة البرامج. ولخدمات شعبة ا

ة في الصندوق إلى ب المعنيّ ع  يسعى العمل الذي تقوم به الش  . 2013لعام  (COSOتريدواي )

 كما يسعى إلى ترشيداإلطار، ذلك إدماج عمليات األعمال البرنامجية والتشغيلية والرقابة في 

 عناصر من "خطوط الدفاع الثالثة".اإلطار النامي ب ذلك

 

أوصت اللجنة صندوق األمم المتحدة للسكان بتقييم عملياته التجارية وتحديد أولوياتها  - 16

وضع الخطط الالزمة ب -على أساس ذلك  -والقيام ض للمخاطر، إلى مستوى التعرّ  استنادا  

بشأن أربع  2016في عام ز نج  اللجنة أن العمل المُ الستكمال العملية المذكورة أعاله. وتعتقد 
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ف النقدية للمشاريع، قد أحرز ل  سياسة الس  ذين ونفِّ ، بما في ذلك سياسة تقييم الشركاء المُ سياسات

 ضة لمخاطر شديدة.عرّ في تعزيز العمليات المُ  كبيرا   تقدما  

 

ئت نشِ نية داخلية أُ هي هيئة إدارية ف دينمورِّ اللجنة استعراض . دينمورِّ لجنة استعراض ال - 17

ل ذلك اإلجراءات المشتريات لكي تنظر فيها. ويشمإدارة موظفي  ةلتقديم توصيات إلى كبير

 حيطت اللجنة علما  أُ قد . ودينمورِّ الالُموقّعة على لجزاءات باقررات النهائية تخذة بشأن الالمُ 

 .دينمورِّ البأنشطة السنة األولى للجنة استعراض 

 

يوجز أعمالها خالل  سنويا   تقريرا   دينمورِّ الر لجنة استعراض صدِ أوصت اللجنة بأن تُ  - 18

، بما في ذلك التعليقات على الدروس المستفادة والتحسينات التي يمكن إدخالها على 2016عام 

 بإضافة دينمورِّ ال. وأوصت اللجنة كذلك بتوسيع عضوية لجنة استعراض ياترتشمعملية ال

 التوصيات لزيادة أهمية هذه اللجنةمت هذه دّ قُ رج صندوق األمم المتحدة للسكان. خا من شخٍص 

 للمنظمة بأسرها.

 

إلدارة  من التقدم في إنشاء نظامٍ  أحرز الصندوق مزيدا  . إدارة المخاطر المؤسسية - 19

اصات تحدد لمخاطر المؤسسية مع اختص. وقد تم تعيين لجنة ل(ERM) المخاطر المؤسسية

 ،لجنة المخاطر المؤسسية تحت قيادة المدير التنفيذيل عقدت اجتماعاتٌ مسؤولياتها المختلفة. 

 التي يتعين معالجتها في الدورة المقبلة. وأسفرت عن تحديد مجاالت التحسين

 

في إدارة المخاطر المؤسسية. غير أنه ال يزال ق الذي تحقّ اللجنة بالتقدم اإليجابي  ر  قِ تُ  - 20

المخاطر المؤسسية في آليات هناك عمل يتعين القيام به فيما يتعلق بما يلي: )أ( إدماج إدارة 

عن العمليات الجارية؛  منفصلٌ  نشاطٌ  اعلى أنه انظر إليهة العامة للصندوق بحيث ال يُ الحوكم

مجموعات  ضمنيف المخاطر التي تم تحديدها )ب( إنشاء آلية رسمية لمتابعة إجراءات تخف

األنشطة األخرى في المنظمة التي تؤثر على إدارة المخاطر ما بين ربط الالمخاطر؛ و )ج( 

ة، واستنتاجات كّلٍ من مكتب إطار الرقابة الداخلي :، مثلوإدماجها بشكٍل واضح المؤسسية

توصيات للالتدقيق لجنة رصد  توالتحقيق ومكتب التقييم، ومتابعا التدقيق الداخليخدمات 

 .التدقيقبشأن  قةعلّ المُ 

 

اقترحت اللجنة في تقاريرها السابقة أن يقوم صندوق األمم المتحدة . إطار المساءلة - 21
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ف مع البيئة التشغيلية وتحديثه، لكي يتكيّ  2007للسكان بإعادة النظر في إطار المساءلة لعام 

 .ال يزال هذا العمل جاريا  الحالية. 

