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 لّلجنة االستشارية المعنية بالرقابة التقرير السنوي 

 صندوق األمم المتحدة للسكان 

 اللجنة االستشارية الرقابية

 2020التقرير السنوي للمدير التنفيذي لعام 

I. الهدف 

ا لونشننةة ومشننورة  .1 هذا التقرير موجه للمدير التنفيذي لصننندوق األمم المتحدة للسننكان ويولر مل صننش
. وهو مقدم 2020، أو اللجنة ( لصننندوق األمم المتحدة للسننكان لي أثنا  OACاالسننتشننارية الرقابية ) اللجنة  

)ج( من القسنننم الرابل، والقسنننم الفرعي   25، وولقشا للفقرة  2018من شنننرول المرجل المعتمدة لي   14ولقشا للبند  
 األول من سياسة المراقبة لصندوق األمم المتحدة للسكان.

  
II.  2020اللجنة االستشارية الرقابية لعام أنشطة 

. ُيعين أعضننا  اللجنة لمدة ثالثة أعوام، قابلة للتجديد مرة واحدة. أعضننا  اللجنة االسننتشننارية الرقابية .2
يمتلن  أعضننننننننننننننا  اللجننة مبرة لي إرارة الم نالر والرقنابنة النداملينة واةشننننننننننننننرا  والحوكمنة واةرارة المنالينة ورلل 

والتحقيقات والتدقيق الداملي والتقييم والتةوير وأمور البرنامج. أعضا  اللجنة جميعشا من التقارير واألمالقيات  
مارج صنننننندوق األمم المتحدة للسنننننكان، ومسنننننتقلين عن إرارله. كان أعضنننننا  اللجنة الذين انضنننننموا جميعشا لي  

إينيري كوينونيس    ، هم: السننننننننننيد آريال أليسننننننننننزيين )األرجنتين(، والسننننننننننيد إروارر أوكو ) ينيا(، والسننننننننننيدة2017
مثلما كانت حالته    2020)المملكة المتحدة(، والسنننننننننيد لويس وونج )أسنننننننننتراليا(. ار المقعد ال امس لار شا لي 

 وحتى لاري ه. 2017. لشغر السيدة كوينونيس منصب رئيس اللجنة منذ 2017منذ  

؛ ولم لمديدها  2019وكالة أعضننننننا  اللجنة. انتهت والية أعضننننننا  اللجنة لي كانون األول/ريسننننننمبر  .3
، ثم لمدة عام واحد، لتنتهي لي حزيران/يونيه  2020ألول مرة لمدة سننننننننننننتة أشننننننننننننهر، لتنتهي لي حزيران/يونيه  

. لوالقشا مل الممارسننننة الفضننننلى، أوصننننت اللجنة أن لكون المواعيد الجديدة متداملة لضننننمان السننننالسننننة  2021
 التاري ية.

  2020. ألغت اللجنة بسبب الجائحة اجتماعشا لها بالحضور الش صي لي نيسان/أبرير  االجتماعات .4
وعقدت بدالش من ذل  ثالثة اجتماعات التراضننننننية )لي لترات صننننننباحية ومسننننننائية السننننننتيعا  المنالق الزمنية 

  10-7-4لشننرين األول/أ توير؛ و 16-14-12حزيران/يونيه؛ و 19-17-15الم تلفة ألعضننا  اللجنة، لي 
ومن بين األلرار المدعوين إلى األقسام ذات الصلة من االجتماعات، نوا    ( 1) (. 2020 انون األول/ريسمبر 

المنندير التنفيننذي )اةرارة( ونوا  المننديرين التنفيننذيين )البرنننامج(، والمؤقتون والمعينون حننديثننشا؛ و رارة البرنننامج  
الداملي والتحقيق؛ ومدير مكتب التقييم؛ مسنتشنار شنؤون  واةرارة التشنغيلية العليا؛ ومديرمكتب مدمات التدقيق

األمالقيات؛ ومدير قةاع ال دمات اةرارية؛ والمسنننتشنننار القانوني؛ ومنسنننق الحماية من االسنننتغالل واالنتهاك 
ا اجتماعات ماصنننة مل  الجنسنننيين والتحرل الجنسننني؛ وممثلو مجلس مراجعي الحسنننابات. عقدت اللجنة أيضنننش

 _______ ___ 

. وُعقدت جميل االجتماعات  2020نيسان/أبرير   3و  1بسبب الجائحة، لم إلغا  االجتماع بالحضور الش صي الم ةط له أصالش بين   (1) 
 .الالحقة التراضيشا لي ثالث لترات صباحية ومسائية لتغةية م تلف المنالق الزمنية ألعضا  اللجنة االستشارية الرقابية
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تدقيق الداملي والتحقيق ومدير مكتب التقييم ومسننننننننتشننننننننار شننننننننؤون األمالقيات وممثلي مدير مكتب مدمات ال
 مجلس مراجعي الحسابات.

