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 التقریر السنوي للّجنة االستشاریة الرقابیة
 

 صندوق األمم المتحدة للسكان
 اللجنة االستشاریة الرقابیة

 2018التقریر السنوي للمدیر التنفیذي لعام 
 

I. الغرض 

ھ .1 إلى المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان، ویقدم ملخًصا ألنشطة ومشورة اللجنة  ھذا التقریر ُموجَّ
من  14. التقریر ُمقدَّم عمًال بالبند 2018االستشاریة الرقابیة في صندوق األمم المتحدة للسكان ("اللجنة") خالل عام 

من سیاسة الرقابة المنقَّحة  1، القسم الفرعي 4لقسم (ج) من ا 25، ووفقًا للفقرة رقم 2018اختصاصاتھ المعتمدة في عام 
 الخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان.

II.  2018أنشطة اللجنة االستشاریة الرقابیة في عام 

، تماشیًا 2018كانون الثاني/ینایر عام  26: وافق المدیر التنفیذي على االختصاصات المنقحة في االختصاصات .2
ابة المنقحة لصندوق األمم المتحدة للسكان. المراجعة (أ) تُشیر إلى سیاسة الرقابة المنقحة من سیاسة الرق 60مع الفقرة 

، بعد التعدیل األخیر 2015لصندوق األمم المتحدة للسكان، التي اعتمدھا المجلس التنفیذي في كانون الثاني/ینایر 
ع بعض المكاتب أو الھیئات الداخلیة ، و(ب) یعكس بوضوح أكبر، ویوضح، تفاعالت اللجنة م2014لالختصاصات في 

الجدیدة، على سبیل المثال: مكتب األخالقیات، ومكتب التقییم، ولجنة عقوبات الموردین، و(ج) یتضمن الدور المتغیر 
فیما یتعلق بمشاركة اللجنة في استعراض البیانات المالیة. كما تم تعدیل الصیاغة لتوفیر مزید من الوضوح إذا لزم األمر. 

" إلى "اللجنة االستشاریة الرقابیة". سینعكس تغییر لتدقیقلیجةً لذلك، تم تغییر اسم اللجنة من "اللجنة االستشاریة ونت
 االسم في التعدیل المقترح التالي لسیاسة الرقابة الُمقدَّم إلى المجلس التنفیذي.

وات، قابلة للتجدید مرة واحدة. ویتمتع . یتم تعیین أعضاء اللجنة لمدة ثالث سنأعضاء اّلجنة االستشاریة الرقابیة .3
أعضاء اللجنة بخبرات في إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة، والمراقبة والحوكمة واإلدارة، واإلبالغ المالي واألخالقیات، 

ا إلیھا ، والتقییم والتطویر؛ واألمور المتعلقة بوضع البرامج. ومن أعضاء اللجنة الذین انضموالداخلي التدقیقوالتحقیق و
: السید أرییل فیزبین (األرجنتین)، والسید إدوارد أوكو (كینیا)، والسیدة إینیري كوینونس (المملكة 2017في عام 

. وتم انتخاب السیدة كوینونز 2018المتحدة)، والسید لویس وونغ (أسترالیا). ظل مقعد العضویة الخامس شاغًرا في عام 
 أعضاء اللجنة من خارج صندوق األمم المتحدة للسكان، ومستقلون عن إدارتھ. . كما أن جمیع 2018رئیسة للجنة لعام 

تشرین  31تموز/یولیو، و 13-11نیسان/أبریل،  20-18( 2018اللجنة ثالث جلسات في عام  : عقدتاالجتماعات .4
ین، من ضمن آخرین2018تشرین الثاني/نوفمبر  2 -األول/أكتوبر  ، إلى األقسام ذات ). وشملت قائمة األفراد الَمْدُعّوِ

الصلة من االجتماعات: نائب المدیر التنفیذي (اإلدارة)، ونائب المدیر التنفیذي (البرنامج)، ومن اإلدارة العلیا للبرامج 
والتحقیق، ومدیر مكتب التقییم، ومستشار الشؤون األخالقیة الداخلي  التدقیقوالتشغیل: المدیر، ومدیر مكتب خدمات 

من شعبة الخدمات اإلداریة، وممثلو مجلس مراجعي الحسابات. كما عقدت اللجنة اجتماعات خاصة  والمستشار القانوني
؛ ومدیر مكتب التقییم، مستشار األخالقیات، وممثلي مجلس مراجعي والتحقیقالداخلي  التدقیقخدمات مع مدیر مكتب 

 الحسابات. 

