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 المجلس التنفیذي 
 لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

وصندوق األمم المتحدة للسكان ومكتب األمم 
 المتحدة لخدمات المشاریع

 التوزیع: الجمھور العام 
 2018أبریل/نیسان،  9

النسخة األصلیة:  اللغة 
 اإلنجلیزیة

 
 2018الدورة السنویة لعام 

 ، نیویورك2018حزیران/یونیو  8إلى  4من 
 من جدول األعمال المؤقت 15البند 

 التدقیق الداخلي والتحقیق –صندوق األمم المتحدة للسكان 

 صندوق األمم المتحدة للسكان   

التي قام  التدقیق الداخلي والتحقیقبشأن أنشطة التدقیق الداخلي والتحقیق تقریر مدیر مكتب خدمات 
 2017بھا صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

 ملحق

رأي بشأن مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان، 
 وفعالیتھ

 الموجز

والتحقیق، بناًء على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، أن مالءمة وفعّالیة عملیات إدارة  الداخلي التدقیقیرى مدیر مكتب خدمات 
مما یعني أن ھذه العملیات ُصمّمت تصمیًما  –الصندوق وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة ُصنِّفَت على أنھا "بحاجة إلى بعض التحسینات" 

ھا تراجعتعمل بشكل فعّال، ولكنھا تحتاج إلى بعض التحسینات لتوفیر الضمان المعقول ألن أھداف الكیان/المنطقة التي تمت ممناسبًا و
 سوف تتحقق. وعلى الرغم من ذلك، لم یتم تقییم أي من المسائل المحددة على أنھا تنطوي على إمكانیة إلحاق ضرر كبیر بذلك اإلنجاز.
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I. الرأي 

الرأي حول مالءمة إطار حوكمة صندوق األمم المتحدة للسكان وفعالیتھ، وإدارة المخاطر والرقابة یتم تقدیم  .1
 .2015لشھر یونیو/حزیران لعام  2015/13وفقًا لقرار المجلس التنفیذي 

، بناًء على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، أن مالءمة خدمات التدقیق الداخلي والتحقیقیرى مدیر مكتب  .2
مما یعني أن  –الیة عملیات إدارة الصندوق وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة كانت "بحاجة إلى بعض التحسینات" وفعّ 

ھذه العملیات ُصمّمت تصمیًما مناسبًا وتعمل بشكل فعّال، ولكنھا تحتاج إلى بعض التحسینات لتوفیر الضمان المعقول 
ف تتحقق. وعلى الرغم من ذلك، لم یتم تقییم أي من المسائل المحددة ألن أھداف الكیان/المنطقة التي تمت مراجعتھا سو

 على أنھا تنطوي على إمكانیة إلحاق ضرر كبیر بذلك اإلنجاز. 

II. مسؤولیات إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان 

تتحمل إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان مسؤولیة تصمیم عملیات الحوكمة، وإدارة المخاطر والرقابة  .3
على تقییم  التدقیق الداخلي والتحقیقتقتصر مسؤولیة مكتب ولداخلیة، والحفاظ علیھا وضمان أنھا تعمل بشكٍل فعَّال. ا

 مالءمة وفعالیة ھذه العملیات بشكل مستقل. 

III.  المعاییر المستخدمة في تقییم مالءمة وفعالیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر
 والرقابة الداخلیة

، وإطار العمل الُمدمج 2013من إطار عمل الرقابة الداخلیة لعام  التدقیق الداخلي والتحقیقاستفاد مكتب خدمات  .4
الذي اعتمده صندوق األمم – 2014بلجنة المنظمات الراعیة التابعة للجنة تریدواي لعام  إلدارة المخاطر المؤسسیة

وباعتباره المعیار  –، تباًعاإدارة المخاطر المؤسسیةاخلیة وعملیة المتحدة للسكان باعتباره أساس إطار عمل الرقابة الد
األساسي لتقییم مالءمة وفعالیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة لتقدیم ضمان معقول بشأن تحقیق 

 أھداف صندوق األمم المتحدة للسكان في الفئات التالیة: 