 .2020. بسبب الجائحة، لم لقم اللجنة بأي زيارة ميدانية لي عام الزيارة الميدانية .5

السننننننوي    . ةلاحة الفرصنننننة ألعضنننننا  المجلس التنفيذي لةرن األسننننن لة عن التقريرالمجلس التنفيذي .6
، وكذل  2020، حضننننرت رئيسننننة اللجنة الدورة السنننننوية للمجلس التنفيذي لي حزيران/يونيه 2019للجنة لعام  

الدورة  ير الرسننننمية بشننننأن لقرير مكتب مدمات التدقيق الداملي والتحقيق الُمرسننننر إلى المجلس التنفيذي لي  
 .2020أيار/مايو  

كنر من اجتمناعنالهنا وولرت المشننننننننننننننورة بننا  على منداوالت . أعندت اللجننة منذكرات عن  لقنديم التقنارير .7
 اللجنة إضالة إلى التقارير المكتوية/الشفهية الموجهة للمدير التنفيذي عن نتائج االجتماعات.

. قدمت اللجنة لوصنننننننننيات واقتراحات ةرارة صنننننننننندوق األمم المتحدة للسنننننننننكان لي أثنا  التوصنننننننننيات .8
 نقةة.اجتماعالها ولابعت لنفيذها من لل  ال

. أبلغت اةرارة اللجنة االسننتشننارية الرقابية بأنها بصنندر مراجعة امتصنناصننالها حتى االمتصنناصننات .9
لصننننبث أ ثر منفعةش لةرارة العليا التي يقورها المدير التنفيذي، وقدمت للجنة مسننننورة بقصنننند وضننننل مالحظات  

  عن عمليات المراجعة السابقة  . وأوضحت اةرارة أن أحد أسبا  االمتال2021بشأن ذل  لي شبال/لبراير  
أليما يتعلق باالمتصننننننناصنننننننات هو التفكير لي التوصنننننننيات الواررة لي لقرير وحدة التفتي  المشنننننننتركة األمير، 

لجنة أن اةرارة، أليما  ولي هذا الصدر، الحظت ال  ( 2)  .  استعراض لجان الرقابة/التدقيق لي نظم األمم المتحدة 
، وهي التوصنية الوحيدة التي لم يمتثر لها الصنندوق  1يتعلق باالمتصناصنات المقترحة، لم لأمذ بالتوصنية قم  

امتثاالش كامالش. وأشننننننارت هذص التوصننننننية إلى إرراج لسننننننلسننننننر إراري إلى الهي ة التشننننننري ية و/أو الهي ة اةرارية 
عايير اعتمار االمتصاصات رسميشا من قبر الهي ة التشري ية و/أو  للمؤسسة. وقد اشتملت هذص التوصية على م

الهي ننة اةرارينة وعلى لقننديم اللجنننة لقنناريرهنا إلى الهي ننة التشننننننننننننننري يننة و/أو الهي ننة اةرارينة وكنذلن  إلى الرئيس 
التنفيذي   التنفيذي للمؤسسة. وذكر لقرير وحدة التفتي  المشتركة إلى أن اللجان التي لقدم لقاريرها إلى الرئيس

 لقط ال لعتبر مستقلة ولقشا لمعايير الممارسات الجيدة.

. لقد قررت اللجنة عدم إجرا  لقييم ذالي بشننننننننننأن كفا لها لعام التقييم السنننننننننننوي المعني بكفا ة اللجنة .10
. وارلأت أن لصنننريأل األعمال لي أثنا  أزمة الجائحة يتةلب لحديد أولويات الموضنننوعات التي يتعين  2020

معالجتها، بالنظر إلى ضيق الوقت والظرو  السي ة. كما قامت اللجنة بتأجير التقييم ال ارجي المقرر إجراؤص  
التابعة لوحدة التفتي  المشنتركة بشنأن مراجعتها لشنؤون لجنتي الرقابة   6، لماشنيشا مل التوصنية رقم 2020لعام 

حتى لوالق شنننبكة اللجان االسنننتشنننارية أليما يتعلق بالرقابة/التدقيق التابعة    ( 3) والتدقيق التابعتين لومم المتحدة، 
 لومم المتحدة على نهج مشترك وامتصاصات مشتركة.

  

 _______ ___ 

 (2)  JIU/REP/2019/6 –  6التوصية رقم. 

 (3)  JIU/REP/2019/6 –  1التوصية رقم. 

https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2019/6


 DP/FPA/2021/6/Add.2 

 

4/9 21-06862 

 

III. الرسائل والتحديات الرئيسية 

. واسنننننننننتعرضنننننننننت اللجنة إسنننننننننتجابة صنننننننننندوق األمم المتحدة للسنننننننننكان أليما يتعلق 19-جائحة كوليد .11
بالجائحة، من الناحيتين البرنامجية واةرارية. وأثنت على االسننتجابة المنسننقة أليما بين صننندوق األمم المتحدة 

المؤسنننننسنننننة قد ارلقت إلى مسنننننتو  التحدي من مالل الجهور للسنننننكان والمكالب الميدانية والمقر، واعتبرت أن 
المشننننننتركة لجميل الموافين. ولفتت النظر، على وجه ال صننننننوا، إلى قدرة المنظمة على لكييأل العديد من 

 عمليالها و جرا الها الرئيسية لمواجهة التحدي.