 9-8زار أعضاء اللجنة المكتب القطري لصندوق األمم المتحدة للسكان في جاكرتا، إندونیسیا ( :الزیارة المیدانیة .5
). 2018تشرین األول/أكتوبر  12-11) والمكتب اإلقلیمي للصندوق في بانكوك، تایالند (2018تشرین األول/أكتوبر 

ى یتسنى لھم فھم كیفیة عمل والیة صندوق كان الغرض من الزیارة تعریف أعضاء اللجنة بعملیات الصندوق المیدانیة حت
األمم المتحدة للسكان على المستوى المیداني. وعلى الرغم من حدوث الزیارة في توقیت صعب، وخاصة بالنسبة لمكتب 
إندونیسیا الذي كان یتعامل مع أزمة طبیعیة ضربت البالد قبل أیام قلیلة من الزیارة، أُعجب أعضاء اللجنة بتفاني جمیع 

وظفین وجھودھم لضمان تنفیذ والیة صندوق األمم المتحدة للسكان في ھذه الظروف ولمساعدة اللجنة على فھم القضایا الم
والتحدیات التي تواجھ الصندوق بشكل أفضل. أعربت اللجنة كذلك عن تقدیرھا للتعاون القائم بین المكتب القطري 

ت المتخذة وتنسیقھا بشكل جید. أرسلت اللجنة خطابات تقدیر إلى والمكتب اإلقلیمي، والذي من شأنھ دعم سرعة اإلجراءا
 ممثل المكتب القطري لصندوق األمم المتحدة للسكان في إندونیسیا وإلى المدیر اإلقلیمي لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ. 

سنوي لعام . وإلتاحة الفرصة ألعضاء المجلس التنفیذي لطرح األسئلة حول تقریر اللجنة الالمجلس التنفیذي .6
 . 2018، حضر رئیس اللجنة اجتماع المجلس التنفیذي في حزیران/یونیو 2017

: أعدت اللجنة محاضر لكل اجتماع من اجتماعاتھا، وقدمت المشورة بناًء على المداوالت، كما تقدیم التقاریر .7
 أطلعت المدیر التنفیذي على نتائج االجتماعات. 

احات إلدارة صندوق األمم المتحدة للسكان خالل اجتماعاتھا، كما قامت : قدمت اللجنة توصیات واقترالتوصیات .8
 بمتابعة تنفیذھا. 
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ووافقت على متابعة األمور التي برزت،  2018. أجرت اللجنة تقییًما لفعالیتھا في عام التقییم السنوي لفعالیة اللجنة .9
 ال سیما األمور المتعلقة ببروز أعمال اللجنة والقیمة المضافة لھا. 

III. الرسائل والتحدیات الرئیسیة 

. الحظت اللجنة المخاوف المستمرة بشأن قضایا التحرش الجنسي والتصدي لالستغالل واالعتداء الجنسیین .10
التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسیین. كما أُطلعت اللجنة على مقدار العمل المذھل الذي تم تنفیذه، ال سیما 

سي والتصدي لالستغالل واالعتداء الجنسیین. الحظت اللجنة التقدم الذي أحرزه صندوق العمل المعني بالتحرش الجن
األمم المتحدة للسكان وتُثني على الصندوق لتعیین منسٍق ألعمال التصدي لالستغالل واالعتداء الجنسیین في آب/أغسطس 

لتدابیر التي یتم اتخاذھا في الوقت الحالي، إلى . یسھم تحدید أولویات ھذه القضایا، باإلضافة إلى التدابیر المتخذة وا2018
حد ما في مساعدة صندوق األمم المتحدة للسكان في إدارة المواقف السلبیة المحتملة، إال أن اللجنة تؤكد على ضرورة 

 ).16المزید من العمل لتطبیق آلیة تصدٍّ فعالة (انظر أیًضا الفقرة 

. قدمت اللجنة التھنئة للمدیر التنفیذي على موافقة المجلس التنفیذي على المیزانیة المتكاملة المیزانیة المتكاملة .11
التي أجراھا وأشارت بالتحدید إلى تقدیر المجلس التنفیذي للعملیة االستشاریة  2021-2018المعدَّلة عن الفترة ما بین 

 صندوق األمم المتحدة للسكان مع الدول األعضاء.