)a( تحقیق أھداف خطتھ اإلستراتیجیةودوق األمم المتحدة للسكان، : تحقیق مھام والیة صناإلستراتیجیة 

)b( العملیات) أھداف األداء التشغیلي والمالي، 1: فعالیة وكفاءة عملیات صندوق األمم المتحدة للسكان، بما في ذلك (
 ) حمایة األصول من الفقد؛ 3، و(مطابقة النفقات لألغرض التي ُخّصصت لھا األموال) 2و(

)c(  التقاریرتقدیم) 1: موثوقیة تقدیم التقاریر الداخلیة والخارجیة في صندوق األمم المتحدة للسكان على صعیدي (
 ) التقاریر غیر المالیة؛ 2التقاریر المالیة، و(

)d( الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان على النحو المحدد في والیتھ،  التنظیمي: االلتزام بإطار العمل االمتثال
 ساتھ وإجراءاتھ التشریعیة.اائحھ، وسیوقواعده، ولو

IV.  التي تم النظر فیھا لصیاغة والمصادر اإلضافیة لألدلة  التدقیق الداخلي نطاق عمل
 الرأي

للمكاتب المیدانیة ومكونات  التدقیق الداخلي والتحقیق(أ) مراجعات مكتب خدمات  إلى ما یلي:الرأي  یستند .5
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ وإلى الحد المسموح بھ المناسب، (ب) المراجعات المشتركة ألنشطة األمم المتحدة 

، على النحو الموضح 2017كانون األول/دیسمبر  31كانون الثاني/ینایر و 1المشتركة التي تم إجراؤھا بین یومي 
بالتدقیق الداخلي بشأن أنشطة الصندوق المتعلقة  التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات  بالتفصیل في تقریر مدیر

 ). 2، والمرفق 6و 4القسمان ، DP/FPA/2018/6( 2017في عام  والتحقیق

وفقًا للسیاسات المعمول بھا، والتي یجب  التدقیق الداخلي والتحقیقتم إجراء جمیع مراجعات مكتب خدمات  .6
سیاسة الرقابة، والقواعد واللوائح المالیة، وقواعد ولوائح الموظفین، والمعاییر الدولیة المھنیة  وھي –االلتزام بھا 

 1الداخلي. التدقیقلممارسة 

، على النحو المالئم، في اعتباره مصادر األدلة التدقیق الداخلي والتحقیق، وضع مكتب خدمات ھلتكوین رأیو .7
، التدقیق الداخلي والتحقیقالُمستَمدَّة من مراجعات مكتب  بالتدقیق الداخليالمعرفة التراكمیة  األخرى، بما في ذلك: (أ)

، الذي تم 2017نتیجة تقییم مخاطر المراجعة لعام  التي تم االنتھاء منھا في السنوات السابقة، كما تراھا مناسبة؛ و(ب)

                                                           
 .الداخلي الدولي للتدقیقمعھد القام بتعمیمھا  1
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كانون  31بدًءا من یوم  التدقیق الداخليحالة تنفیذ توصیات  ؛ و(ج)2018لعام  التدقیقاالضطالع بھ لدعم وضع خطة 
؛ و(ھـ) نتائج 2017؛ و(د) المسائل النظامیة التي كشفتھا التحقیقات التي تم استكمالھا في عام 2017األول/دیسمبر 

األمم المتحدة في رسالة اإلدارة حول التدقیق المؤقت  مراجعي حسابات مجلسالتي أبلغ عنھا  مراجعة الحسابات
التنفیذ  عملیات مراجعة حسابات؛ و(و) نتائج 2018شباط/فبرایر  2، بتاریخ 2017لصندوق األمم المتحدة للسكان لعام 

ییمات الذاتیة للرقابة التي أكملتھا ؛ و(ز) نتائج التق2017الوطني التي تعھدت اإلدارة بإجرائھا وتم االنتھاء منھا في عام 
؛ و(ح) 2018العدید من المكاتب القطریة واإلقلیمیة، باإلضافة إلى بعض وحدات أعمال المقرات في كانون الثاني/ینایر 

