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 2019الدورة العادية األولى لعام 
 ، نيويورك2019كانون الثاين/يناير،   21-25
 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

توصـــيات مجلس  -صـــندوق األمم المتحدة للســـكان 
 مراجعي الحسابات
  
 األمم المتحدة للسكانصندوق   

 
 حالة تنفيذ التوصيات :2017متابعة لتقرير مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة لعام   

  
 تقرير المدير التنفيذي  

 
 موجز 

لصــندوا األمم املتحدة للســ ان  ةالتنفيذي ةيســر املدير  ،97/2عمالً بقرار اجمللس التنفيذي رقم  
تقدمي التقرير احلايل حول تنفيذ التوصـــيامل املتةـــمنة ر تقرير الس مراجبا حســـابامل األمم املتحدة عن 

 (.A/73/5/Add.8) 2017من كانون األول/ديسمرب لبام  31الفرتة املالية املنتهية ر 
يقر الس مراجبا حســـــــابامل األمم املتحدة بقن صـــــــندوا األمم املتحدة للســـــــ ان يتمت   الة  

مالية جيدة، ويرى أن البيانامل املالية تطرح بش ل منصف ر مجي  النواحا املادية املوقف املايل لصندوا 
ملايل وتدفقات  ، فةـــالً عن أداا  ا2017من كانون األول/ديســـمرب لبام  31األمم املتحدة للســـ ان لةاية 

 (.IPSASالنقدية للبام املنقةا آنذاك وفًقا للمبايري احملاسبية الدولية للقطاع البام )
يبّين جدول منفصــــــل متاح عل  موق  اجمللس التنفيذي لصــــــندوا األمم املتحدة للســــــ ان حالة  

 تنفيذ توصيامل الس مراجبا حسابامل األمم املتحدة ببد التحديث.
 

 القرارعناصر اتخاذ   
قد يرغب اجمللس التنفيذي ر أن يقخذ علًما بالتقرير احلايل حول اإلجراءامل اليت اختذهتا منظمة  

صـــــــــــــــندوا األمم املتحدة للســـــــــــــــ ان وغرينا من التدابري املبتزم اختا نا لتنفيذ توصـــــــــــــــيامل الس مراجبا 
 .2017من كانون األول/ديسمرب لبام  31احلسابامل عن الفرتة املالية املنتهية ر 

  

https://undocs.org/AR/A/RES/97/2
https://undocs.org/AR/A/RES/97/2
https://undocs.org/AR/A/73/5/Add.8
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 مقدمة -أوال  

لصــندوا األمم املتحدة للســ ان  ةالتنفيذي ةيســر املدير  ،97/2عمالً بقرار اجمللس التنفيذي رقم  - 1
تقدمي التقرير احلايل حول تنفيذ التوصـــيامل املتةـــمنة ر تقرير الس مراجبا حســـابامل األمم املتحدة عن 

اســـــــتبر ـــــــت (. وقد A/73/5/Add.8) 2017من كانون األول/ديســـــــمرب لبام  31الفرتة املالية املنتهية ر 
اللجنة االســــتشــــارية لشــــؤون اإلدارة وامليزانية موجزًا للنتاات واالســــتنتاجامل الرايســــية اليت خل   ليها الس 

 مراجبا احلسابامل وللتقرير املناظر ألمّي عام األمم املتحدة.

يقر الس مراجبا حســـــــابامل األمم املتحدة بقن صـــــــندوا األمم املتحدة للســـــــ ان يتمت   الة  - 2
جيدة، ويرى أن البيانامل املالية تطرح بش ل منصف ر مجي  النواحا املادية املوقف املايل لصندوا مالية 

، فةــــالً عن أداا  املايل وتدفقات  2017من كانون األول/ديســــمرب عام  31األمم املتحدة للســــ ان لةاية 
م. ونذا يؤكد اســـــــــــتمرار جهود النقدية للبام املنقةـــــــــــا آنذاك وفًقا للمبايري احملاســـــــــــبية الدولية للقطاع البا

صـــندوا األمم املتحدة للســـ ان إلعطاء األولوية األوي لتبديد لاوم الس مراجبا احلســـابامل واحلفا  
 عل  الزخم ر بناء ثقافة قوامها املساءلة.