. اعترفت اللجنة بالجھود التي بذلھا صندوق األمم المتحدة للسكان لمواجھة التحدیات المتعلقة بالحالة حالة التمویل .12
اسي؛ و(ب) قاعدة الكلیة للتمویل. وتشمل ھذه الجھود (أ) التحول المستمر من التمویل األساسي إلى التمویل غیر األس

المانحین المتغایرة، باإلضافة إلى (ج) ظھور عقود نظام األجر حسب األداء؛ و(د) زیادة االتفاقیات غیر العادیة المبرمة 
مع المانحین. أشارت اللجنة إلى أنھ على الرغم من أن تمویل القطاع الخاص ال یزال منخفًضا بشكل نسبي، فإن الوصول 

 ع الخاص ینطوي على مجموعة من المخاطر التي تتعین جاھزیة المنظمة للتعامل معھا.إلى المانحین من القطا

. أكدت اللجنة على أن عملیة إدارة التغییر في صندوق إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائیة وعملیة إدارة التغییر .13
منھما األخرى. أشارت اللجنة، في وقت  األمم المتحدة للسكان وعملیة إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائیة تعزز كلٍ 

كتابة ھذا التقریر، لوجود تحدیات تتعلق بتمویل أحد التغییرات األساسیة في عملیة إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائیة 
، أي نظام المنسقین المقیمین، بما في ذلك تعریف ضریبة الواحد بالمائة. وأشارت اللجنة إلى أن مضاعفة مساھمات 

واعتمدھا المجلس التنفیذي في  2021-2018منسقین المقیمین، والتي تم إدراجھا في المیزانیة المتكاملة المعدَّلة ال
، قد قضت على كافة مدخرات صندوق األمم المتحدة للسكان من المراجعة الشاملة للموارد. وفیما 2018أیلول/سبتمبر 

مت اللجنة أن صندوق األمم المتحدة للسكان، جنبًا إلى جنب مع منظمة یتعلق بإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائیة، عل
األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة (الیونسكو) وھیئة األمم المتحدة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة (ھیئة األمم 

تابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمیة المتحدة للمرأة)، سیقدمون تمویًال مشترًكا للتمثیل في مجموعة ابتكار األعمال ال
المستدامة، التي تقود في الوقت الحالي أعمال مكاتب الدعم المشتركة، من بین جملة أمور أخرى. واعترفت اللجنة بالتقدم 

غییر الھام الُمحرز حتى اآلن في تنفیذ المراجعة الشاملة للموارد وكذلك مسارات العمل الجاریة بالتزامن بشأن مبادرات الت
األخرى. وأشارت اللجنة إلى أنھ یمكن أن ینتج عن ھذه التحوالت بعض من التوتر وحثت اإلدارة على التعامل مع قضایا 

 التوتر بین الموظفین بسبب بعض التغییرات، وھو ما قد یؤثر علیھم من الناحیة المھنیة. 

رد المؤسسات. في تقریرھا السنوي لعام ، بما في ذلك نظام تخطیط مواتحول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .14
وخاصة مخاطر الھجمات -، لفتت اللجنة االنتباه إلى المخاطر التي یتعرض لھا صندوق األمم المتحدة للسكان 2017

 المتمثلة في قِدَم بیئة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. أُبلغت اللجنة بالمبادرات المتعلقة بتحویل تكنولوجیا -اإللكترونیة
المعلومات واالتصاالت والحظت التعقیدات والتحدیات المرتبطة بعملیة التنفیذ، ال سیما ضمان وجود المھارات الالزمة 
لدى الموظفین. وأشارت اللجنة إلى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قد قرر إجراء ترقیة لنظام تخطیط موارد المؤسسات 

لمتحدة للسكان یسیر في االتجاه الصحیح الستخدام نظام جدید یخدم احتیاجاتھ الموجود (أطلس)، إال أن صندوق األمم ا
بشكل أفضل. ومع ذلك، الحظت اللجنة أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سیستمر في تقدیم خدمات المرتبات والخزینة 

منصتین. فیما یتعلق بنظام تخطیط والموظفین باستخدام منصة أطلس وھو ما قد تنتج عنھ مشاكل تتعلق بالواجھة البینیة لل
. وافقت 2018موارد المؤسسات الجدید، علمت اللجنة أن مشروع نظام تخطیط موارد المؤسسات بدأ في حزیران/یونیو 

 اللجنة على أنھا ستتابع التقدم المحرز في المشروع، بما في ذلك نقل البیانات من نظام أطلس وأمور الضوابط ذات الصلة.