تقاریر ضمان الجھات الخارجیة التي حصلت علیھا اإلدارة فیما یتعلق بإدارة الموردین باالستعانة بمصادر خارجیة، 
نتائج تقییمات المخاطر اإلستراتیجیة ومخاطر االحتیال التي تم  فة وإدارة أنظمة المراسلة والتعاون؛ و(ط)واالستضا

 قید التنفیذ من اإلدارة، إلى الحد المتاح عند إعداد ھذا الرأي.  إدارة المخاطر المؤسسیةاالنتھاء منھا كجزء من عملیة 

اإلضافیة التي تمت مراعاتھا ألغراض تكوین الرأي إلى  ةاألدلوبعض مصادر  عملیات التدقیق الداخليتشیر  .8
أو في السنوات السابقة، وفي الربع  2016األنشطة التي اضطلع بھا صندوق األمم المتحدة للسكان بشكل أساسي في عام 

ضافیة إ تدقیق. یمكن تحدید مسائل إضافیة ربما تكون قد أثّرت في الرأي، حیث تم إجراء أعمال 2017األول من عام 
 و/أو في السنوات السابقة.  2017في عام 

السابقة، قام صندوق األمم المتحدة للسكان بإسناد المھام المھمة إلى  األعوامالحال في  كما كان، 2017في عام  .9
إعداد  منظمات منظومة األمم المتحدة األخرى، بما في ذلك: (أ) أنشطة محددة خاصة بإدارة الموارد البشریة؛ و(ب)

إدارة الخزانة؛  معالجة المدفوعات؛ و(د) بات والمدفوعات الخاصة بالموظفین وأصحاب عقود الخدمات؛ و(ج)المرت
و(ھـ) استضافة نظام تخطیط موارد المؤسسة وإدارتھ. واعتمدت إدارة الصندوق على أنشطة اإلدارة والرقابة االئتمانیة 

م، فیما یتعلق بمدى مالءمة وفعالیة عملیات اإلدارة ذات الصلة التي اضطلعت بھا المنظمات التي أُسندت إلیھا ھذه المھا
على ھذه الوظائف التي تم  التدقیق الداخلي والتحقیقوإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة. ولم یشتمل رأي مكتب خدمات 

 إسنادھا إلى مصادر خارجیة.

د من وظائف تكنولوجیا المعلومات وباإلضافة إلى ذلك، یقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بإسناد العدی .10
واالتصاالت إلى جھات خارجیة، بما في ذلك استضافة األنظمة المھمة (البرید اإللكتروني، ووحدات التخزین)، إلى 
مزودي الخدمات من الجھات الخارجیة. حصل صندوق األمم المتحدة للسكان على تقاریر ضمان من الجھات الخارجیة 

ة عملیات اإلدارة، وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة ذات الصلة بجدار الحمایة، وإدارة الثغرات بشأن مدى مالءمة وفعالی
، وخدمات استضافة المواقع اإللكترونیة. ولم یشتمل رأي مكتب خدمات الھیاكل األساسیة التكنولوجیةاألمنیة، وصیانة 

 على ھذه التقاریر كذلك. التدقیق الداخلي والتحقیق

V.  وتقییم المسائل التدقیقالعملیة الُمتَّبَعة لتجمیع نتائج 

أُِخذت بإجرائھا، واألدلة اإلضافیة التي  التدقیق الداخلي والتحقیقالتي تعھَّد مكتب خدمات  التدقیقُجِمعَت نتائج  .11
، التدقیقیم مخاطر لصیاغة الرأي بواسطة عملیة المراجعة ومجالھا؛ باستخدام اإلطار الموضوع مسبقًا لتقیفي االعتبار 

 .التدقیق الداخلي والتحقیقولتقدیم التقاریر حول النتائج الرئیسیة ألنشطة 

لة في  .12 جرى تقییم األثر المحتمل للمسائل المحددة بشأن تحقیق أھداف الصندوق ذات الصلة في الفئات الُمفَصَّ
المذكورة أعاله، مع مراعاة ما یلي: (أ) التصنیفات المخصصة للكیانات والعملیات والبرامج والمجاالت التي  4الفقرة 