ورحبت اللجنة   .(PSEA( والحماية من االسنننننننتغالل واالعتدا  الجنسنننننننيين )SHالتحرل الجنسننننننني ) .12
بالتركيز المسنتمر على هذص المسنائر ولابعت التقدم المحرز لي مسنارات العمر الم تلفة والتنسنيق بين وحدات  

ال سنننننيما  –صنننننندوق األمم المتحدة للسنننننكان، بما لي ذل  التدريب؛ ببد  لةبيق برولوكول الشنننننركا  المنفذين  
ك الجنسنننننيين؛ ولةوير برولوكول لتبارل المعلومات حول  لقييم الشنننننري  المنفذ للحماية من االسنننننتغالل واالنتها

االرعا ات الموثوق بها المتعلقة بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين و رمال نموذج إلكتروني لةبالغ 
عن الحوارث بشننننننننأن االسننننننننتغالل واالنتهاك الجنسننننننننيين. كما ُأبلغيتي اللجنة باألعمال التحضننننننننيرية واألولويات 

جية التي سنننتكون ضنننمن اهتمامات الرئاسنننة المقبلة للجنة الدائمة المشنننتركة بين الوكاالت أليما يتعلق االسنننترالي 
. وأثنت 2021بالحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين، حيث سيرأس المدير التنفيذي هذص اللجنة لي عام 

الت. ومل ذل ، لقد لم إرسنننننننال  اللجنة على التقدم المحرز، إلى التعاون النشنننننننط بين المؤسنننننننسنننننننات ويين الوكا
لحذير إليها بشننننننننأن اسننننننننتدامة المباررات بمرور الوقت، ماصننننننننة مل زيارة انتشننننننننار الويا  من م الر العنف 

 الجنساني والجنسي.

. والحظت اللجنة التقدم المحرز لي إصننننننننننننننالن منظومة األمم المتحدة اةنمائية وعملية إرارة التغيير .13
ا لي التحول إلى لرائق عمر جديدة بين عشننية  لنفيذ إصننالن منظومة األمم ا لمتحدة اةنمائية، ما سنناهم أيضننش

وضنننننننحاها لقريبشا. كما ُأللعيتي اللجنة االسنننننننتشنننننننارية الرقابية بانتظام على حالة لنفيذ مباررات إرارة التغيير لي  
 صندوق األمم المتحدة للسكان، لضالش عن مباررلها ال اصة بتغيير الثقالة.

جهور إصنالن نظام األمم المتحدة اةنمائي، لواصنر اللجنة وضنل مالحظالها حول مد    ولي سنياق .14
لعقيد نظام المنسننننننننقين المقيمين وم اولها أليما يتعلق بتموير النظام الذي يظر عنصننننننننرشا حاسننننننننمشا، إلى جانب  

ي رلل صنننندوق  لبارل المعلومات مل المنسنننق المقيم. وأعريت اللجنة عن لقديرها لالنضنننبال الذي كان سنننببشا ل
 األمم المتحدة للسكان مساهمته التي ُوضعتي لي ميزانية مشاركة التكاليأل مل المنسقين المقيمين.

. لابعت اللجنة التةور الذي أعقب القمة، عبر إنشننننننا  قاعدة بيانات  2019مؤلمر قمة نيرويي لعام   .15
، ووضننل إلار عالمي للرصنند، شنناملة لجميل التزامات مؤلمر نيرويي مل التوضننيث عن لريق م ةط شننبكي

، باةضنالة إلى 25و نشنا  لجنة رأليعة المسنتو  أليما يتعلق بمؤلمر قمة نيرويي الدولي للسنكان والتنمية النننننننننننننننن 
وضننل مسننار واضننث يمتد لثالث سنننوات من مشنناركة شننركا  القةاع ال اا الذين قدموا التزامات محدرة لي  

 .2021التقدم المحرز لي القمة. وستتابل اللجنة االستشارية الرقابية 

. لنابعنت اللجننة التةور بشننننننننننننننأن التموينر، والحظنت وجور وضننننننننننننننل أ ثر لوازننشا بين التموينر التموينر .16
. ولقر اللجنة االسننننتشننننارية الرقابية بأن مسننننتو  التموير بعد عام 2020األسنننناسنننني و ير األسنننناسنننني لي عام 

سننننننيناريوهات م تلفة لل ةة االسننننننتراليجية   ير معرو  بشننننننكر  كبير ولشننننننجل اةرارة على النظر لي    2021
، باةضننننالة إلى وضننننل هذص السننننيناريوهات كأسنننناس لتةوير الميزانية المقابلة. ولوصنننني اللجنة  2022-2025
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بلفنت النظر حول ارلفناع لكناليأل المعنامالت المرلبةنة بنالجهنات المنانحنة، من حينث مفناوضنننننننننننننننات االلفناقنات 
لفة والمعقدة لي بعض األحيان، والتي ينبغي أن لنعكس لكلفتها لي  المنفصننننننننلة ومتةلبات لقديم التقارير الم ت 

االلفناقنات. ولوالق اللجننة على الجهور المبنذولنة لتوسننننننننننننننيل قناعندة المنانحين للصنننننننننننننننندوق )بمنا لي ذلن ، البلندان 
المسننننننتفيدة من البرنامج( وضننننننمان لموير أ ثر اسننننننتدامة مل التأ يد على أن التعامر مل المؤسننننننسننننننات المالية 

