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 للتدقیقالتقریر السنوي للّجنة االستشاریة 
2017 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 للتدقیقاللجنة االستشاریة 

 التنفیذيإلى المدیر  2017التقریر السنوي لعام 

I. الغرض 

ھ إلى المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان،  .1 ملخًصا ألنشطة ومشورة  ویتضمنھذا التقریر ُموجَّ
عمًال بالبند  وقد أُِعدّ التفریر. 2017خالل عام ") اللجنة("في صندوق األمم المتحدة للسكان للتدقیق اللجنة االستشاریة 

من  األول، القسم الفرعي 4من القسم ) ج( 25، ووفقًا للفقرة رقم 2014المعتمدة في عام  اختصاصات اللجنةمن  14
 .سیاسة الرقابة المنقَّحة الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان

II.  2017في عام للتدقیق أنشطة اللجنة االستشاریة 

ویتمتع . قابلة للتجدید مرة واحدةأعضاء اللجنة لمدة ثالث سنوات، یُعّین  .للتدقیقأعضاء اللجنة االستشاریة  .2
أعضاء اللجنة بخبرات في إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة، والمراقبة والحوكمة واإلدارة، واإلبالغ المالي 

ومن أعضاء اللجنة . واألخالقیات، والتحقیق والمراجعة الداخلیة، والتقییم والتطویر؛ واألمور المتعلقة بوضع البرامج
، والسیدة إینیري )كینیا(، والسید إدوارد أوكو )األرجنتین(السید أرییل فیزبین : 2017لیھا في عام الذین انضموا إ

الوالیات المتحدة (وبعد استقالة السیدة ماري آن ویرش ). أسترالیا(، والسید لویس وونغ )المملكة المتحدة(كوینونس 
وتم . 2018، مع وجود نیة لشغل المنصب في عام 2017في أوائل العام، ظل المقعد شاغًرا طوال عام ) األمریكیة

كما أن جمیع أعضاء اللجنة من خارج صندوق األمم . 2017یونیو /انتخاب السیدة كوینونز رئیسة للجنة في ُحزیران
 . المتحدة للسكان، ومستقلون عن إدارتھ

، 2017مارس في عام /شھر آذارمن  24إلى  21عقدت اللجنة جلستھا االفتتاحیة خالل الفترة من  :االجتماعات .3
وخالل . وقد ُخصصت لتعریف أعضاء اللجنة الجدد بصندوق األمم المتحدة للسكان ووالیتھ وھیكلھ وأنشطتھ

كما ُعقد . ، السید فیراساك لینغسریرویت2016االجتماع، أجرت اللجنة اتصاًال مرئی�ا بعضو سابق ورئیس اللجنة لعام 
. 2017نوفمبر من عام /تشرین الثاني 3إلى  1یونیو، ومن /ُحزیران 21إلى  19من اجتماعان آخران خالل الفترة 

ین، من ضمن آخرین، إلى األقسام ذات الصلة من االجتماعات بطریق الحضور  وشملت قائمة األفراد الَمْدُعّوِ
: العلیا للبرامج والتشغیل ، ومن اإلدارة)البرنامج(، ونائب المدیر التنفیذي )اإلدارة(نائب المدیر التنفیذي : الشخصي

، ومدیر مكتب التقییم، ومستشار الشؤون األخالقیة والمستشار التدقیق الداخلي والتحقیقالمدیر، ومدیر مكتب خدمات 
كما عقدت اللجنة اجتماعات خاصة مع مدیر . مجلس مراجعي الحسابات يالقانوني من شعبة الخدمات اإلداریة، وممثل

مستشار األخالقیات، وممثلو مجلس مراجعي و؛ ومدیر مكتب التقییم اخلي والتحقیقالتدقیق الدمكتب خدمات 
 . الحسابات

، شارك السید 2016وإلتاحة الفرصة ألعضاء المجلس التنفیذي لطرح األسئلة حول تقریر اللجنة لعام  .4
من خالل اتصال مرئي في االجتماع  2017، في شھر مایو من عام 2016لینغسریرویت، بوصفھ رئیًسا للجنة لعام 

، التي اضطلع بھا صندوق األمم المتحدة للسكان التدقیق الداخلي والتحقیقغیر الرسمي للمجلس التنفیذي بشأن أنشطة 
 . 2016لعام 

وتبعًا . 2014آخر مرة في نوفمبر عام  أُعتُمدَتاستعرض أعضاء اللجنة اختصاصاتھا، التي  :االختصاصات .5
؛ لیعكس اتساع نطاق والیتھا على نحو "اللجنة االستشاریة المعنیة باإلشراف"اللجنة تغییر اسمھا إلى لذلك، اقترحت 