حة على أساس قیمة النفقات التي جرى مراجعتھا، و(ب) طبیعة المسائل المحددة  تغطیھا عملیات المراجعة؛ ُمرجَّ
جذریة للمسائل المحددة ومدى انتشارھا، و(د) بیان وأھمیتھا النسبیة بشكل فردي وفي الُمجمل، و(ج) األسباب ال

، واألھمیة التدقیق الداخلي والتحقیقلمكتب خدمات  التدقیقالمخاطر، كما ھو محدد، بناًء على نتائج تقییمات مخاطر 
و) مالءمة المتعلقة بھذه العملیات، و( التدقیق الداخليالنسبیة للعملیات المتأثرة، و(ھـ) إلى أي مدى تم تنفیذ توصیات 

الضوابط التعویضیة التي یجري تشغیلھا في المقرات الرئیسیة أو على مستوى المكاتب اإلقلیمیة وفعالیتھا، والتي یمكن 
 أن تساھم في تخفیف تأثیر المسائل التي ُوِجدَت.

VI. األساس لتكوین الرأي 

وكمة وإدارة المخاطر والرقابة مدى مالءمة وفعالیة عملیات الح التدقیق الداخلي والتحقیققیَّم مكتب خدمات  .13
مما یعني أن ھذه العملیات ُصمّمت  –الداخلیة لصندوق األمم المتحدة للسكان بأنھا "بحاجة إلى بعض التحسینات" 

تصمیًما مناسبًا وتعمل بشكل فعّال، ولكنھا تحتاج إلى بعض التحسینات لتوفیر ضمان معقول یسمح بتحقیق األھداف 
 أعاله.  4بالتفصیل في الفقرة رقم  ضمن الفئات الُمبیَّنة

 :وفیما یلي وصف لمجاالت التحسین الرئیسیة المؤدیة إلى ھذا الرأي .14
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A. الحوكمة وإدارة المخاطر 

 رقابة المتكاملمإطار ال

وضع الصیغة النھائیة إلعداد إطار شامل ومتكامل للرقابة، یشمل جمیع عملیات إدارة العملیات والبرامج یلزم  .15
ویُبیّن بوضوح الضوابط األساسیة المطلوبة لتقلیل المخاطر  ،بما في ذلك تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت-والحوكمة 

 یة عن تشغیلھا.المحددة لكل عملیة، وخطوات التنفیذ ذات الصلة، والمسؤول

وبمجرد اكتمال اإلطار؛ سیكون أداة مفیدة تسمح لإلدارة بتعزیز الوعي بمتطلبات الرقابة الداخلیة والتدریب  .16
)، وتطبیق المساءلة للضوابط تعزیزاً للجھود القائمة بالفعل، مثل إجراء المسح الدوري للتقییم الذاتي للرقابةعلیھا (

االستعراض المخطط لھ بشكل أسرع وأكثر فعالیة، وتحدیث دلیل السیاسات الداخلیة بشكل أفضل، واستكمال 
 واإلجراءات؛ وھي األمور الجاري تنفیذھا وقت إعداد الرأي الحالي.

 إدارة المخاطر المؤسسیة

، ال سیما في وظیفة وحدة 2017في عام  إدارة المخاطر المؤسسیةواصلت اإلدارة إدخال تغییرات على عملیة  .17
ر؛ لتوثیق "myRisksومات اإلستراتیجیة ("نظام المعل المخاطر اإلستراتیجیة ومخاطر االحتیال  عملیات تقییم) الُمطوَّ

التي أجرتھا المكاتب المیدانیة والوحدات في المقر. وقد ركزت ھذه التغییرات على مرحلة االستجابة للمخاطر، التي 
موعات عمل معالجة المخاطر، وإعداد المكتبة العالمیة تتضمن استعراض جمیع عوامل المخاطر وتحلیلھا عن طریق مج

 لتخفیف المخاطر، والتي تحتوي على عناصر اإلجراءات القیاسیة لتخفیف المخاطر لجمیع عوامل المخاطر المحددة. 