ا على لكاليأل عالية للمعامالت.المتع  درة األلرا  والقةاع ال اا ينةوي أيضش

. لم إلالع اللجنة االسننتشننارية الرقابية على آمر التةورات المتعلقة بءنشننا  مكتب الشننؤون اةنسننانية .17
اةنجابية والجنسنية  مكتب الشنؤون اةنسنانية ولةوراله. والحظت اللجنة التركيز الواضنث على مدمات الصنحة  

 لفشي الجائحة. ا وعلى العنف القائم على نوع الجنس، حيث زار انتشار هذا العنف لي أثن 

. لي التقارير السنننننابقة، لحوير لكنولوجيا المعلومات وااللصننننناالت ونظام ل ةيط موارر المؤسنننننسنننننات .18
ت وااللصننننننننننناالت، وال سنننننننننننيما لي  الحظت اللجنة وجور لعقيدات ولحديات مرلبةة بتحوير لكنولوجيا المعلوما

القرار المتعلق بوضننل   ل لةبيق نظام ل ةيط موارر المؤسننسننة. قد لم إلالع اللجنة على التةورات، بما لي ذ
نظام مشنننننترك مل برنامج األمم المتحدة اةنمائي قيد التنفيذ، والقرار النهائي لصنننننندوق األمم المتحدة للسنننننكان 

كن بشننننكر مسننننتقر عن برنامج األمم المتحدة اةنمائي، وذل  لدعم بوضننننل نظام ل ةيط موارر المؤسننننسننننات، ل
بسنالسنة مل نظام برنامج األمم المتحدة اةنمائي بشنأن لل   رنموذج أعمال الصنندوق واحتياجاله، مل التواصن 

ال دمات التي سننيواصننر البرنامج اةنمائي لقديمها إلى صننندوق األمم المتحدة للسننكان. والحظت اللجنة إعارة 
قييم الالزمة للجدول الزمني الجديد لتنفيذ نظام ل ةيط موارر المؤسننننننسننننننات، ما أر  إلى لأمير لقريبي لمدة الت 

. وشننننننننندرت اللجنة على 2025-2022أشنننننننننهر، مل ما قد يترلب على ذل  من آثار على رورة ميزانية  ةسنننننننننت 
 لى الموافين الحاليين.الحاجة إلى التواصر المستمر أليما يتعلق بتنفيذ ل ةيط موارر المؤسسات وأثرص ع

وأليما يتعلق باألمن السننننننننننننيبراني، اعتبرت اللجنة، مثر جميل اللجان المماثلة األمر  لي نظام األمم  .19
المتحدة، أن الم الر السننننننيبرانية مسننننننألة مهمة يجب التركيز عليها، وال يقتصننننننر هذا على  احتمالية حدوثها   

اةلكترونية التي يواجهها   الرةرارة على اللجنة المولكن عبر التحضنننننير لننننننننننننننننننن  لوقيت حدوثها . عرضنننننت ا
صنننندوق األمم المتحدة للسنننكان، بما لي ذل  مسنننتو  مبرة الصنننندوق لي هذا المجال. وأوصنننت اللجنة بشننندة 
بالتنفيذ السننننننريل لتدابير الت ميأل المقترحة ويتولير التموير االسننننننتثماري الالزم لتعزيز معالجة صننننننندوق األمم 

 ن للم الر اةلكترونية.المتحدة للسكا

. كما كان الحال لي إلار عمر الرقابة الداملي، إرارة الم الر ول ةيط الموارر لي المؤسنننننننننسنننننننننات .20
األعوام السننننننننننننننابقنة، حصننننننننننننننلنت اللجننة على معلومنات منتظمنة حول كيمينة لةور إلنار عمنر الرقنابنة النداملينة  

و رارة الم ننالر لي    ليننةءلننار عمننر الرقننابننة الننداموالحظننت، مل إبنندا  لقننديرهننا، التقننار  بين الجهور المتعلقننة بنن 
المؤسننسننات ول ةيط موارر المؤسننسننات. ولابعت اللجنة لةوير سننياسننة جديدة بشننأن إرارة الم الر المؤسننسننية 
ولم لقننديمهننا بننالنهج االسننننننننننننننتراليجي الننذي البعتننه اةرارة لتةويرهننا، مل مالحظننة التننأمير الننناجم عن التننأثير 

 –من المباررات الرئيسننننننية الجارية لي وقت واحد، على سننننننبير المثال ال الحصننننننر    المشننننننترك للجائحة والعديد
ل ةيط موارر المؤسنننسنننات و رارة الم الر المؤسنننسنننية ولنفيذ العملية الجديدة ال اصنننة بضنننمان  المير األمير   

ة، ما قد يؤري للشركا  المنفذين. يساور اللجنة القلق إزا  لوقل ان فاض وليرة عمليات لقييم الم الر البرامجي 
وان فناض القندرة على التكيأل. وحثنت اللجننة المنظمنة على إنهنا  سننننننننننننننيناسننننننننننننننة إرارة الم نالر لي    ورإلى الجم

 المؤسسات وييان لقبر الم الر بأسرع ما يمكن.
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بالنظر إلى االهتمام  –. الحظت اللجنة المسنننننتو  المحدور لونشنننننةة لي هذا المجال إرارة االحتيال .21
ارر المؤسننننسننننات. ولوصننننى بأن يتضننننمن النظام الجديد ال اا بت ةيط موارر المؤسننننسنننات  بتةوير ل ةيط مو 

 ضوابط لتعلق، من بين أمور أمر ، بم الر االحتيال.