. أعربت اللجنة عن تقدیرھا الستجابة اإلدارة لطلبھا فیما یتعلق بتكلفة ھج المنّسق للتحویالت النقدیةإطار عمل الن .15
والحظت االنخفاض في تكالیف التقییمات الجزئیة وعملیات تدقیق  2017-2016النھج المنّسق للتحویالت النقدیة لعام 

بالمائة من شركاء التنفیذ وكانت نتیجة  75انتھى تقییم ، 2018النھج المنّسق للتحویالت النقدیة. بحلول منتصف عام 
التقییم لمعظم ھؤالء الشركاء أنھم منخفضو المخاطر. رحبت اللجنة بارتفاع معدل تنفیذ عملیات المعاینة العشوائیة، إال 

ستویات متعددة من أنھا أكدت على الحاجة لتطبیق مراقبة الجودة. أكدت اللجنة التي تُعنى بالتكالیف الناجمة عن وجود م
الضوابط من أنھ على الرغم من األھمیة القصوى لوجود ضوابط فعالة، یتعین إیالء االھتمام الواجب لفوائد التكلفة وتجنب 

 تكرار الضوابط.

. أعربت اللجنة عن قلقھا إزاء الرد السلبي بروتوكول شریك التنفیذ المعني بالتصدي لالعتداء واالستغالل الجنسیین .16
لبعض المنظمات غیر الحكومیة فیما یتعلق بإدراج بنود تُعنى بالتصدي لالعتداء واالستغالل الجنسیین في االتفاق الموحد 

یة حل المعدَّل، باعتباره جزًءا من تنفیذ بروتوكول شركاء التنفیذ. وأحاطت اللجنة علًما بالمناقشات الجاریة حول كیف
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قضایا عدم القدرة على إجراء التحقیقات وارتفاع كلفة التدابیر المتوقعة. وحصلت اللجنة على تأكیدات بأن ھذه المسائل 
 تعالج بشكل منفصل بالعمل مع شركاء التنفیذ.

رابطة في . استمرت ھذه المجاالت الثالثة المتاإلدارة المركزیة للمخاطر، وإطار الرقابة الداخلیة، وإطار المساءلة .17
والمخاطر  2018. أُخطرت اللجنة بحالة دورة اإلدارة المركزیة للمخاطر لعام 2018كونھا أولویة علیا لدى اللجنة في عام 

االستراتیجیة الرئیسیة (بما في ذلك مخاطر االحتیال)، وفقًا لما حددتھ وحدات األعمال المختلفة والحظت اللجنة وجود 
ختلفة للمخاطر. أخذت اللجنة التقدم الملحوظ في تطبیق نظام فعال لإلدارة المركزیة للمخاطر تباین بین تقییم الوحدات الم

في اعتبارھا، إال أنھا أكدت على أن جودة تقییم المخاطر كانت مھمة. كما رحبت بوضع سیاسة لإلدارة المركزیة للمخاطر 
مل الرئیسیة. وأشارت اللجنة إلى كیفیة مساعدة نظام وأكدت على أنھا ستساعد في تحدید بیانات تقبل المخاطر لوحدات الع

التخطیط المركزي للموارد الجدید في تحسین اإلدارة المركزیة للمخاطر. أعربت اللجنة عن تقدیرھا للتقییم الصریح من 
متوقع حتى اإلدارة بأن اإلدارة المركزیة للمخاطر التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان لم تصل إلى مستوى التطور ال

 اآلن، إال أنھا أبدت تقتھا في وصولھا لذلك المستوى.

، الحظت اللجنة التقدم الكبیر الُمحرز في السیاسات الرئیسیة مثل خطة العمل فیما یتعلق بإطار الرقابة الداخلیة .18
لي، على سبیل وسیاسات الجرد. تمثل مصفوفة المخاطر/الضوابط جزًءا أساسیًا من السیاسات الرئیسیة في الوقت الحا

المثال، فیما یتعلق بالمشتریات. وعلى وجھ العموم، تمت مراجعة خط الدفاع الثاني وتعزیزه من حیث الضوابط وأنشطة 
حتى اكتمال نظام التخطیط المركزي  2021اإلصالح. أخذت اللجنة في اعتبارھا تأجیل مصفوفة "تفویض السلطات" إلى 

وحثت اللجنة المنظمة  2018ل، حصل الموظفون وشركاء التنفیذ على تدریب في عام للموارد. فیما یتعلق بمخاطر االحتیا
على مواصلة عملھا بشأن استراتیجیة االحتیال التي تمثل أمًرا أساسًیا بالنسبة للعدید من األطراف المعنیین في صندوق 

 األمم المتحدة للسكان. 