 

نتائج بإدارة التي يرأسها المدير التنفيذي  التدقيقرصد لجنة . تقوم التدقيقلجنة رصد  - 22

الحسابات التابع لألمم المتحدة ومكتب خدمات الصادرة عن مجلس مراجعي التدقيق وتوصيات 

في تخفيض عدد التوصيات  هامٍ  أداء دورٍ  التدقيقواصلت لجنة رصد والتحقيق.  التدقيق الداخلي

الناجمة عن عمليات توصيات البتجميع  التدقيق. وقد بدأ موظفو لجنة رصد التدقيققة بشأن علّ المُ 

في التي كانت منتشرة  عية، مثل مسائل الرقابة الداخليةمجاالت مواضي فقوالسابقة  التدقيق

. التدقيقموضوعية مع توصيات من التعامل بصورة  اإلدارة   هذا العملن مكِّ يُ . التدقيقتقارير 

ة التي يتعين على اإلدارة تحديد اإلجراءات المعيّن التدقيق رصد ت جهود موظفي لجنةتضّمن كما

الموضوع، . وفيما يتعلق بهذا المواضيعية التي تم التعّرف عليها اتخاذها لمعالجة وحل القضايا

لمخاطر المؤسسية التي تم ا كبيرالحظت اللجنة أن هذه المجموعات المواضيعية تشبه إلى حد 

هذا الجهد وجهود بين ازدواجية وجود الصندوق على التأكد من عدم  اللجنة عتشجّ تحديدها. 

 إدارة المخاطر المؤسسية.

 

تبذلها بالجهود التي  حيطت اللجنة علما  . أُ )ICT( تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت - 23

واستخدام تكنولوجيا  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المنظمة لتعزيز هيكل حوكمة

المعلومات واالتصاالت كأداة تمكينية لدعم صندوق األمم المتحدة للسكان في تنفيذ برامجه 

 وكفاءة. بطرق أكثر فعالية  

 

تقييم مستقل لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في صندوق األمم المتحدة  ي  جرِ أُ وقد  – 24

د التقرير بوضوح الحاجة إلى التغيير وإلى اتباع نهج حدّ بتقريٍر عنه.  اللجنةتزويد  تمللسكان و

سليمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات علومات واالتصاالت، مع حوكمة جديد إزاء تكنولوجيا الم

ن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من تقديم الدعم الكامل مكِّ واالتصاالت وإدارتها، مما يُ 

 األمم المتحدة للسكان في عملياته. لصندوق

 

خطة للتنفيذ. ويبدو أن  ، بما في ذلكصيل برنامج للتغييراتف الشاملالتقرير  يتضّمن ذلك – 25

تحقيقها في مثل هذا اإلطار أهداف التنفيذ طموحة، وسيمثل هذه المجموعة من التغييرات و

 أوللتقرير والتي تفيد بأن الواردة في اتوافق اللجنة على االستنتاجات تحّديا .  الزمني القصير
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 فية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مله هو إنشاء هيكل قوي ومتين لحوكمعشيء ينبغي 

ع اللجنة الصندوق على النظر في عدة عوامل في اعتماد صندوق األمم المتحدة للسكان. وتشجّ 

      ت واالتصاالت؛ نولوجيا المعلومامة العامة لتكومنظأ( الحالة الراهنة للالتغيير وتنفيذه: )

ستخدم في والذي سيُ  (ERP)رات المتعلقة بتخطيط الموارد في المؤسسة اقر)ب( التقييمات وال

أنشطة بالتغيير، بما في ذلك متطلبات القيام المستقبل؛ )ج( عنصر رأس المال البشري في 

 عالجة االنتقال إلى النظم الجديدة.؛ و )د( استراتيجيات اتصال جيدة لملتغييرل دارة السليمةلإل

 

 التدقيق الداخليمكتب التقييم ومكتب خدمات بشأن  لتدقيقستشارية لموجز مشورة اللجنة اال -رابعا 

 والتحقيق

 

 باستعراض مهمة التقييم، وكذلكم انتظباتقوم اللجنة من اختصاصاتها،  16للبند  وفقا   - 26

، بما في ذلك استعراض بذلك المكتب المعنيّ والتحقيق التي يقوم بها  التدقيق الداخلي مهام