يقدر صــــــــندوا األمم املتحدة للســــــــ ان  قرار الس مراجبا احلســــــــابامل  بادرامل اإلدارة لتبزيز  - 3
رح أنظمة جديدة مثل نظام الرباة الباملا )املرحلة الثانية( إلدارة شــــــــركاء التنفيذ وخط  البمل عمليات  بط

واســــتبراس الســــياســــامل امل تلفة لتبزيز  ــــواب  الرقابة عل  عمليات .  ن صــــندوا األمم املتحدة للســــ ان 
يتصـــــــــل بالتحويالمل  ملتزم بإحراز املزيد من التحســـــــــن ر ااالمل  دارة امل ا ر، وبتب  يت منســـــــــ  فيما

النقدية و دارة عمليامل الشـراء والبقود و دارة املوارد البشـرية و دارة ت نولوجيا املبلومامل واالتصـاالمل. عزز 
صـــــــندوا األمم املتحدة للســـــــ ان كذلو اســـــــتجابت  للتوصـــــــيامل املقدمة بتب  يت شـــــــامل منهجا لتبزيز 

  واب  األداء و مان االمتثال للتوصيامل املقدمة.
  

 حالة تنفيذ توصيات مراجعة الحسابات -انيا ث 

أدناه  2 و 1. يل   اجلدوالن 2017توصــية جديدة لبام  18قدم الس مراجبا احلســابامل  - 4
 .2017من كانون األول/ديسمرب لبام  31حالة تنفيذ التوصيامل للفرتة املالية املنتهية ر 

 
 1اجلدول 

 2017حالة تنفيذ التوصيات الرئيسية للعام   

 غري مقبولة عدد التوصيامل اإلدارة املسؤولة
نُفذمل أو  ُلب 

 جارية التنفيذ  غالا ملفها
املوعد 

 املستهدم احملدد

 1 1 - - 1 شببة اخلدمامل اإلدارية      
 1 1 - - 1 شببة اخلدمامل اإلدارية وم تب املدير التنفيذي

 1 1 - - 1 م تب حلول ت نولوجيا املبلومامل
 3 3 - - 3 اإلجمالي 
  

  

https://undocs.org/AR/A/RES/97/2
https://undocs.org/AR/A/RES/97/2
https://undocs.org/AR/A/73/5/Add.8
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 2اجلدول 
 2017التوصيات للعام جميع حالة تنفيذ   

 غري مقبولة عدد التوصيامل اإلدارة املسؤولة
نُفذمل أو  ُلب 

 جارية التنفيذ  غالا ملفها
املوعد 

 املستهدم احملدد

 2 2 - - 2 م تب حلول ت نولوجيا املبلومامل      

 - - 1 - 1 شببة الربامت

 4 4 - - 4 شببة اخلدمامل اإلدارية

 1 1 1 - 2 شببة اخلدمامل اإلدارية وم تب املدير التنفيذي

 3 3 - - 3 شببة املوارد البشرية

 3 3 - - 3 الشببة التقنية

 1 1 - - 1 شببة االتصاالمل والشراكامل االسرتاتيجية

 2 2 - - 2 شببة خدمامل الشراء

 16 16 2 - 18 اإلجمالي 
  
تنفيذ مجي  التوصـــــــــيامل املقدمة من الس مراجبا احلســـــــــابامل عن عام يبرس نذا التقرير حالة  - 5