یز وأُقِرَّ التقدم الُمحَرز حتى اآلن، مع الحاجة إلى المزید لتحقیق نمو إضافي على صعید العملیة، بناًء على تعز .18
التصمیم والفعالیة التشغیلیة ألدوات الشركات. ویتطلب ذلك سد فجوات مجموعة المھارات التي تحد من فعالیة التقییمات 
التي أنجزتھا وحدات العمل ومالءمتھا. وینبغي تنفیذ األنشطة المخطط لھا في مجال بناء القدرات ورفع مستوى الوعي 

 وتنفیذھا. إلدارة المخاطر المؤسسیةلسیاسة الشاملة والتدریب بشكل كامل، بما في ذلك إعداد ا

، بما في ذلك استخدام النُُّھج المتباینة إلدارة 2018نرحب باقتراح تحسینات للعملیة المخطط لھا في عام  .19
المخاطر للبرامج أو السیاقات المعینة؛ ویعتمد تصنیف المخاطر آلی�ا على اعتبارات االحتمال والتأثیر، وعملیة ضمان 

 جودة مركزیة أكثر صرامةً.

 والموظفینالھیكل التنظیمي 

)i( قدرات وحدات األعمال 

، ومواءمة شؤون الموظفین لوحدات األعمالتحسین توقیت الموافقة على الھیكل التنظیمي  2017شھد عام  .20
وتنفیذھا. ومع ذلك، استمرت عملیات المراجعة في الكشف عن حاالت تأخیر فردیة، كان لھا تأثیر كبیر في قدرة وحدة 

التي  األعمالالعمل ومجموعات المھارات. وینبغي مواصلة تبسیط عملیة الموافقة، وینبغي تقدیم دعم َبنّاء لوحدات 
نظیم من حیث إدارة التغییر؛ لضمان أن تظل القدرات متوائمة مع تنفیذ البرامج واالحتیاجات تخضع لعملیات إعادة الت

 التشغیلیة.

)ii(  الرئیسیة اإلداریة في المناصبالشواغر 

استمرت عملیات وفي مناصب اإلدارة الرئیسیة.  الشواغرواصلت اإلدارة اتخاذ إجراءات لخفض معدالت  .21
المراجعة في الكشف عن حاالت فردیة في المكاتب التي تعمل على تنفیذ برامج كبیرة و/أو معقدة، حیث لم یتم ملء 

 . مما یحرم ھذه المكاتب من اإلشراف المستمر علیھا من قِبَل القیادة واإلدارةالشاغرة الرئیسیة فیھا على الفور،  المناصب

 مكاتب اإلقلیمیة ورقابتھادعم المقرات الرئیسیة وال

الرئیسي والمكاتب  رینبغي مواصلة تحسین ضوابط الرقابة اإلداریة (وھو ما یعني "خط الدفاع الثاني") في المق .22
اإلقلیمیة، مع وجود صالحیات واضحة ومبادئ توجیھیة متعلقة بطبیعة الرقابة اإلداریة ونطاقھا وتواترھا، باإلضافة إلى 

 تطویر تقاریر إداریة مناسبة، وتقدیم موارد مالیة وبشریة كافیة.

لفترات طویلة، والرقابة علیھا،  اغربالشوینبغي مواصلة دعم المقر والمكتب اإلقلیمي لوحدات العمل المتأثرة  .23
 حتى یتم شغل المناصب؛ وذلك لتقلیل المخاطر الناشئة عن الفجوات في القیادة واإلدارة والرقابة. 
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B. الرقابة الداخلیة 

 إدارة البرامج

)i( التخطیط للبرامج وتنفیذھا 

a. اإلدارة القائمة على النتائج 

ینبغي مواصلة تعزیز األُطر الشاملة لنتائج البرامج والموارد، التي تُكمل وثائق البرامج القطریة واإلقلیمیة  .24
والمؤسسیة، من حیث: (أ) نواتج البرامج، و(ب) المؤشرات وخطوط األساس واألھداف ذات الصلة، و(ج) المعالم 

اإلضافة إلى معلومات ُمجزأة لكل فترة من فترات دورة الرئیسیة (وھي النتائج الوسیطة)، و(د) تقدیرات الموارد، ب
 البرنامج. 