أعربت اللجنة عن تقدیرھا للتقدم  لھ. وكشفھ والتصدي توصیات وحدة التفتیش المشتركة المعنیة بمنع االحتیال .19
الُمحرز في تنفیذ توصیات تقریر وحدة التفتیش المشتركة المعنیة "بمنع االحتیال وكشفھ والتصدي لھ في مؤسسات 

الحظت اللجنة أن العدید من التوصیات ال تزال معلَّقة وحذرت من  ).JIU/REP/2016/4منظومة األمم المتحدة" (
 اعتبار مخاطر االحتیال منخفضة نسبیًا.

الداخلي  التدقیقخدمات ة زیادة قدرة التحقیق لدى مكتب . تقدر اللجنوالتحقیق الداخلي التدقیقخدمات مكتب  .20
. وعلى الرغم من ھذه الزیادة، تود اللجنة 2020و 2019وذلك بإضافة اثنین من الموظفین المؤقتین في عامي  والتحقیق

 2018في عام  لفت النظر إلى الزیادة المقلقة في قضایا التحقیق في الوقت نفسھ الذي ترك فیھ العدید من الموظفین العمل
(رئیس الفرع وأحد المحققین واثنان من الخبراء االستشاریین ذوي الخبرة في مجال التحقیق) واستلم العمل موظفون دون 
خبرة كبیرة ودون تدریب وھو ما زاد من الضغط على موارد التحقیق الحالیة. لھذا الضغط بُعد بشري، وھو أمر مقلق 

 ال التدقیق التي من الممكن أن تتوقف عن تقدیم الدعم ألعمال التحقیقات.أیًضا، إال أنھ یؤثر كذلك في أعم

تُعد أداة  التدقیق، تُقرُّ اللجنة بأن لجنة رصد 2017. كما ھو الحال في التقریر السنوي لعام التدقیقلجنة رصد  .21
مراجعة الحسابات الخارجیة في الوقت المناسب. وتُحثُّ والداخلي  التدقیقبممتازة لضمان تنفیذ التوصیات الُمعلقة المتعلقة 

 على مواصلة جھودھا، ال سیما فیما یتعلق بالتوصیات التي تتناول األنشطة عالیة المخاطر. التدقیقاللجنة لجنة رصد 

ت اللجنة باعتماد تُمثل مھّمة التقییم حجر زاویة آخر لمسؤولیات الرقابة االئتمانیة للمدیر التنفیذي. رحب مھّمة التقییم. .22
سیاسة التقییم المعدَّلة وأشارت إلى الصیاغة الواضحة فیما یتعلق بدورة التقییمات. وعلى الرغم من ذلك، كان رأي اللجنة 
أنھ ینبغي وضع مسؤولیة واضحة لضمان احترام دورة التقییمات. وفیما یتعلق بتمویل ھذه الوظیفة، یجب أن یسمح حكم 

بالمائة (الحد األقصى) من الموارد البرنامجیة بزیادة عدد التقییمات  3بالمائة (الحد األدنى) ونسبة  1.4السیاسة بین نسبة 
-2018الالمركزیة التي تعتقد اللجنة أنھ ینبغي تحدید أولویاتھا. تستمر اللجنة في متابعة تنفیذ خطة عمل التقییم للفترة 

قییمات. وتتطلع اللجنة كذلك إلى مراجعة تنفیذ توصیات المراجعة وكذلك مستوى تنفیذ التوصیات التي تنتج عن الت 2021
 . 2018الخارجیة للوظیفة والتي تم االنتھاء منھا في 

. عرضت شعبة الخدمات اإلداریة على اللجنة مشروع البیانات والتقاریر المالیة لصندوق البیانات والتقاریر المالیة .23
، والذي تم إعداده وفقًا للمعاییر المحاسبیة 2017كانون األول/دیسمبر  31ي األمم المتحدة للسكان عن السنة المنتھیة ف