والفرتامل السابقة. يةم التقرير عشرة أقسام تتناول التايل: )أ( نظام الرقابة الداخلا؛ )ب( والنهت  2017
املنســـــــــــــــ  للتحويالمل النقـــديـــة؛ ) ( و دارة الربامت؛ )د( و دارة عمليـــامل الشـــــــــــــــراء والبقود؛ ) ( و دارة 

مل؛ )و( و دارة املوارد البشـــــــــــــرية؛ )ز( واالســـــــــــــتشـــــــــــــاريّي واملســـــــــــــاعدة املؤقتة )ح( و دارة الســـــــــــــفر امل زونا
 .2016وت نولوجيا املبلومامل )ي( والتوصيامل من الفرتة املالية لبام  )ط(
 

 نظام الرقابة الداخلية -أ  

 امل ا ر تقييم عملية تقييم  
على توصــية المجلس بشــضن و ــع  ، وافق صــندوق األمم المتحدة للســكان16في الفقرة  - 6

إ ــــــفاغ اللــــــبلة الرســــــمية على ســــــياســــــة اإلدارة المري ية للمخا ر لتوجي  المو في  في المكاتب 
 القطرية واستكمال التوجيهات المعمول بها حالياً للايات إدارة المخا ر على مستوى المنظمة.

عل  ســياســت  اخلاصــة باإلدارة  ن صــندوا األمم املتحدة للســ ان بصــدد   ــفاء الصــبةة الر ية  - 7
 املركزية للم ا ر الست مال املذكرامل التوجيهية احلالية اخلاصة بإدارة امل ا ر.

 
  امل ا ر تقثري من للحد التدابري اختا  عملية ر األداء قصور  

، أوصـــــــــى المجلس بالتالي: وأ  أن يقوم صـــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــكان 21في الفقرة  - 8
اســـتعراو أولي للجودة لنـــمان أن عمليات تلـــني  الحد م  المخا ر في المكاتب بإنشـــاغ عملية 

 أن القطرية وتطبيق تدابير التخفي  م  آثار المخا ر تتم على النحو المناســب وأن يتم توثيقها، و  
تقوم المكاتب القطرية بإرســــــــاغ أســــــــس الحد م  المخا ر و ــــــــمان توفر الوثائق المســــــــاندة لتدابير 

آثار المخا ر وأنها تتماشـــــــى اســـــــتراتيجياً مع خطة العمه الخاصـــــــة بمواجهة المخا ر، التخفي  م  
 أن تقوم المكاتب القطرية بو ع خطة عمه خاصة بالمخا ر التي ُحددت بضنها عالية. وج 
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 جراء اســـتبراس للجودة يشـــمل  2018ســـيتم أثناء دورة االســـتجابة لادارة املركزية للم ا ر لبام  - 9
ر اليت مت ختفيف آثـارنـا من قبــل اخلرباء املبينّي من الفري  البــامـل املب   بــاجلـة امل ــا ر و لو مجي  امل ــا 

بالنسبة ل ل ااالمل امل ا ر اليت مت حتديدنا عل  املستوى اإلقليما ومستوى املقر الرايسا. كذلو سيتوي 
ب اإلقليمية املبنية،  جراء اســــــــــــــتبراس فري  اإلدارة املركزية للم ا ر ر املقر الرايســــــــــــــا، بالتباون م  امل ات

‘. عالية امل ا رة’لتقييمامل امل ا ر وتدابري الت فيف لبدد حمدود من وحدامل األعمال امل تلفة اليت تبترب 
 عــداد خط  البمــل جلمي  امل ــا ر، منهـا  2017وكــان قــد مت خالل مرحلــة االســــــــــــــتجــابــة للم ــا ر لبــام 

. (myRisk) متوفرة ر نظام املبلومامل االســــــــــــــرتاتيجية/تطبي  ، ونذه‘حرجة’ 20 الدرجة و‘ عالية’ 281
بنفس الطريقة، من املتطلبامل اإلجبارية أن يتم  رفاا الوثاا  املســــاندة اخلاصــــة بت فيف آثار امل ا ر/مرحلة 