یُشیر إلى سیاسة الرقابة المنقحة لصندوق األمم المتحدة للسكان، التي ) أ(وعالوةً على ذلك، فإن االقتراح . أفضل
یعكس بوضوح ) ب(التعدیل األخیر لالختصاصات، و، بعد 2015ینایر /اعتمدھا المجلس التنفیذي في كانون الثاني

مكتب األخالقیات، : أكبر، ویوضح، تفاعالت اللجنة مع بعض المكاتب أو الھیئات الداخلیة الجدیدة، على سبیل المثال
یتضمن الدور المتغیر فیما یتعلق بمشاركة اللجنة في استعراض ) ج(ومكتب التقییم، ولجنة عقوبات الموردین، و

وكذلك استعرض المستشار القانوني . كما تم تعدیل الصیاغة لتوفیر مزید من الوضوح إذا لزم األمر. ت المالیةالبیانا
، 2018ینایر عام /كانون الثاني 26التغییرات المقترحة، كما وافق المدیر التنفیذي على االختصاصات المنقحة في 

وفي المقابل، سینعكس تغییر اسم . األمم المتحدة للسكانمن سیاسة الرقابة المنقحة لصندوق  60تماشیًا مع الفقرة 
 .اللجنة في التعدیل المقترح التالي لسیاسة الرقابة الُمقدَّم إلى المجلس التنفیذي

مت المشورة بناًء على المداوالت، كما لكل اجتماع من اجتماعاتھا، وقدَّ محضراً اللجنة أعدّت  :تقدیم التقاریر .6
 . السابق والحالي، وكذلك المدیر التنفیذي بالنیابة، على نتائج االجتماعات أطلعت المدیر التنفیذي،

كما مت اللجنة توصیات واقتراحات إلدارة صندوق األمم المتحدة للسكان خالل اجتماعاتھا، قدَّ : التوصیات .7
 . تنفیذھا تابعت

، في ضوء التشكیل الجدید كلی�ا 2017في عام  لم تُجِر اللجنة تقییًما سنوی�ا لفعالیتھا: التقییم السنوي لفعالیة اللجنة .8
 . 2018وسیتم إجراء التقییم الذاتي السنوي في عام . لھا
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III. الرسائل والتحدیات الرئیسیة 

في ضوء التقاریر األخیرة المتعلقة باالستغالل الجنسي في منظمات المعونة الدولیة، تودُّ اللجنة أن تسترعي  .9
المتحدة للسكان الماسَّة إلى أن یتوفر لدیھ موارد كافیة للتحقیق في االدعاءات المتعلقة االنتباه إلى حاجة صندوق األمم 
تقییًما حول " Voices from Syria 2018"على سبیل المثال، یعرض تقریر . باالستغالل واالعتداء الجنسیین

قدیم المساعدات مقابل ممارسة العنف القائم على النوع االجتماعي في البلد، كما یثیر المخاوف من وقوع حاالت لت
وكمالحظة عامة، تبقى احتماالت وجود إیذاء جسدي قائمة دائًما، ویستحق المستفیدون . الجنس في بعض أنحاء البالد

من صندوق األمم المتحدة للسكان وكذلك المانحون لھ وأصحاب المصلحة الحصوَل على ضمانات بأن المنظمة قد 
ة االستغالل الجنسي، وكذلك على نطاق أوسع للوفاء بالتزامھا بتوفیر الحمایة من اتخذت تدابیر فعَّالة لمكافح

 .االستغالل واالعتداء الجنسیین

فقد تسببت الوفاة المفاجئة للمدیر . شّكل تحدیًا بالغًا لصندوق األمم المتحدة للسكان 2017تُدرك اللجنة أن عام  .10
الذي كان یحظى باحترام كبیر، والتزامن مع خطة اإلصالح الشامل التنفیذي السابق الدكتور باباتوندي أوسوتیمین، 

بإلغاء ) الوالیات المتحدة األمریكیة(لألمم المتحدة التي أعلنھا األمین العام، باإلضافة إلى قرار إحدى الدول األعضاء 
وفي ظل ھذا الوضع الصعب، تُقدّر اللجنة وتُثني على . تمویل المنظمة؛ في وضع ضغوط ھائلة على الصندوق

، من المجلس التنفیذي في 2021-2018المنظمة لموافقتھا على خطتھا اإلستراتیجیة ومیزانیتھا المتكاملة للفترة 
 ، والطریقة التي استمرت بھا المنظمة في تنفیذ اختصاصاتھا خالل مدة2017سبتمبر /دورتھ العادیة الثانیة في أیلول