 والهيكل التنظيمي. ،والموظفين ،والموارد ،واألنشطة ،والخططالعمل، نطاق ، والميثاق

 

 مكتب التقييم -ألف 

 

إلى إحاطة من مدير مكتب التقييم عن  ت اللجنة، استمعهامن اجتماعات في كل اجتماعٍ  - 27

تمدها المجلس التي اعو، 2019-2016لفترة ا ألربع سنوات في عمل المكتبطة حالة خ

 مكتب التقييم. إنجازاتعن  تُعرب اللجنة عن رضاها. و2015يلول أ /التنفيذي في سبتمبر

 

ى عز  . وتُ 2016خالل عام  هانواصلت جودة عمليات تقييم البرامج القطرية تحسّ  - 28

 ، بما في ذلك تدابير ضمان الجودة التي اتخذهامكتب التقييم مشاركةإلى زيادة  التحسينات جزئيا  

ت المشاركة األوسع لمكتب التقييم استعراض واعتماد شروط مرجعية لعمليات المكتب. تضّمن

، والعمل عن سبقا  التقييم وتحديدها مُ  قطرية، وتقديم المساعدة في اختيار فرقتقييم البرامج ال

عمليات تقييم في عمليات تخطيط وتنفيذ  اإلقليميين المعنيينكثب مع موظفي الرصد والتقييم 

 البرامج القطرية.

 

دوق األمم المتحدة للسكان لم صنلهناك تقييمات لمشاريع وبرامج  ه كانتت اللجنة بأنغ  بلِ أُ  - 29
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برامج . ويرجع ذلك إلى إدراج متطلبات للتقييم في مشاريع وعلى درايٍة بها مكتب التقييميكن 

ال يتم تنسيق أنشطة التقييم هذه مع مكتب التقييم،  هنونظراُ أل. نفيذها بتمويل غير أساسييجري ت

توصي اللجنة بأن يقوم مكتب م االلتزام بالمعايير المؤسسية. خطر االزدواجية وعد يكمن هنا

لضمان  ، وذلكالتقييم بتنسيق واستعراض جميع اتفاقات المشاريع التي تتضمن متطلبات للتقييم

 د بالمعايير المؤسسية وتجنب ازدواجية الجهود.التقيّ 

 

 (OAISوالتحقيق ) التدقيق الداخليمكتب خدمات  -باء 

 

ما يتوفر لديه  والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات  استعرضت اللجنة مسألة ما إذا كان - 30

لالضطالع  والسجالت ،والمرافق ،الوصول إلى الموظفينإمكانية و ،والدعم ،يكفي من السلطة

والتحقيق  التدقيق الداخليخدمات صت اللجنة إلى أن مكتب ود. وخلُ بأعماله دون قيود أو حد

واالضطالع  أن لديه استقاللية في القيام بعملهمن المدير التنفيذي، و يتمتع بسلطة كافية، بدعم

 .بمسؤولياته

 

التدقيق خدمات مكتب  آراءها بشأن األساس الذي يمكن، بناء  عليه، أن يقّدم أبدت اللجنة - 31

والرقابة في  ،وإدارة المخاطر ،رأيه بشأن كفاية وفعالية إطار الحوكمة والتحقيق الداخلي

 الصندوق حيثما ينطبق ذلك.

 

 التدقيق الداخلي

 

، أبدت 2016فبراير  /طالمؤقتة في شبا التدقيق الداخليفي االستعراض األول لخطة  - 32

معالجة المواعيد  والتحقيق التدقيق الداخليواقترحت على مكتب خدمات  ها،اتاللجنة مالحظ

التدقيق تكمال أعمال ، واسعلى نحو واقعيالفردية  التدقيق الداخليالمتوقعة إلنجاز مهام 

 الطوارئ. موارد الالزمة لمعالجة حاالتوتخصيص المن سنوات سابقة،  الُمعلّقة الداخلي

 

النظر في الصيغة النهائية لخطة  قد أبلغت اللجنة المدير التنفيذي بمالحظتها أنه عندو – 33

آذار/ مارس  30لى اللجنة الستعراضها في إ متدّ قُ التي و، 2016لعام  التدقيق الداخلي
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من  السابقة مة بشأن النسخةقدّ تعكس التعليقات واالقتراحات المُ كانت الخطة  ، ُوِجد أن2016