بالنســــبة جلمي  امل ا ر ( myRisk)االســــتجابة؛ حيث تتوفر الوثاا  ر تطبي  نظام املبلومامل االســــرتاتيجية/
. أمــا القســــــــــــــمّي 2017مت الت فيف من حــدة آثــارنــا خالل مرحلــة االســــــــــــــتجــابــة للم ــا ر من عــام  اليت
 ) ( من توصيامل اجمللس فهما ال ينطبقان ألن نذه امليزة متوفرة ر التطبي . و )ب(
 

 النهج المنسق للتحويالت النقدية -   

 التنفيذ لشركاء اجلزاا التقييم ر قصور  
، أوصـــى المجلس بقيام صـــندوق األمم المتحدة للســـكان بالتالي: وأ  تع ي  25في الفقرة  - 10

الرقابة على تقارير التقييمات الج ئية لمقدمي الخدمات بهدف  ـــــمان دعم التقارير بتفاصـــــيه ع  
العمه المبذول، وتوفير أســاو وا ــت الســتنتاجاتهمإ و   إجراغ تقييم ج ئي لجميع شــرياغ التنفيذ 

  IPASو التنفيذشــــــرياغ ب الخاص نــــــمانالم تقييمهم ج ئيًا، وج  إنشــــــاغ حقه في وحدة نظام الالز 
 يسمت بمتابعة تنفيذ توصيات التقييم الج ئي.

ولتبزيز الرقابة عل  عملية التقييم اجلزاا وحتســــــّي جودة تقارير التقييم اجلزاا، أصــــــدر صــــــندوا  - 11
دعم امل اتب لةـــــــــــــب  جودة  هتدم  يقاامة مرجبية  2018األمم املتحدة للســـــــــــــ ان ر حزيران/يونيو 

التقييمامل اجلزاية اجلديدة. يركز موظفو الصـــــــــــــــندوا ر عملهم عل  التقكد من أن املقينم يوفر مبلومامل 
بط . وســــــوم يواصــــــل 

ُ
مســــــاندة كافية )تفاصــــــيل ســــــردية( ر حقل التبليقامل  ا يثبت دقة التصــــــنيف امل

دة من النظام اخلاص بشــركاء التنفيذ واملتاببة، حســب االقتةــاء، م  الصــندوا ر اســتبراس البيانامل الوار 
امل اتب لةـــــــمان  جراء مجي  التقييمامل اجلزاية املطلوبة. أما القســـــــم ) ( من توصـــــــيامل اجمللس فهو غري 
منطب  ألن النظام اخلاص بشركاء التنفيذ يشتمل ر األصل عل  تقدمي تقارير حول تنفيذ توصيامل التقييم 

 ر املباينامل البشوااية وتقارير مراجبة احلسابامل اليت يتم حتميلها بال امل.اجلزاا 
 

 البشوااية املباينة عملية  دارة  
، أوصـــــــــــى المجلس بضن تحرص المكاتب القطرية التابعة للـــــــــــندوق األمم 29في الفقرة  - 12

شــوائية لتنفيذ توصــيات المتحدة للســكان على القيام بالتالي: وأ  متابعة القائمي  على المعاينات الع
التقييمات الج ئية الســـــــابقة أثناغ المعاينة العشـــــــوائية والحفال على األدلة بذلت لتوفير  ـــــــمانات 
للـــندوق األمم المتحدة للســـكانإ و   و ـــمان إجراغ أنشـــطة المعاينة العشـــوائية بكفاغة وفعالية 