 . أعريت اللجنة، بعد مالحظتها التقدم إرارة سنننننلسنننننلة اةمدارات، بما لي ذل  ضنننننمان  المير األمير .22
ءرارة سننلسننلة اةمدارات، عن لقديرها للتحسننينات المسننتمرة أليما الكبير الُمحرز لي العام الماضنني أليما يتعلق ب 

البضننننننننننننننائل أمرشا بال  األهمية لي    لتبليتعلق بعملية ضننننننننننننننمان  المير األمير . كان لعزيز مط الدلاع الثاني و 
ضنمان لسنليم اةمدارات لي هذص الفترة الحرجة ذات الصنلة بأزمة كوليد. والحظت اللجنة أن إنشنا  وحدة إرارة  

 .2021سلة اةمدارات ال يزال قيد التقدم، ولتوقل االنتها  من إنشائها بنهاية عام  سل

. إضنالةش إلى لقييمات إرارة سنلسنلة اةمدارات، الحظت اللجنة لقييمين آمرين لقييم الشنركا  المنفذين .23
ات الحمناينة من مسننننننننننننننتقلين للشننننننننننننننركنا  المنفنذين: التقييمنات الندقيقنة للنهج المنسننننننننننننننق للتحويالت النقندينة ولقييمن 

ُلجر  هذص التقييمات بواسنةة أقسنام    فرر،االسنتغالل واالنتهاك الجنسنيين. ويينما يعتبر كر منها مهمشا بشنكر من 
م تلفة بألر زمنية م تلفة، ما يجعر هناك مةرشا لي وجور نتائج  ير مترابةة و رهاق  التقييم  بين شنننننننننننركا  

كا  التنفيذ رامر صنندوق األمم المتحدة للسنكان ومدمج، حيث  التنفيذ. أوصنت اللجنة بنهج أشنمر لتقييمات شنر 
 .قةأمكن، مل الوكاالت الشقي 

، أشنننننننارت اللجنة بتقدير إلى التقدم المحرز لي معالجة حاالت  2019. لي لقريرها لعام المشنننننننتريات .24
ل  التدابير.  التأمير لي عملية الشنننننرا  بمسننننناعدة لدابير ل ميأل محدرة ولعيين موافين مسنننننؤولين عن لنفيذ ل 

من الجائحة. ولر   ة اثةوقد أر  ذل  إلى لسنننننننننننننليم لةمدارات الحيوية على نحو  أ ثر مرونة لي سنننننننننننننياق ا
اللجنة أن األزمة قد عجلت بالحاجة إلى ضننننمان اسننننتعدار المؤسننننسننننة لتسننننليم إمدارات صننننندوق األمم المتحدة 

 د الجائحة.للسكان بأمان وسرعة، وأن هذص الدروس ستنتقر إلى مرحلة ما بع

. لي أعقا  الم او  التي أثارلها لجنة اسننننننننتعراض الموررين ولجنة اسننننننننتعراض الشننننننننركا  المنفذين .25
اللجنة لي التقارير السننننننننوية السنننننننابقة، كان من رواعي سنننننننرور اللجنة أن لسنننننننتعرض مل اةرارة النهج الجديد 

بمصنننارر مارجية لمكتب األمم  ةم االسنننتعان لت  –المقترن، الذي يهد  إلى التمييز بين )أ( الموررين التجاريين  
الذين يتم التعامر معهم ولقشا لسننننياسننننة جديدة بشننننأن  –و) ( الشننننركا  المنفذون   –المتحدة ل دمات المشنننناريل  

اسنتعراض الشنركا  المنفذين والعقويات ال اصنة بهم، والتي لشنمر لجنة اسنتعراض الشنركا  المنفذين. ولالح   
بمثابة الجهة المالكة لهذص السننياسننة، وسننيسننتضننيأل لجنة اسننتعراض   ون رارية سننيكاللجنة أن قةاع ال دمات اة

الشنركا  المنفذين. هذا لةور جدير بالترحيب بشنكر كبير من شنأنه أن يعزر لوقيت اةجرا ات بعد التحقيقات  
ي ينتظر التي أثبتت ارلكا  مةأ مرلبةشا بالشننننننننننركا  المنفذين، ويسنننننننننناعد لي لقلير لكدس التقارير الحالي الذ

إجرا ات بشننننأنه. ومل ذل ، ال لزال عملية اسننننتعراض الشننننركا  المنفذين والعقويات ال اصننننة بهم لعتمد    اذال 
على نتائج لحقيق مكتب مدمات التدقيق الداملي والتحقيق، وال يزال يجب أن يحدث ذل  لي الوقت المناسب  