 .والیتھا

وفي ھذا اإلطار، بذل صندوق األمم المتحدة للسكان جھودًا محمودة لمعالجة حالة التمویل  :حالة التمویل .11
كما تُعد ورقة إدارة صندوق األمم المتحدة . اإلجمالیة، وتحقیق التوازن األمثل بین التمویل األساسي وغیر األساسي

المزید من التمویل األساسي والمحافظة، في الوقت نفسھ، على  محاولة جیدة لجذب" The Case for Core"للسكان 
إستراتیجیتھ الخاصة بتعبئة الموارد لجذب تمویالت جدیدة ُمقدَّمة من جھات مانحة، بما في ذلك من القطاع الخاص 

 .والمجتمع المدني

عن تقدیرھا لإلحاطات تابعت اللجنة التقدم المحرز في االستعراض الشامل للموارد، وأعربت  :إدارة التغییر .12
وتُقرُّ اللجنة بالتحدیات . التفصیلیة التي قدمھا نائب المدیر التنفیذي لشؤون اإلدارة في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة

وفي نھایة العام، لم تكن قد أُتیحت للجنة بعدُ، وھو ما . على صعید إیجاد سبل لتحقیق قدر أكبر من الكفاءة والفعالیة
یھ اللجنة، الفرصةُ الستعراض النتیجة النھائیة لالستعراض الشامل للموارد، بما في ذلك أثر مبادرة كنت تتطلع إل

والحظت اللجنة أن إدارة الصندوق . األمین العام األوسع نطاًقا إلصالح األمم المتحدة في جھود صندوق األمم المتحدة
د واألنشطة المتصلة بالتغییر، بما في ذلك خطة اإلصالح قد أنشأت لجنة توجیھیة إلدارة التغییر، لتنسیق جمیع الجھو

كما ستواصل اللجنة مراجعة ھذا . التي أعلنھا األمین العام، وذلك لتحقیق أقصى قدر من الفوائد، وتجنب تكرار الجھود
 . عن كثب 2018التنسیق والجھود المبذولة في عام 

أثیر وجود بیئة لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تُدرك اللجنة مدى ت .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .13
وھذا یؤثر في كل من قدرة . قدیمة ولم تعُد مالئمة للغرض، مما یُمثل خطًرا كبیًرا على صندوق األمم المتحدة للسكان

تھدید المنظمة على إدارة المعلومات والعملیات التجاریة بشكل مالئم، فضًال عن قدرتھا على االستجابة للحوادث، وال
ولذلك، أیَّدت اللجنة قرار المنظمة بأن تُدرج التمویل الالزم إلجراء تحویل شامل في . المتزاید للھجمات اإللكترونیة

 .2021-2018مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في میزانیتھا المتكاملة المقترحة للفترة 

بإطار العمل، وأشارت إلى استخدام المنظمة رحبت اللجنة  .إطار عمل النھج المنّسق للتحویالت النقدیة .14
، وعملیات الفحص العشوائي ضمن إطار عمل النھج المتسق للتحویالت النقدیة كطریقة التدقیقالمشترك لعملیات 

لمعالجة المخاطر المرتبطة بتحویل األموال إلى الشركاء المنفذین، وضمان تطبیق اإلشراف المناسب على العالقة 
الذي أعدَّتھ إدارة الصندوق، فضًال عن اعتماد اإلدارة " تقریر التقییم المرحلي"وأشارت اللجنة كذلك إلى تقریر . معھم

الخاصة بعمل النھج المنّسق  التدقیقالمتزاید على عملیات الفحص العشوائي، وقرارھا بتخفیض عدد عملیات 
تكلفة إطار عمل النھج المنّسق للتحویالت النقدیة، وال  وترى اللجنة أنھ ینبغي استعراض فعالیة. للتحویالت النقدیة

ومن الجدیر بالذكر أن مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة . سیما عملیات الفحص العشوائي، في الوقت المناسب
 .كان قد سلط الضوء على ضرورة معالجة ھذا الخطر

ستظل ھذه المجاالت الثالثة المترابطة  .اءلة، وإطار الرقابة الداخلیة، وإطار المسإدارة المخاطر المؤسسیة .15
، أعدَّت إدارة المخاطر المؤسسیة، أحاطت اللجنة علًما بأنھ في إطار تطبیق 2017في عام . تُمثل أولویة علیا للجنة

والحظت اللجنة أنھ خالل الربع األخیر من . اإلدارة سجًال للمخاطر المؤسسیة، وحّسنت وثائق االستجابة للمخاطر
م، استعرضت مجموعات االستجابة للمخاطر جمیع نقاط عمل وحدات األعمال بھدف بناء مكتبة یمكن لجمیع العا