عايير والكيفية التي تم بها تحديد وفًقا للمبادئ التوجيهية الراسخة بما في ذلت التوثيق الوا ت للم
 عينات الحريات.
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يواصـــــــــــــل صـــــــــــــندوا األمم املتحدة للســـــــــــــ ان تبزيز قدرامل موظفي  عل   جراء عمليامل مباينة  - 13
عشــــوااية عالية اجلودة؛ حيث ُأصــــدرمل ضذا الةرس أدوامل شــــاملة ومواد تدريبية مفصــــلة ر حزيران/يونيو 

والتدريب عل  أســاا التواجد الشــ صــا. وفيما يتبل  بالفرتة ومت دعمها  لقامل دراســية شــب ية  2018
ر املئة  73اخلا ــبة لالســتبراس، وباإل ــافة  ي اول مراجبة احلســابامل القاامة عل  امل ا ر ملا نســبت  

عملية مباينة  800مليون دوالر أُنفقت من خالل الشــــركاء، أجرى الصــــندوا أكثر من  260من  مجايل 
ن عل  دقة توقيت  عام املباينامل البشــــــوااية خالل الســــــنة عشــــــوااية وقام بتحمي لها للنظام. وقد  رأ حتســــــ 

 ‘.مر ية’أو ‘ جيدة’الثانية، فيما صنف استبراس مستقل للمباينامل البشوااية أكثريتها بقيا 

، أوصـــى المجلس أينـــاً بضن يقوم صـــندوق األمم المتحدة للســـكان بالتالي 30في الفقرة  - 14
داة اختبار المعاينة العشـــوائية م  حيل المحتوى بحيل تشـــتمه على صـــحيفة منفلـــلة وأ  تطوير أ

للتحقق م  األصــول، و   إجراغ المعاينات العشــوائية  بقاً لخطة راســخة للنــمان وأن يتم تحميه 
 تقارير المعاينات العشوائية للنظام الخاص بشرياغ التنفيذ في الوقت المناسب.

ملتحدة للســــــ ان بتحســــــّي عملية التحق  من األصــــــول أثناء املباينامل ســــــيقوم صــــــندوا األمم ا - 15
للتقكد من أن  2018البشـــوااية باســـت دام وســـاال مناســـبة، وســـوم يواصـــل رصـــد خط  الةـــمان لبام 

ن  املباينامل البشــــــــوااية املطلوبة قد ُأجريت وللت  ي النظام اخلاص بشــــــــركاء التنفيذ ر احلال. لقد حتســــــــ 
 .2017 ي  2016البشوااية ر وقتها احملدد ر النظام ر الفرتة من عام تسليم املباينامل 

 
 إدارة البرامج -ج  

 الباملا الرباة نظام است دام ر قصور  
، أوصـــــــــــى المجلس بـضن تقوم المكــاتـب القطريـة التــابعــة للـــــــــــنــدوق األمم 34في الفقرة  - 16

واستعرا ها م  الناحية التنفيذية و باعتها المتحدة للسكان بالتالي: وأ   مان إعداد خطط العمه 
م  نظام البرمجة العالمي قبه توقيعها م  قبه شرياغ التنفيذ لتالفي وجود تنار  بي  خطط العمه 
الموقع عليها وبيانات نظام البرمجة العالميإ و   وتحديل معلومات المي انية في نظام البرمجة 

 العالمي عند حدوث تلييرات.

املرحلة الثانية من نظام الرباة الباملا أيةاً منح شركاء الصندوا ر التنفيذ  م انية الوصول يتم ر  - 17
 ي صـــفحامل لصـــصـــة  ـــمن وظااف النظام. ويةـــمن لط م لســـري البمل قاام عل  األدوار  عداد خط  

بايري التقييم  امل عمل من صن  نظام الرباة الباملا واستبرا ها و باعتها وتوقيبها. وسوم تُدر  اإلدارة م
الصــلة  ــمن نظام الرباة الباملا الســنوي وتقييم  ــمان جودة خط  البمل. وتواصــل اإلدارة رصــد لوحامل 

 املتاببة وتنبي  امل اتب القطرية واإلقليمية   ا ما احنرفت عن لط  سري البمل املثب ت.
 