بالشنننننركا  المنفذين. ويمجرر أن  ةات المتعلقلتجنب االمتناقات التي حالت رون االسنننننتجابة المناسنننننبة لالرعا 
يصننننبث اةجرا  الذي سننننيؤريه مكتب األمم المتحدة ل دمات المشنننناريل جاهزشا للعمر بشننننكر كامر، وأن يصننننبث 
للسننياسننة الجديدة المتعلقة بالشننركا  المنفذين من الوقت المتان للتنفيذ بشننكر  كامر، يمكن للمؤسننسننة أن لنظر 

كن أن يكون بمثابة رروس مسننننننتفارة وسننننننيكون لهذا التقرير قيمة رارعة لومةا   لي إصنننننندار لقرير سنننننننوي يم
ا.  أيضش
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. اجتمعت اللجنة مل مدير قةاع الموارر البشننرية، وناقشننت التقرير الموجز ال ارجي  الموارر البشننرية .26
الذي يسننلط   2019لتقرير عام وعملية إعارة التنظيم الجارية واسننتراليجية األلرار. والحظت اللجنة أنه اسننتجابةش 

المهام المؤسننسننية، لءن عدر واائف   عضالضننو  على نقا الموارر، سننوا  من حيث الم او  الميدانية أو ب 
. كما الحظت اللجنة، على وجه ال صننننننننننننوا مل إبدا  51إلى   29الموارر البشننننننننننننرية سننننننننننننيرلفل لدريجيشا من  

ما يعكس النتائج التي حصلت عليها اللجنة من الزيارات    التقدير، أن جز شا كبيرشا من الواائف سيكون ميدانيشا،
ا، مثر  دالميدانية. من الواضننننننننث بشننننننننكر متزاي  أن مهمة الموارر البشننننننننرية سننننننننتتةلب موافين أ ثر ل صننننننننصننننننننش

مت صننصننين لي جمل ولحلير البيانات، وأمصننائيين لي الصننحة العقلية وموافين بمجاالت متنوعة، وما إلى 
تلفننة من المهننارات، وأقر المنندير بنأن التحول واالنتقننال بمثننابنة مصننننننننننننننندر قلق  ذلن . وهنذا يعني مجموعنات م 

أن لعالج المؤسنننسنننة هذص المسنننألة على وجه السنننرعة لتجنب امتدارها إلى التحقيقات    اللجنةللموافين. وللبت  
 الرسمية، ما سيزيد من ثقر عب  العمر بالفعر على مكتب مدمات التدقيق الداملي والتحقيق.

للجنة لوصنننننننننيتها التي أرسنننننننننتها منذ وقت لوير بأنه لتجنب التأمير لي التعيين المؤري إلى  ررت ا .27
التأمير لي التكليفات و نجاز األنشننننننةة الحاسننننننمة، يتعين أن لنظر المؤسننننننسننننننة لي لفويض السننننننلةة للتكليأل 

 ل.رون حلو  مةببعض الواائف، بما لي ذل  ال برا  االستشاريون لي المقر، وهذص المشكلة الت قائ 

. عرضنننننننت اةرارة  القوائم المالية واالجتماعات المعقورة مل مجلس مراجعي حسنننننننابات األمم المتحدة .28
، بما لي ذل  األموال التي لم لحويلها إلى الشركا  2020على اللجنة النهج المتبل ةعدار القوائم المالية لعام 

ا أو عينشا. ومن مالل هذص العروض التقديمية، ر  أت اللجنة أن صنننننننننننندوق األمم المتحدة للسنننننننننننكان المنفذين نقدش
يبدو سننننائرشا على المسننننار الصننننحيث، بشننننأن عملية ضننننمان  المير األمير  كمثال. إال أنه من  ير المؤكد أن 
مسنننننتو  الضنننننمان يمكن الوصنننننول إليه أليما يتعلق بالتحويالت النقدية إلى الشنننننركا  المنفذين، نظرشا إلى القيور 

، وأشننننارت  2020اللجنة مرلين بممثلي مجلس مراجعي الحسننننابات لي عام  تمعتاجالناجمة عن أزمة كوليد. 
لي لجننب هنذا االهتمنام   2020، وأعرينت عن أملهنا لي عنام  2019إلى لقرة التنأ يند على القوائم المنالينة لعنام  

 بالقوائم المالية.

فيذي، أن إحصنننا ات التنفيذ  . أشنننارت اللجنة، لي أحد لقاريرها الُمرسنننلة إلى المدير التن وايفة التقييم .29
التي قدمها مكتب التقييم كانت لتعلق بنقال اةجرا  المدرجة لي اسننتجابات اةرارة، وال لتعلق بالتوصننيات لي  
حد ذالهنا. والحظنت اللجننة أن هذا التمييز مهم لفهم اةحصننننننننننننننا ات المقندمة إلى اةرارة أو المجلس التنفينذي. 

ا  وأوصنت اللجنة االسنتشنارية الرقابية بعرض مسنتو  لنفيذ لوصنيات التقييم لي حد ذالها. والحظت اللجنة أيضنش
 أن المعلومات كانت محدورة أليما يتعلق بالتقدم المحرز لي التقييمات الالمركزية.