تسمح أُُطر العمل ھذه بمزید من التخطیط الفعّال ألنشطة برنامج صندوق األمم المتحدة للسكان وتنفیذھا، وتتبُّع  .25
األمم المتحدة  أفضل للتقدم الُمحرز نحو تحقیق نتائج البرنامج المتوقعة. وھذا من شأنھ أن یدعم أیًضا إطار عمل

للمساعدة اإلنمائیة، أو خطة األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة ــ مصفوفات النتائج والموارد التي تتسم بمستوى عاٍل من 
 تجمیع البیانات.

ال یزال ضمان الجودة على مستوى المكاتب اإلقلیمیة یُمثل تحدیًا في بعض الحاالت. ووضعت اإلدارة بعض  .26
وأشارت إلى أنھا تدرس انتداب استخدام أدوات البرامج الجدیدة، مثل وثائق المشاریع أو المخرجات؛  التدابیر الوسیطة،

 للمساعدة في ضمان التخطیط للبرامج وتنفیذھا بشكل أكثر فعالیة، وكذلك تتبع نتائج البرامج.

b. إدارة خطة عمل 

نظام البرمجة العالمي، و، على وجھ  تستمر إدارة خطط العمل في التحسُّن في ظل وجود النسخة المحسَّنة من .27
الخصوص، في ظل السماح بالتقدیم اإللكتروني الستمارات اإلذن بالصرف وشھادة اإلنفاق. وینشأ مزید من التحسینات 
على صعید االستعراضات السنویة العادیة لخطة العمل التي اضطلعت بھا شعبة البرامج، التي تنشر نتائج االستعراضات 

 ع، وتتابع مع المكاتب القطریة واإلقلیمیة.على نطاق واس

ال تزال ھناك حاجة إلى تحسینات على صعید العملیات، خاصةً فیما یتعلق بما یلي: (أ) دقة توقیت إنھاء خطط  .28
العمل ومستوى تفاصیلھا، و(ب) التحدیث المنتظم لخطط العمل؛ لتعكس التغییرات الھامة في األنشطة أو المیزانیات أو 

لُمخطط لھا على أساس مستمر، و(ج) تحسین ترشید وتوثیق میزانیات خطط العمل، و(د) تحقیق مواءمة أفضل الموارد ا
 لخطط العمل الُموقّعة مع تلك الُمدَرجة في خطة عمل نظام البرمجة العالمي "لمحات موجزة". 

تعزیز الفعالیة الشاملة لعملیة إدارة خطة العمل؛ لمعالجة أوجھ القصور في تصمیم ل مواصةل العملینبغي  .29
ضوابط تطبیق البرمجة العالمیة في المجاالت التالیة: (أ) الفصل في الواجبات بین تطویر خطط العمل وعملیات 

 .دھاإنشاء خطة العمل واعتماالصیانة، و(ب) وضع میزانیة خطة العمل والموافقة علیھا، و(ج) 

c. ضوابط اإلدارة المالیة المعنیة بالبرامج 

تحسنت إجراءات وضوابط اإلدارة المالیة للبرامج في بعض المجاالت، وال تزال بحاجة إلى مزید من التعزیز،  .30
مع دقة مماثلة لتلك المطبّقة حالی�ا على المیزانیة المؤسسیة، بما في ذلك وضع میزانیات خطة عمل مفصلة ومدعومة 

المصروفات، واالستعراض الدوري للمصروفات المتكبدة، والتسویات بین المیزانیة العادیة والمیزانیة الفعلیة، حسب فئة 
وحسب فئة األنشطة والمصروفات. كما ینبغي تطبیق الضوابط المحسَّنة لضمان تقدیر تكالیف التمویل ووثائق المشاریع 

اشرة وغیر المباشرة الالزمة لتنفیذ األنشطة ذات الصلة، وخطط العمل المناسبة، بحیث تعكس جمیع التكالیف المب
لة من الموارد غیر األساسیة.  ولمعالجة اإلعانات غیر المباشرة للموارد األساسیة واألنشطة البرنامجیة الُمموَّ