الدولیة للقطاع العام. وكان رأي اللجنة أن إعداد البیانات والتقاریر المالیة الُمقدّم من شعبة الخدمات أصبح عملیة معیاریة؛ 
تطبیقھا وإظھار أداء التحلیل الصحیح وھو ما یعكس وجود درجة عالیة من المھنیة؛ تشتمل على ضوابط كافیة یتم 

للحسابات، والمتابعة المناسبة مع المكاتب المیدانیة وغیرھا من وحدات األعمال. وافقت اللجنة على متابعة االلتزام 
المتزاید باستمرار التأمین الصحي بعد انتھاء الخدمة وأبدت اھتمامھا كذلك بمتابعة تنفیذ سیاسات االعتراف باإلیرادات 

 سترداد التكالیف.وا

. أكدت اللجنة أن أھم اصل من أصول المنظمة ھو موظفوھا. یعتمد طموح المنظمة استراتیجیة الموارد البشریة .24
إلى أن تصبح أكثر مرونة إلى حد كبیر على ما إذا كان الموظفون في مستوى یسمح لھم بتنفیذ ھذا أم ال. استمعت اللجنة 

الذي قدمتھ شعبة الموارد البشریة عن أھداف مشروع "استراتیجیة األشخاص الجدد" باھتمام بالغ إلى العرض التقدیمي 
الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان والذي یشتمل على مراجعة لملفات الكفاءات، مع التركیز على مھارات االبتكار. 

یر الثقافي األساسي لن یحدث بین وأشارت اللجنة إلى أن المنظمة في حاجة لفترة طویلة لالستعداد، حیث إن ھذا التغی
عشیة وضحاھا وسیكون من الضروري االستثمار في إعادة تدریب الموظفین الحالیین. كما أشارت اللجنة إلى أنھ یجري 
تجدید اإلجراءات العتیقة التي تتطلب موافقة المدیر التنفیذي على وظائف معینة واستبدالھا بمصفوفة السلطة وتحمل 

 الالمركزیة على عملیة صنع القرار والقضاء على حاالت التعطل في التوظیف.المخاطر إلضفاء 

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2016_4_English.pdf
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إن لجنة استعراض الموردین ھي ھیئة إداریة تقنیة داخلیة أُنشئت لتقدیم توصیات بشأن  لجنة استعراض الموردین. .25
ائیة فیما یتعلق فرض عقوبات محتملة على الموردین إلى كبیر موظفي المشتریات، وھو المسؤول عن القرارات النھ

بالعقوبات على الموردین. استمعت اللجنة في اجتماعھا المنعقد في الربیع إلى رئیس لجنة استعراض المواد الذي أوضح 
أنھ تم تعیین سكرتیر للجنة استعراض الموردین في وقت قریب. وأعربت اللجنة عن أملھا في أن تأخذ المنظمة ھذا 

بضرورة زیادة أھمیة ھذه الھیئة (أ) بأن  2016المتراكمة. كررت اللجنة توصیاتھا لعام التعیین كبدایة لمعالجة القضایا 
تقوم لجنة استعراض الموردین بإعداد تقریر سنوي یُوجز عملھا ویتضمن إدخال تحسینات على عملیة الشراء، بناًء على 

ندوق األمم المتحدة للسكان. یمكن الدروس المستفادة، و(ب) أن یتم توسیع العضویة لتشمل شخًصا أو أكثر خارج ص
 دراسة ھذه التوصیات في سیاق مراجعة سیاسة عقوبات البائعین والتي یمكن إجراؤھا عند تراكم الخبرات الكافیة بتنفیذھا.

. وأشارت اللجنة إلى الرأي غیر المشفوع بتحفظ، الذي أبداه مجلس مراجعي مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة .26
، وإلى عدد القضایا المتعلقة بالرقابة التي أثیرت. عقدت اللجنة اجتماًعا نھائی�ا 2017البیانات المالیة لعام  الحسابات بشأن

مع ممثلي العضو المنتھیة والیتھ في مجلس مراجعي الحسابات المسؤولین عن عملیات التدقیق في صندوق األمم المتحدة 
مجلس مراجعي الحسابات مع اللجنة. عقدت اللجنة كذلك اجتماًعا للسكان. قدمت لھم اللجنة الشكر على حسن تعاون 

تمھیدیًا مع ممثلي العضو البادئة والیتھ في مجلس مراجعي الحسابات المسؤولین عن عملیات التدقیق في صندوق األمم 
التعاون الجیدة مع المتحدة للسكان للترحیب بھم وشرح دور اللجنة االستشاریة الرقابیة. ترغب اللجنة في مواصلة عالقة 

 العضو الجدید في مجلس مراجعي الحسابات. 