 .الخطة

 

فر معلومات إلى أن تتو 2015لعام مخاطر الوافقت اللجنة على قرار تأجيل تحديث تقييم  - 34

في مستوى التمويل نخفاض االلمعالجة  ذ  خِ الذي ات   ، ومدى، وتأثير اإلجراءكافية عن طبيعة

 .2016عام في الذي أُعِلن عنه 

 

 والتحقيق التدقيق الداخليأصدره مكتب خدمات  ا  تقرير تناول  لجودة ل أبدى تقييٌم خارجيٌ  - 35

في صندوق  التدقيق الداخلي طنشابأن  عاما   رأيا   التدقيق الداخليط انشعن  2016خالل عام 

 الواجبات ثاقيمو التدقيق الداخلياألمم المتحدة للسكان "يتفق عموما" مع معايير وتعريف 

 ،، وسياساته ميثاقل التدقيق الداخلي طنشاويعني أن  ،. هذا هو أعلى تصنيفقيةاألخال

. ومع ذلك، 1لتدقيق الداخليالدولية للممارسة المهنية لأنها تتفق مع المعايير  عمليات ُوِجد  و

، والصعوبات التي التدقيق الداخلييساور اللجنة القلق إزاء التأخيرات المستمرة في عملية 

تقارير ، واإلنتهاء من التدقيق الداخلي بنتائج وتوصياتالتراكمات فيما يتعلق  الةزإ عملية تواجه

المسائل لكي يتوفّر هذه  . يتعين معالجة كلالتدقيق الداخليودوران موظفي  ،التدقيق الداخلي

 الة.فعّ  تدقيق داخليخدمة األمم المتحدة للسكان لصندوق 

 

مستمر الالتدقيق ز بشأن أداة حر  التقدم المُ  ولح واصلت اللجنة االطالع على المستجّدات - 36

هذه األداة لالستفادة من تحليالت البيانات  عن بُعد". تم تطوير رصدالو التدقيقعرف باسم "تُ 

ة أوروبا في منطق تهابتجرب والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات وقام لتعزيز الضمانات؛ 

 للغاية لدى اإلدارة كبيرا   قبوال  القى  أن هذا النهجبمكتب الموظفو  أفاد الشرقية وآسيا الوسطى.

في  تدقيق داخلي ريران في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وأدى إلى إصدار تقوالموظفي

 ليشملنطاق استخدام هذا النموذج التجريبي ع يتوس. يقوم المكتب ب2016ر ديسمب /كانون األول

 . وستواصل اللجنة رصد هذه المبادرة.يبيمريكا الالتينية والبحر الكارمنطقة أ

_________ 

 .الداخلي الدولي للتدقيقمعهد القام بتعميمها   1
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 التحقيق

استعرضت اللجنة أنشطة ونتائج مهمة التحقيق التي يضطلع بها صندوق األمم المتحدة  - 37

الحالة منذ التقرير والتحقيق.  التدقيق الداخليمكتب خدمات عمل من  ل جزءا  للسكان والتي تشكّ 

، وال سيما مستمر تزايدزال في بأن تعقيد أعمال التحقيق ال يت اللجنة غ  بلِ أُ قد األخير مستقرة. و

دينفيما يتعلق بالتح ر ذين. وفي هذا الصدد، تقدّ نفِّ والشركاء المُ  قيق مع أطراف ثالثة، مثل الموّرِ

إضافية لهذه المهمة توفير موارد مه الكامل وتقديم دعء الذي اتخذه المدير التنفيذي باللجنة اإلجرا

 .2017في عام 

 

 42ها خالل العام، من تعامل معالتي جرى ال ، وهو عدد الدعاوىارتفع حجم الدعاوى - 38

مفتوحة في  دعوى 14. وكان هناك 20163في عام  دعوى 142إلى  20122في عام  دعوى

في  دعوى 44، و 2015عام  في نهاية دعوى 52، مقابل 2016ديسمبر  /كانون األول 31

. في حين أن معظم الدعاوى المفتوحة 2013عام في نهاية  دعوى 34و  ،2014عام نهاية 

، مما قد يؤدي إلى مستوى عدد الدعاوى المفتوحة ال يزال مرتفعا  ، فإن 2016عام  نشأت في

، بما العديد من العواقب ن أن يكون لهاالتي يمكو ،معةالس  تتعلّق باحتمال وجود مخاطر كبيرة 