كجزء ینبغي السعي بنشاط لتحقیق التكامل المستقبلي لنظام المعلومات االستراتیجي مع نظام البرمجة العالمي،  .31
 من تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ للمساعدة في معالجة النقاط المذكورة أعاله في الفقرات من (أ) إلى (ج).

d. االستجابة اإلنسانیة 

تستمر االختناقات البرامجیة والتشغیلیة في مجال أنشطة االستجابة اإلنسانیة، وھناك حاجة إلى مزید من  .32
یشمل ذلك تفعیل آلیات التمویل التي یُفوضھا المجلس التنفیذي لسد النقص في التمویل، التحسینات في ھذا المجال. و

والوصول إلى التمویل المرن لدعم جھود االستجابة، وتعزیز القدرة على سد االحتیاجات اإلضافیة المفاجئة، ومواءمة 
 سب في الحاالت اإلنسانیة.قدرات الموارد البشریة؛ لضمان إیصال مساعدات أكثر فعالیة وفي الوقت المنا
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)ii( التنفیذ الوطني 

a. الشركاء المنفذین اتقدر 

تُظھر الحاجة إلى توثیق أفضل وأكثر شمولیة لقدرات  2017المستعرضة في عام  اتال تزال تقییمات القدر .33
الشركاء التنفیذیین والمالیین في مجال اإلدارة، بما في ذلك ضوابط منع االحتیال، ال سیما في السیاقات اإلنسانیة والھشة، 

یمات المستقبلیة متطلبات جدیدة بشأن، وھو األمر الذي أثاره مجلس مراجعي الحسابات. كما یجب أیًضا أن تعكس التقی
على سبیل المثال، االستغالل واالعتداء الجنسیین على المستفیدین. ویلزم وضع تدابیر لبناء القدرات في مجال تنفیذ 

 الشركاء التفاعلیین موضع التنفیذ، ومتابعتھا بانتظام.

b. للشركاء المنفذین الرصد المالي 

ذین لضمان استخدام األموال المقدمة لألغراض المقصودة، بما یتماشى مع للشركاء المنف یُعد الرصد المالي .34
 خطط العمل والمیزانیات المعتمدة، مجاًال یحتاج إلى اھتمام مستمر. 

. وقد وفّر نطاق وتوقیت 2017كانت سنة التنفیذ الكاملة األولى إلطار النھج المنسق للتحویالت النقدیة في عام  .35
، تغطیة للفحوص العشوائیة التي 2017، التي تم االنتھاء منھا في والتحقیق قیق الداخليالتدمراجعات مكتب خدمات 

ت مبكر من العام. وتُظھر ھذه النتائج، باإلضافة إلى نتائج مجلس مراجعي الحسابات، الحاجة إلى مواصلة قوفي أُجریَت 
 ھم. التحسین المستمر للعملیات والمنھجیات، وكذلك تعزیز كل من قدرات الموظفین المعنیین ومھارات

)iii(  سالسل اإلمدادإدارة 

كما ذُكر آنفًا، ال تزال ھناك حاجة إلى مواصلة الدعم الُمقدَّم إلى البلدان المشمولة بالبرامج، باإلضافة إلى  .36
، التي قد تقلل من سالسل اإلمدادأصحاب المصلحة اآلخرین في البرنامج ذي الصلة؛ من أجل سد الثغرات في نظم إدارة 

جابیة، وتؤدي إلى نفاد المخزون. ویجب اتّباع ضوابط استالم البضائع الواردة وتفتیشھا وتوثیقھا توافر سلع الصحة اإلن
بشكل أكثر اتساقًا. كما یبقى من الضروري أیًضا ضمان المراقبة المنتظمة لمخزون سلع الصحة اإلنجابیة التي یحتفظ 

 المناسب في نقاط تقدیم الخدمات. بھا الشركاء المنفذون، وكذلك تتبُّع توزیعھا وتوافرھا في الوقت

 المیلیعد تنفیذ الترتیبات التنظیمیة إلدارة سلسلة اإلمدادات بشكل أكثر فاعلیة وتكامًال، بدًءا من المشتریات إلى  .37
 األخیر، عمًال في طور التقدم یحتاج إلى اإلتمام لجني جمیع الفوائد من ھذه التحسینات.