وأبدت كامل التزامھا  2018. عقدت اللجنة جلسة خاصة مع مستشار األخالقیات في نیسان/أبریل مكتب األخالقیات .27
وترى اللجنة أن بدعم المھام المتعلقة باألخالقیات في صندوق األمم المتحدة للسكان، مما یُعزز ثقافة النزاھة والمساءلة. 

المھام المتعلقة باألخالقیات ذات أھمیة خاصة لدعم الجھود التي تبذلھا المنظمة لمواجھة االستغالل واالعتداء الجنسیین 
بفعالیة. كما أشادت اللجنة بالدعم المستمر واألھمیة التي یُوِلیھا المدیر التنفیذي واإلدارة العلیا لصندوق األمم المتحدة 

 م المتعلقة باألخالقیات.للسكان للمھا

. تم تقدیم أول استراتیجیة للعالمة التجاریة لصندوق األمم المتحدة العالمة التجاریة لصندوق األمم المتحدة للسكان .28
للسكان إلى اللجنة. وأثنت اللجنة على المنظمة للمبادرة بذلك، ولكنھا أعربت عن قلقھا من أن الشعار الذي یشیر إلى 

اإلنجابیة للجمیع" یمكن أن تكون لھ دالالت سلبیة ویؤدي إلى ردود فعل سلبیة في بعض الدول. ومع ذلك، أقرت "الحقوق 
اللجنة بأن ھذا یقع في نطاق المبادئ المعیاریة لصندوق األمم المتحدة للسكان وأشارت إلى أن المطلوب ھو إجراء تقییم 

 ادرة فیھا.دقیق للسیاقات الثقافیة التي یتم تقدیم ھذه المب

IV. الخاتمة 

في مراجعة األنشطة والسجالت والمخاطر والضوابط ذات الصلة، ال سیما األمور  2019ستستمر اللجنة في عام  .29
وكذلك  2030وخطة التنمیة المستدامة لعام  2021-2018المتعلقة بتحقیق النتائج المبینة في الخطة االستراتیجیة 

 تحسین الفعالیة والكفاءة التنظیمیة.  مساھمات جھود إصالح األمم المتحدة وفرص

 ستواصل اللجنة، من بین جملة أخرى تقع في نطاق والیتھا، متابعة النقاط التالیة: .30

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

)b(  المتحدة للسكان؛حالة التمویل لصندوق األمم 

)c(  االستمرار في تطویر نظام اإلدارة المركزیة للمخاطر، والروابط بین نظام اإلدارة المركزیة للمخاطر وإطار
 الرقابة الداخلیة وإطار المساءلة؛ 

)d(  تطبیق إطار عمل النھج المنّسق للتحویالت النقدیة، بما في ذلك الدروس المستفادة من أعمال التدقیق للنھج
 للتحویالت النقدیة والتحقیقات العشوائیة؛المنّسق 

)e(  وضع اللمسات األخیرة على "استراتیجیة األشخاص الجدد" وتنفیذھا في الموارد البشریة؛ 

)f(  المخاطر المتعلقة بتقنیة المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ 

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

)h(  ؛  والتحقیقالداخلي  التدقیقخدمات حالة التقدم واإلنجاز لخطط العمل السنویة لمھمة التقییم، والخاصة بمكتب 

)i(  والتحقیقالتدقیق الداخلي مكتب خدمات قیود موارد  

)j( ییم، باإلضافة إلى توصیات المراجعة الخارجیة لوظیفة التقییم. تنفیذ توصیات أعمال التدقیق والتق 

)k(  االستنتاجات والتوصیات الواردة في التقریر المقبل لوحدة التفتیش المشتركة بشأن لجان الرقابة في منظومة
 األمم المتحدة، ال سیما األمور المتعلقة بالحوكمة وزیادة الشفافیة والمساءلة.
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مكتب خدمات لشكر إلى المدیر التنفیذي، ونواب المدیر التنفیذي وكبار الموظفین، وموظفي تود اللجنة أن تتقدم با .31
وموظفي مكتب التقییم، ومجلس مراجعي الحسابات، وغیرھم من موظفي وأعضاء صندوق  والتحقیقالداخلي  التدقیق

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

_______ 
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