. وواصننننننننننننننلنت اللجننة اةشننننننننننننننارة إلى ارلفناع عدر التحقيق –مكتنب مدمات التندقيق الداملي والتحقيق  .30
، نتج عن ذل  مستو  2020الحاالت الجديدة التي ال يبدو أنها لضررت جرا  لفشي الجائحة. لي نهاية عام 
ذل  إلى عدر القضننايا  ويعز  آمر  ير مسننبوق من القضننايا المفتوحة بالر م من التزام لريق التحقيق الكبير.  

كفناينة موارر التحقيق، والجمل بين معندالت الوانائف الشننننننننننننننا رة المرلفعنة وعندر  التي لم لرحيلهنا بسننننننننننننننبنب عندم
الواائف المحدور، مل ندرة االسنننننننتشننننننناريين المتاحين. يظر عدر القضنننننننايا التي يتناولها محققو مكتب مدمات  

لنظرشا إلى لحملها، من وجهة نظر اللجنة. باةضنالة إلى ذل ،    مكنالتدقيق الداملي والتحقيق كبيرشا لدرجة ال ي 
( وجميل أشننننننننكال التحرل و سننننننننا ة  SEAالتركيز الرئيسنننننننني على مكالحة االسننننننننتغالل واالنتهاك الجنسننننننننيين )

اسننننننننننتعمال السننننننننننلةة، أعريت اللجنة عن قلقها من أن المسننننننننننائر التي لتعلق باالحتيال قد ال لحظى باالهتمام 
مدمات التدقيق الداملي والتحقيق   اللجنة العب  اةضالي الذي لتعرض له قدرات مكتب  حظتالكالي. كما ال
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مل زيارة االشنننننننننننترالات المتعلقة بتقديم التقارير إلى الجهات المانحة والجهات األمر ، وال سنننننننننننيما المسنننننننننننائر 
لي الجهور  المكتبالمتعلقة بالتحرل الجنسننننني واالسنننننتغالل واالعتدا  الجنسنننننيين، بالر م من لقلا مشننننناركة 

 اشر من مدير المكتب.المشتركة بين الوكاالت والدعم المب 

. الحظنت اللجننة لنأثير الجنائحنة النذي التندقيق النداملي  –مكتنب مندمنات التندقيق النداملي والتحقيق   .31
: إلغنا  المشنننننننننننننناركات  2020لةلنب لنقيث مةنة التندقيق التنابعنة لمكتنب مدمات التندقيق الداملي والتحقيق لعنام  

ا من عمليات التدقيق    عدات الشنناملة )التي لُ و عارة لحديد نةاق لد  اآلمرين، والتركيز على العملي  أ ثر لعقيدش
لد  المكالب الميدانية( ولوسنيل نةاق التدقيق الحالي عن ُبعد ومراقبة لريقة التدقيق مل ممارسنة أقصنى قدر  
من المرونة السنننننتيعا  مواقف ال اضنننننعين للتدقيق. كما أشنننننارت اللجنة بقلق إلى التعامالت التي لال أمدها 

الميداني، ما أر  إلى لأميرات كبيرة لي إصننننننننننندار التقارير ولقلير  لمسنننننننننننتو  يد مل اةرارة على ابشنننننننننننكر متزا
لأثيرها، مل اسنننننننننننننتهالك موارر مكتب مدمات التدقيق الداملي والتحقيق. وكان لهذا األمر لأثير سنننننننننننننلبي على 

 .2020ه لعام العديد من المشاركات األمر ، ما أر  إلى عدم التمكن من الولا  ب ةة التدقيق لدي 

من بين التقارير التسننننننعة النهائية التي صنننننندرت بنهاية العام، والتي لرلبط جميعها بالمكالب القةرية  .32
لي الم ة منها لم لصننننننيفها بأنها  بحاجة إلى  74التي لمت زيارلها قبر انتشنننننار الجائحة، الحظت اللجنة أن 

( أو  2019بنالم نة لي    23  )لنةلم نة   ير لعنالي ا  13( و2019لي الم نة لي عنام    31لحسننننننننننننننيننات كثيرة  )
بالم ة  8(. ولم يتم لصنيأل أي من التقارير كنن  لعالة  )2019بالم ة لي  38 بحاجة إلى بعض التحسينات  )

( قند لكون لضننننننننننننننررت من امتينار المكنالنب 2019)و  2020(. كمنا ارلنأت اللجننة أن لقييمنات عنام  2019لي 
 سياقات هشة، ومن ثمَّ لنةوي على م الر عالية. يية كبيرة أو لالُقةرية، والتي لشمر أنشةة إنسان 

. ناقشنننننت اللجنة، لي اجتماعها األمير لي عام الميزانية –مكتب مدمات التدقيق الداملي والتحقيق  .33
أليمنا يتعلق بمقترحنات الموافين، بهند  لنقيث االقتران   2025-2022، االلجناص العنام لميزانينة المكتنب  2020

ر . وير  أعضننننا  اللجنة أن معالجة القضننننايا المترا مة التي لأمرت االسننننتجابة عليها  2021لي عام    المفصننننَّ
والرر على الةلبنات المتزايندة التي لرر إلى مكتنب مندمنات التندقيق النداملي والتحقيق لسننننننننننننننتندعي لولير موارر 