 إدارة العملیات

)i(  البشریةإدارة الموارد 

تحسنت إدارة الموظفین العاملین بموجب عقود الخدمات؛ إذ بَدَْت أكثر شفافیة ودقة. وال تزال األنشطة األخرى،  .38
بشأن عقود  2014مثل إصدار العقود، تُدار یدوی�ا، وقد لوحظت بعض مستویات االنحراف عن متطلبات سیاسة عام 

 الخدمات في مناسبات عدیدة.

ة عقود الخبراء االستشاریین األفراد من خالل تطویر أداة التسجیل المركزیة، التي تم لوحظ التقدم في إدار .39
، وإن كان ذلك مع تكامل محدود مع نظام التخطیط المركزي للموارد. وال تزال عملیات إسناد 2017طرحھا عالمی�ا في 

 2015ن االنحراف عن متطلبات سیاسة العقود، وحساب رسوم االستشارة ودفعھا تُدار یدوی�ا، ولُوحظ مستوى معین م
 الخاصة باالستشاریین األفراد.

، غلى الصعیدین المؤسسي واإلقلیميوعالوةً على ذلك، ال یزال اإلدماج المحدود لقوائم الخبراء االستشاریین  .40
 لكل من عقود الخدمات واالستشاریین األفراد، یتطلب اھتماًما من اإلدارة.

)ii( المشتریات 

الخاصة بالمشتریات وتعمل بفعالیة إلعداد أنشطة المشتریات المركزیة التي یضطلع بھا  تُوضع اإلجراءات .41
فرع خدمات المشتریات، والتي تُمثل تقریبًا نصف إجمالي المشتریات في صندق األمم المتحدة للسكان. بینما استمرت 

طریة، ال سیما فیما یتعلق بطرح حاالت عدم االمتثال إلجراءات الشراء في مناسبات عدة على مستوى المكاتب الق
 .العطاءات وإسناد العقود
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، وبذلك یتطلب المزید من الدعم لمعالجة المخاطر الناشئة عن 2017تحسَّن الخط الثاني للضوابط الدفاعیة في  .42
لى أعاله، بما في ذلك إدخال المشتریات اإللكترونیة ع 41عدم االمتثال إلجراءات الشراء، كما ھو موضح في الفقرة 

 المستوى القطري، كما ھو متوقع كجزء من تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

)iii( اإلدارة المالیة 

تم تحدید بعض حاالت النفقات غیر المتوقعة في الحساب. ومع ذلك، لوحظت تحسینات رئیسیة في الخط الثاني  .43
كبیر في تأثیر ھذه المسألة ألغراض إعداد من الضوابط الدفاعیة الُمنفذة على مستوى المقرات، مما أدى إلى تخفیف 

 التقاریر المالیة.

، واحتمالیة تكبُّد نفقات تتجاوز الموارد بدون االعتماد المناسب من قِبَل اإلدارةلتقلیل مخاطر المعامالت المنفذة  .44
أطلس في وقت أكثر مالءمةً، وذلك من  تطبیقااللتزامات المالیة والموافقة علیھا في  أن تنعكسالمالیة المتاحة، ینبغي 

خالل إصدار طلبات أو أوامر الشراء قبل اتخاذ القرار بشراء السلع والخدمات، أو اإلبالغ بتسدید النفقات إلى الموردین 
 أو الشركاء المنفذین.

)iv( تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

من المشروع القائم الخاص بتحویل تكنولوجیا لوحظ تقدم كبیر في عدد من المبادرات والتغیرات المقدمة كجزء  .45
المعلومات واالتصاالت، وال سیما فیما یتعلق بإدارة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وإدارة الموارد. وعند التنفیذ 

ت ، من المتوقع أن توفر الوحدة النموذجیة بشأن تعزیز إدارة مشاریع التكنولوجیا وتنفیذھا ضمانا2018الكامل في عام 
 إضافیة بشأن تصمیم الضوابط في ھذا المجال وتشغیلھا.

_______ 
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