 .يةالميدانون تمويال غير أساسي للمشاريع مالمانحين الذين يقدّ  في ذلك قلق

ة يضعها المانحون تزداد بدرجطلبات اإلبالغ اإللزامي الجديدة التي اللجنة بأن مت خِطرتأُ  - 39

ق بالمشاريع التي رتكب فيما يتعلإذ يطلب المانحون تقديم تقارير عن المخالفات التي تُ  -كبيرة 

أن يتم  عة. ويريد المانحونجمّ على الصعيد الثنائي أو من خالل آليات التمويل المُ  لونها، سواء  يموِّ 

التحقيق، إلى  أثناء التحقيق، وتنبيههم عند االنتهاء من همإخطارهم عند بدء التحقيق، وإخطار

وتزيد من التعقيد؛ مكثّفة موارد هذه الطلبات إلى تحتاج اذها. تخجانب اإلجراءات التي تم ا

أي مانحة حقيق للخطر، فبمجرد أن يتوفر لدى جهة ض سالمة التعرّ ا قد تُ وعالوة على ذلك، فإنه

أي سيطرة على سرية المعلومات. وتحث اللجنة  يكون للصندوقن  ما، فلمعلومات عن حالةٍ 

سم الذي يتّ ولمتحدة للسكان، المانحين على االعتماد على نظام التحقيق التابع لصندوق األمم ا

الحذر  ، ويتوّخىبشأن ارتكاب مخالفات ق في جميع االدعاءات الجديرة بالتصديقبالنزاهة، ويحقّ 

 .بالتحقيق عن المعلومات المتعلقة ة وتوقيت اإلفصاحالواجب بشأن المسائل المتعلقة بالسري

_________ 

 .2012في نهاية عام   2
 .2016في نهاية عام   3
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 الخدمات االستشارية

 

م المشورة اجتماعات اإلدارة ويقدّ  والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات يحضر  - 40

للقيود المفروضة  ت اللجنة بأنه نظرا  غ  بلِ أُ متحدة للسكان بشأن مسائل محددة. لصندوق األمم ال

 ةهمياأل ذاتاقتصرت على الطلبات  2016ام على الموارد، فإن الطلبات االستشارية في ع

  .والتحقيق التدقيق الداخليمكتب خدمات مدير   من قِب لأساسا  القصوى، وتم التعامل معها 

 

 اإلبالغ

 

إلى المجلس التنفيذي عن أنشطة والتحقيق  التدقيق الداخليمكتب خدمات  ةتقرير مدير - 41

التدقيق مكتب خدمات  ةتقرير مدير  بمحتوىأحاطت اللجنة علما  . والتحقيق التدقيق الداخلي

 2016لصندوق لعام والتحقيق ل التدقيق الداخليعن أنشطة  والتحقيق الداخلي

(DP/FPA/2017/6) ،2017قدم إلى المجلس التنفيذي في دورته السنوية لعام الذي سيُ و. 

 

، يتم 2012/18ر المجلس التنفيذي اقر. وفقا لالتدقيق الداخليالعلني عن تقارير  اإلفصاح - 42

 التدقيق الداخليخدمات الصادرة عن مكتب  التدقيق الداخليعن جميع تقارير  اإلفصاح علنا  

 صندوق األمم المتحدة للسكانعلى موقع  2012كانون األول/ ديسمبر  1ابتداء  من  والتحقيق

أو بعد وقت معقول، للسماح  بعد شهر من إصدار التقارير داخليا   ذلك عادة   على اإلنترنت. ويتم

ة. وتالحظ اللجنة أن جميع التقارير بإجراء مشاورات مع حكومات الدول األعضاء المعنيّ 

 .علنا  عنها اإلفصاح قد تم  2016الصادرة في عام 

 

 ً  مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة - خامسا

 

 ،ق األمم المتحدة للسكانتجتمع اللجنة بانتظام مع مراجعي الحسابات الخارجيين لصندو - 43

 للقيام بما يلي: ،مجلس مراجعي الحسابات يشّكلونالذين 

 

 )أ( مناقشة خطط عمل مجلس مراجعي الحسابات؛
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)ب( استعراض التقارير والرسائل اإلدارية ذات الصلة الصادرة عن مجلس مراجعي 

األمم المتحدة للسّكان لصندوق بيانات المالية الحسابات، بما في ذلك التقارير المتعلقة بال

 ومذكراته ذات الصلة؛

 

 )ج( مناقشة الضوابط الداخلية والمسائل التي أثارها مجلس مراجعي الحسابات؛ و

 

 ،)د( استعراض مدى كفاية استجابة اإلدارة لمالحظات وتوصيات مجلس مراجعي الحسابات

 وتقييم حالة التنفيذ.