 املوارد تببئة اسرتاتيجية تنفيذ ر قصور  
وصـــــــــــى المجلس بـضن تقوم المكــاتـب القطريـة التــابعــة للـــــــــــنــدوق األمم ، أ40في الفقرة  - 18

المتحـدة للســـــــــــكـان بـالتـالي: وأ  بنـاغ قـدرات مو فيهـا في مجـال تعبعـة الموارد لتحســـــــــــي  فعـالية 
اختلـــــــــاص تعبعة الموارد لديهاإ و   رســـــــــم خريطة للمانحي  وإنشـــــــــاغ مل  إدارة المانحي  وفقاً 

 اهمات المانحي  وتشجيعهم.الستراتيجيتها المتبعة في تحسي  مس
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تتماشـــــــ  نذه التوصـــــــية عشـــــــياً كامالً م  أندام اســـــــرتاتيجية الصـــــــندوا اخلاصـــــــة بتببئة املوارد  - 19
خط  امل اتب القطرية لتببئة  إل ــــفاء االتســــاا بّيباإل ــــافة  ي عاشــــيها م  اجلهود املؤســــســــية املبجلة 

هدم لتببئة املوارد. وقد أُدجت القدرة عل  تببئة ســـــتاملســـــنوي الســـــتوى املحتديد  وبّياملوارد والشـــــراكامل 
تبزيز قدرامل  عملية دعم وجيرياملوارد  من اموعة املهارامل املطلوبة ملديري امل اتب القطرية واإلقليمية. 

امل اتب القطرية عرب املســـــاعدة والتوجي  الالمركزيّي اللذين يقدمهما املســـــتشـــــارون اإلقليميون لتببئة املوارد 
ء. وقد  ور فرع تببئة املوارد وحدامل وأدوامل وتوجيهامل تدريبية للمساعدة ر بناء نذه القدرامل. والشركا

لتوسي  نطاا جهود تببئة املوارد والشراكامل  2015ر عام  تقسسوكان فرع الشراكامل االسرتاتيجية قد 
 ليديّي.م  القطاع اخلاص واملؤسسامل واملباند األكادميية وغري  لو من املاحنّي غري التق

 
 إدارة عمليات الشراغ والعقود -د  

 البقود تسجيل بيانامل لقاعدة امليدانية امل اتب افتقار  
، أوصـــــى المجلس بضن ينظر صـــــندوق األمم المتحدة للســـــكان في مســـــضلة 45في الفقرة  - 20

 تطوير تطبيق متكامه إلدارة العقود لتمكي  المكاتب والوحدات القطرية م  تســجيه وحفم ملفات
 العقود والوثائق ذات الللة بها ل يادة فعالية تنفيذ وإدارة عمليات العقود.

ستواصل  دارة صندوا األمم املتحدة للس ان  خطار امل اتب القطرية بتسجيل وحفظ ملفامل  - 21
ارة عمليــامل البقود. ال يــدعم التنفيــذ احلــايل لنظـام دالبقود والوثــاا   امل الصـــــــــــــــلــة لزيــادة فبــاليــة تنفيــذ و 

طي  املوارد املؤســـســـية عمليامل  دارة البقود املت املة، فيما ســـيتطلب تنفيذه اســـتثمارامل كبرية ر املوارد خت
البشـــــرية واملالية. ويب ف الصـــــندوا حالياً عل  دراســـــة تنفيذ نظام مت امل إلدارة البقود  ي جانب نظام 

 ختطي  املوارد املؤسسية اجلديد.
 