وترى اللجنة أنھ من . مدیري المخاطر الوصول إلیھا، ویمكن أن تتطور لتصبح آلیة أكثر تخصیًصا لتقییم المخاطر
بشكل كامل، وضمان دمجھ في اطر المؤسسیة إدارة المخالضروري أن تواصل المنظمة بذل ھذه الجھود لتطبیق نظام 

 . إطار الرقابة الداخلیة

وعلى صعید إطار الرقابة الداخلیة، تم إطالع اللجنة أوًال بأول على التقدم الُمحَرز؛ لتقییم العملیات التجاریة  .16
مل قسًما عن المخاطر كما الحظت اللجنة أن جمیع مشاریع السیاسات الجدیدة أو الُمنقَّحة تش. ورسم خط الدفاع الثاني

. 2021-2018والحظت كذلك إدراج إطار المساءلة عن النتائج في الخطة االستراتیجیة . وعناصر الرقابة المقابلة
 . 2007وتواصل اللجنة تنفیذ توصیة صندوق األمم المتحدة للسكان بتحدیث إطار المساءلة الشامل الخاص بھ لعام 
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تود اللجنة أن تلفت االنتباه إلى المخاطر المرتبطة بارتفاع معدالت  :یقمكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحق .17
، والمھل الزمنیة الطویلة للغایة التي تتطلبھا عملیة ملء الوظائف على حد سواء والتحقیق التدقیقالشغور في وظائف 

التدقیق ، أشادت اللجنة بالجھود واإلنجازات التي حققھا مكتب خدمات وعلى الرغم من ھذه المعوقات. الشاغرة
التدقیق الداخلي والتحقیق، وذلك كما یتضح من التقدم الُمحَرز في استكمال خطط العمل الخاصة بھ بشأن  الداخلي

ْمعة والقدرة كما تود اللجنة أن تسترعي االنتباه إلى المخاطر المتزایدة على صعیدي السُّ . 2017لعام  والتحقیق
وترى اللجنة أنھ ینبغي معالجة القیود . االئتمانیة لصندوق األمم المتحدة للسكان؛ نتیجة عدم توافق التوقعات والموارد

 .على نحو عاجل التدقیق الداخلي والتحقیقالمفروضة على موارد خدمات 

ازة لضمان تنفیذ التوصیات الُمعلقة المتعلقة تُعد أداة ممت التدقیقتُقرُّ اللجنة بأن لجنة رصد : التدقیقلجنة رصد  .18
على مواصلة جھودھا، ال سیما فیما یتعلق بالتوصیات  التدقیقرصد وتُحثُّ اللجنة لجنة . في الوقت المناسب بالتدقیق

 .التي تتناول األنشطة عالیة المخاطر

وقد اجتمعت . تئمانیة للمدیر التنفیذيتُمثل مھّمة التقییم حجر زاویة آخر لمسؤولیات الرقابة االس :مھّمة التقییم .19
، 2016-2019التقدم الُمحَرز في خطة العمل للفترة ) أ(اللجنة مع مدیر مكتب التقییم الُمعیَّن حدیثًا، الذي عرض 

، بما یتّسق مع الخطة اإلستراتیجیة لصندوق األمم 2021-2018مشروع خطة التقییم للفترة ) ب(باإلضافة إلى 
كما الحظت اللجنة . 2018لفترة ذاتھا، الُمقدَّم إلى المجلس التنفیذي في دورتھ العادیة األولى في عام المتحدة للسكان ل

ألسباب مختلفة، وأعربت عن أملھا في أن یعود التقدم  2016إلغاء العدید من التقییمات على مستوى البرامج في عام 
وأُبلغت اللجنة بأنھ سیتم االنتھاء من إجراء استعراض من نظیر خارجي لمھّمة التقییم في عام إلى مساره الصحیح. 

2018. 

عرضت شعبة الخدمات اإلداریة على اللجنة مشروع البیانات والتقاریر المالیة  :البیانات والتقاریر المالیة .20
، والذي تم إعداده وفقًا للمعاییر 2016دیسمبر /كانون األول 31لصندوق األمم المتحدة للسكان عن السنة المنتھیة في 

وكان رأي اللجنة ھو أن إعداد البیانات والتقاریر المالیة الُمقدّم من شعبة الخدمات . المحاسبیة الدولیة للقطاع العام
حیح تشتمل على ضوابط كافیة، وتحلیل صموّحدة المھنیة؛ حیث أصبح عملیة  الكفاءة اإلداریة یتّسم بدرجة عالیة من