ا لي للننب واننائف إضننننننننننننننناأليننة لزيننارة المعنندل الننذي   يمكن بننه إرارة  إضننننننننننننننناأليننة ألجلهننا. وقنند أعةى ذلنن  رعمننش
إلى مركزية لي إرمال المعلومات. كما الحظت اللجنة    ياالسننننتعراضننننات األولية لالرعا ات، األمر الذي يؤر

 D1لولر ميننارات م تلفننة لزيننارة موافي التنندقيق. وأينندت اللجنننة للننب النننائننب المنندير ذي النندرجننة الوايميننة  
ق الداملي والتحقيق وسننيسنناعد لي إرارة ولولير الذي سننيقدم الدعم لعدر أ بر من موافي مكتب مدمات التدقي 

ا لحسنننننين ل ةيط التعاقب الوايفي لي   المتعلقةال دمات للةلبات   بوالية المكتب. ومن شنننننأن المنصنننننب أيضنننننش
 المستقبر.

أعريت اللجنة عن لقديرها لقرارات اةرارة بشننأن م صننصننات ميزانية مكتب مدمات التدقيق الداملي   .34
، أي ثالث واائف إضناألية أليما يتعلق بمهام التحقيق ومواف مسناعد ماا.  2025-2022والتحقيق للفترة 

على المؤسننننننننسننننننننة،    الموارروأشننننننننارت اللجنة النقا لي الموارر المةلوية، ويينما لدرك لوارر العديد من للبات  
لتر  أن عدر الواائف الم صنننننننننا قد ال يكون كاأليشا للتصننننننننندي للم الر الحرجة لصنننننننننندوق األمم المتحدة 

 سكان.لل

. يقل على عالق اللجنة ولقشا المتصنننناصننننالها مسننننؤولية لقديم المشننننورة إلى المدير مكتب األمالقيات .35
التنفيذي بشننأن أنشننةة مكتب األمالقيات. اجتمعت اللجنة مل مسننؤول شننؤون األمالقيات الجديد ولتةلل إلى 
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. بعد أن 2020إجراؤص لي عام    لمالذي  نتائج اسننننننتعراض لحلير التكلفة/الفوائد ال اا ببرنامج اةقرار المالي
الحظنت اللجننة أن موارر المكتنب قند اسننننننننننننننُتنفنتدتي حتى العندم، رحبنت اللجننة بنالزينارة المتوقعنة لي الموارر كجز   

 .2025-2022من ميزانية  

. كررت اللجنة لوصننننننننننننيتها من العام التوصننننننننننننيات الناجمة عن مراجعات وحدة التفتي  المشننننننننننننتركة .36
االهتمام برصنننننند لوصننننننيات وحدة التفتي  المقترحة لي إلار رصنننننند لوصننننننيات التدقيق التي الماضنننننني بءيال   

 رصننننننننننننننديقندمهنا مكتنب مندمنات التندقيق النداملي والتحقيق ومجلس مراجعي الحسننننننننننننننابنات، أي من مالل لجننة  
التدقيق، مل االسننننننننتمرار لي المصننننننننارقة على التنفيذ باالشننننننننتراك مل مكتب مدمات التدقيق الداملي والتحقيق 

 باعتبارص جهة التنسيق لوحدة التفتي  المشتركة لي صندوق األمم المتحدة للسكان.
  

IV. الخاتمة 

، لءن اللجنة ليسنننننننت لي وضنننننننل 2021نظرشا إلى أن والية اللجنة الحالية سنننننننتنتهي لي حزيران/يونيه   .37
نة بالكامر متابعة اللجنة  يسنننننننننمث لها بتحديد األمور التي قد لر ب اللجنة الجديدة لي النظر ليها. ولتوقل اللج

التنفيذي، وقت كتابة هذا التقرير،    ديرالقارمة جميل المسنننننننننننائر التي لدمر لي نةاق واليتها، والتي لم يكن الم
 قد انتهى من مواجهتها واعتمار حلولها.

والحناليين وكبنار  لعر  اللجننة عن شننننننننننننننكرهنا للمنديرة التنفينذينة وننائبي المنديرين التنفينذيين السننننننننننننننابقين   .38
الموافين وموافي مكتننب منندمننات التنندقيق الننداملي والتحقيق ومكتننب التقييم ومجلس مراجعي الحسنننننننننننننننابننات  

بنشنال لي أنشنةة اللجنة   كواو يرهم من موافي إرارة صنندوق األمم المتحدة للسنكان والعاملين أليه الذين شنار 
يرة التنفيذية لي االضنننننننننةالع بمسنننننننننؤوليالها  ولعاونوا معها لي االضنننننننننةالع بمسنننننننننؤوليات اللجنة لي رعم المد

 االئتمانية للمجلس التنفيذي ولقشا لسياسة الرقابة اعتمدها المجلس التنفيذي.

نظرشا إلى أن هنذا هو آمر لقرير للجننة بتشننننننننننننننكيلتهنا الحنالينة، لنءنهنا لر نب لي التنوينه واةعرا  عن   39
لها لي السننننوات األريل الماضنننية من قبر أمانة مكتب لقديرها الشنننديد للتعاون الممتاز والمسننناعدة التي لولرت 

 .مدمات التدقيق الداملي والتحقيق ومديرله، السيدة. لابيان لومبير
 