 الشراء خط  خار  تتم اليت الشراء عمليامل  
، أوصــــــــــى المجلس بضن يقوم صــــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــــكان بالتالي: 49في الفقرة  - 22
االلت ام بخطط الشراغ عند إجراغ عمليات الشراغ و مان أن جميع البنود المشتراة مندرجة في  وأ 

هذه الخطط لتيســــير عملية رصــــد أنشــــطة الشــــراغ وفعالية اســــتخدام المواردإ و   مواصــــلة رصــــد 
 خطط الشراغ المحلية إزاغ المشتريات الفعلية، وذلت بالتعاون مع فرع خدمات المشتريات.

يواف  صـــــندوا األمم املتحدة للســـــ ان عاماً عل  أملية ختطي  املشـــــرتيامل وســـــوم يواصـــــل  ـــــمان  - 23
امتثال امل اتب امليدانية،  ي أقصــــــ  حد ط ن، شط  الشــــــراء، مســــــت دمة الصــــــيا املقررة، فيما يتبل  بشــــــراء 

م من قبل امل اتب ةــالً عن  ــمان حتديث خط  الشــراء بانتظافالســل  واخلدمامل اليت تت ط  ســقوفاً مبينة، 
امليدانية. وسوم تةمن  جراءامل الشراء املنقحة تقدمي  يةاحامل   افية حول عملية ختطي  املشرتيامل. غري 

 جراءامل الشــــــــــــــراء  ، تقرأن  من األملية   ان أن نشــــــــــــــري  ي أن املتطلبامل تتةري ر ببء األحيان؛ وبناء علي 
(. وســـيواصـــل فرع 1-4ر الدقيقة األخرية )القســـم وعمليامل تتم  “لصـــصـــة الةرس” دوث عمليامل شـــراء 

 خدمامل املشرتيامل رصد خط  الشراء احمللية  زاء اإلنفاا الفبلا.
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 اإلجنابية الصحة لسل  بالنسبة االحتياجامل لتقييم االفتقار  
، أوصـــى المجلس بضن تقوم المكاتب القطرية التابعة للـــندوق األمم المتحدة 54في الفقرة  - 24

بالتالي: وأ  التعاون مع أصـــــحا  الملـــــلحة المناســـــبي  لتع ي  عمليات تقييم االحتياجات للســـــكان 
بشـــضن الســـلع العادية في القطر أللراو التخطيط المناســـب والفعال، و   وزيادة مشـــارية المكاتب 

 القطرية في تحليه التنبؤ بسلع اللحة اإلنجابية لتحديد االحتياجات الفعلية م  المخ ونات.

الســـــــياســـــــة اجلديدة شصـــــــوص اإلمداد  ســـــــتلزمامل الربامت حيز التنفيذ ر حزيران/يونيو  خلتد - 25
دقيقة أن تســـــتنري خط  وأنشـــــطة شـــــراء ســـــل  الصـــــحة اإلجنابية بتقييمامل وتنبؤامل  ونا تتطلب ،2018

 اإلجراءامل دورية متطلبامل لالحتياجامل. تنطوي الســـــــــياســـــــــة اجلديدة عل  توجيهامل بشـــــــــقن ومدروســـــــــة
خاص بقداء اســـــــتبرا ـــــــامل  ن   لزاما لبيانامل ومتطلبامل التنســـــــي  فةـــــــالً عن احتوااها عل ومصـــــــادر ا

 ــــــــــمان جودة التنبؤامل وتقييمامل االحتياجامل. ويدعم فرع أمن الســــــــــل ، ر   ار نذه البملية، الربامت 
ة، القطرية ر املشـــــــاركة ر الت طي  القاام عل  أدلة إلمدادامل ســـــــل  من  احلمل وســـــــل  الصـــــــحة اإلجنابي

أنــ  يســـــــــــــــتبرس نــذه اخلط  لةـــــــــــــــمــان أن خط  اإلمــداد الو نيــة مبقولــة وأن التنبؤامل وتقييمــامل  كمــا
 االحتياجامل األساسية سليمة.