 . للحسابات، والمتابعة المناسبة مع المكاتب المیدانیة وغیرھا من وحدات األعمال

لتقدیم توصیات أُنِشئت داخلیة  فنیةإن لجنة استعراض الموردین ھي ھیئة إداریة  :لجنة استعراض الموردین .21
قرارات النھائیة فیما بشأن فرض عقوبات محتملة على الموردین إلى كبیر موظفي المشتریات، وھو المسؤول عن ال

دینوأُحیطت اللجنة علًما بأنشطة السنة الثانیة للجنة استعراض . یتعلق بالعقوبات على الموردین وتكرر اللجنة . الموّرِ
بأن تقوم لجنة استعراض الموردین ) أ: (، المتعلقة بزیادة أھمیة ھذه الھیئة للمنظمة بأكملھا2016توصیاتھا لعام 

) ب(وجز عملھا ویتضمن إدخال تحسینات على عملیة الشراء، بناًء على الدروس المستفادة، وبإعداد تقریر سنوي یُ 
 .لتشمل شخًصا أو أكثر خارج صندوق األمم المتحدة للسكان اللجنة عضویةأن یتم توسیع 

) أ(تجتمع اللجنة بانتظام مع ممثلي مجلس مراجعي الحسابات؛ لمناقشة  :مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة .22
المسائل التي أثارھا مجلس مراجعي ) ج(الضوابط الداخلیة، و) ب(خطط عمل مجلس مراجعي الحسابات، و

والحظت اللجنة أن مجلس مراجعي الحسابات قد أبدى رأیًا غیر مشفوع بتحفظ بشأن البیانات المالیة لعام . الحسابات
اللجنة أیًضا إلى ضرورة استمرار جھود اإلدارة  وأشارت. ، كما أثار عددًا من القضایا المتعلقة بالرقابة2016

 .لإلسراع في تنفیذ التوصیات المعلقة لمجلس مراجعي الحسابات

ا مع مستشار 2017یونیھ /في اجتماعھا المعقود في حزیران :مكتب األخالقیات .23 ، عقدت اللجنة اجتماًعا خاص�
عم اللجنة المھام المتعلقة باألخالقیات في صندوق األمم وتد. الشؤون األخالقیة، التابع لصندوق األمم المتحدة للسكان

وترى اللجنة أن المھام المتعلقة باألخالقیات ذات أھمیة خاصة . المتحدة للسكان، مما یُعزز ثقافة النزاھة والمساءلة
عم المستمر كما أشادت اللجنة بالد. لدعم الجھود التي تبذلھا المنظمة للقضاء على االستغالل واالعتداء الجنسیین

 .واألھمیة التي یُوِلیھا المدیر التنفیذي واإلدارة العلیا لصندوق األمم المتحدة للسكان للمھام المتعلقة باألخالقیات

IV. الخاتمة 

 :، ستواصل اللجنة متابعة النقاط التالیة عن كثب2018في عام  .24

)a( ح األمم المتحدة التي أطلقھا األمین مبادرات التغییر العدیدة التي اتخذتھا المنظمة، وكذلك تنفیذ مبادرة إصال
 العام؛ 

)b( حالة تمویل صندوق األمم المتحدة للسكان؛ 

)c(  ؛ أُطر الرقابة الداخلیة والمساءلةھ وبین ، والروابط بینإدارة المخاطر المؤسسیةمواصلة تطویر نظام 

)d( تطبیق إطار عمل النھج المنّسق للتحویالت النقدیة؛ 

)e(  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ تحویلالمخاطر المتعلقة بتقنیة المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك  

)f(  التطورات في التصدي لالستغالل واالنتھاك الجنسیین، وكذلك التحرش الجنسي، بما في ذلك التحقیق في
 اإلدعاءات المزعومة؛

)g( ؛ التدقیق الداخلي والتحقیقخدمات  تقییم، والخاصة بمكتبحالة التقدم واإلنجاز لخطط العمل السنویة لمھمة ال
 باإلضافة إلى
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)h(  بالتدقیقتنفیذ التوصیات المتعلقة. 

تود اللجنة أن تتقدم بالشكر إلى المدیر التنفیذي، ونواب المدیر التنفیذي وكبار الموظفین، وموظفي مكتب  .25
موظفي وأعضاء  وسائرمراجعي الحسابات، وموظفي مكتب التقییم، ومجلس  التدقیق الداخلي والتحقیقخدمات 

صندوق األمم المتحدة للسكان، الذین شاركوا بفعالیة في أنشطة اللجنة، وتعاونوا مع اللجنة في االضطالع 
 . بمسؤولیاتھا

_____ 
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