 

، 2015بشأن البيانات المالية لعام  يتحفظ غير أبدى مجلس مراجعي الحسابات رأيا   - 44

 2013لعام  المقدمة 22 ـجميع التوصيات ال يذنفت تم بة. وقداق من مسائل الروأثار عددا  

 4.توصيات 10توصيات من أصل  4 يذنفتم ت، 2014عام ب والسنوات السابقة. فيما يتعلق

فق ويمثل ذلك الجهود المستمرة التي تبذلها اإلدارة العليا لحل المسائل وتنفيذ التوصيات المتّ 

 مجلس مراجعي الحسابات.ِقب ل عليها من 

 

 مكتب األخالقيات التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان -اً سادس

 

مع مستشار  خاصا   ، اجتماعا  2016يونيه  /شهر حزيران في عقدت اللجنة، في اجتماعها - 45

تؤيد اللجنة وظيفة األخالقيات في صندوق ع لصندوق األمم المتحدة للسكان. األخالقيات التاب

للجنة الدعم المستمر التي تعزز ثقافة النزاهة والمساءلة. وتالحظ اواألمم المتحدة للسكان، 

متحدة للسكان لوظيفة واإلدارة العليا لصندوق األمم ال واألهمية التي يوليها المدير التنفيذي

 األخالقيات.

_________ 

 .2016أكتوبر  26في   4
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 خالصةال –سابعا 

 

من لصندوق األمم المتحدة للسكان  يتمويلال الوضع كانرير، كما سبق ذكره في هذا التق - 46

المواضيع الرئيسية التي نوقشت في اجتماعات اللجنة وفي المجلس التنفيذي. وبسبب التحدي 

ع اللجنة على وضع خطة بشأن كيفية تعامل الصندوق مع تخفيضات المتعلق بالتمويل، تشجّ 

 الموارد مع مواصلة االضطالع بمهمته.

 

أطلق صندوق األمم المتحدة للسكان عدة مبادرات إدارية على مدى السنوات القليلة  - 47

تحقيق هذه الجهود من أجل  ميعج ر اللجنة توصيتها بضرورة التنسيق الجيد بينكرّ الماضية، وتُ 

 ب ازدواجية الجهود.أقصى قدر من الفوائد وتجنّ 

 

 من االهتمام ما يلي: تشمل المجاالت التي تتطلب مزيدا   - 48

 

ة وأطر الرقابة الداخلية تلك اإلداربين  ير إدارة المخاطر المؤسسية والروابط)أ( مواصلة تطو

 والمساءلة؛

 

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك إدارة ة قل)ب( معالجة المخاطر المتع

 واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛

 
 ؛ و2017المخاطر لعام  على أساس لتدقيق الداخلي)ج( استكمال خطة واقعية ل

 

التدقيق تقارير  ، بما في ذلك االنتهاء منالتدقيق الداخلي)د( معالجة الشواغل المتعلقة بعملية 

التراكمات فيما يتعلق  الةزإوللخطة المعتمدة،  وفقا   وإصدارها في الوقت المناسب لداخليا

 الة وفي الوقت المناسب.بصورة فعّ مع الخدمات  التدقيق الداخليتقارير ب

 

عن  دة في هذا التقرير، فضال  ، ستواصل اللجنة متابعة المسائل المحدّ 2017خالل عام  - 49

 المسائل األخرى التي تدخل في نطاق واليتها.
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وموظفي  ،وكبار الموظفين ،ير التنفيذيونواب المد ،وتود اللجنة أن تشكر المدير التنفيذي - 50

وسائر  ،ومجلس مراجعي الحسابات ،ومكتب التقييم والتحقيق التدقيق الداخليخدمات  مكتب

 االضطالعفي  هافي أنشطة اللجنة وتعاونوا معموظفي الصندوق وموظفيه الذين شاركوا بنشاط 

 بمسؤولياتها.

 