 
 إدارة المخ ونات -ه  

 املوزعة امل زونامل رصد ر القصور  
، أوصــــى المجلس أن يقوم صــــندوق األمم المتحدة للســــكان برصــــد عملية 59في الفقرة  - 26

لنــمان تســليم المخ ونات إلى المســتفيدي  المقلــودي  م  قبه شــرياغ التنفيذ والحلــول التوزيع 
 على تضييد بشضن ما إذا يان المخ ون قد استله حسب المراد أم ال.

كذلو تتطلب الســـــياســـــة املتبلقة بتزويد مســـــتلزمامل الربامت من شـــــركاء التنفيذ تقدمي تقارير رب   - 27
ة للســــ ان، ونا تقارير ســــوم توفر، من بّي أشــــياء أخرى، مقارنة بّي ســــنوية  ي صــــندوا األمم املتحد

املباينامل البشــوااية ومراجبة ال شــوفامل  ــمانة   ــافية بقن  وتوفرالتوزيبامل املقررة والفبلية للم زونامل. 
امل زونامل ُتســــــتةل لاغراس املقررة ضا. وســــــوم تتناســــــب وترية ونطاا املباينامل البشــــــوااية للم زونامل 

امل تدقي  كشـــــــوفاهتا م  مســـــــتوى امل ا رة املبّين لشـــــــركاء التنفيذ. ومن املتوق  أن يبدأ البمل  ذه وعملي
 .2018اآلليامل اعتباراً من الرب  الراب  لبام 

 
 امل زونامل استالم عل  التفتيش عل  الرقابة  واب   

ألمم المتحدة ، أوصى المجلس أن تقوم المكاتب القطرية التابعة للندوق ا65في الفقرة  - 28
للســكان بتطبيق وإنفاذ الســياســة الجديدة لنــمان رصــد عملية اســتالم المخ ونات والتفتي  عليها 
عنــد نقــاد الــدخول وإعــداد تقــارير االســـــــــــتالم والتفتي  بمــا يتوافق مع ســـــــــــيــاســــــــــــات وإجراغات 

 المخ ونات. إدارة

جيهامل شاملة بشقن البملية ليتم تشتمل السياسة املبنية بإمداد مستلزمامل الربامت أيةاً عل  تو  - 29
اتباعها عند اســــتالم الســــل . وجيب تببئة تا   االســــتالم واإلبال  املدرجة  ــــمن نذه الســــياســــة من قبل 
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املوظفّي املســــؤولّي من أجل توثي  نتاات االســــتالم والتفتيش. وقد تلق  موظفو امل اتب القطرية التدريب 
 بال .املوج  عل  البمليامل اجلديدة وتا   اإل

 
 ارد البشريةو إدارة الم -و  

 اإلعاقامل  وي من املوظفّي  دارة  
، أوصى المجلس بضن يقوم صندوق األمم المتحدة للسكان باستحداث سياسة 69في الفقرة  - 30

 معنية بمعاملة المو في  م  ذوي اإلعاقات بهدف تثبيت بيعة عمه لير تميي ية وشاملة للكافة.

الصندوا  ذه التوصية ونا بصدد صياغة سياسة خاصة بتوظيف األش اص من ترحب  دارة  - 31
 وي اإلعاقامل، وفقاً ألفةـــل املمارســـامل املبمول  ا ر منظومة األمم املتحدة. وســـوم يتم اإلعالن عن 

 .2018نذه السياسة ر الرب  الراب  من عام 
 

 االستشاريون والمساعدة المؤقتة -ز  

 االستشاريّي رصد أداة  دارة ر القصور  
، أوصــــــــــى المجلس بضن يقوم صــــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــــكان بالتالي: 75في الفقرة  - 32
تع ي   ــوابط الرقابة على المكاتب القطرية لنــمان االســتلالل الفعال ألداة رصــد االســتشــاريي   وأ 

  األفراد على التي تم تدشـــــينها وذلت ع   ريق تحميه يه المعلومات المطلوبة ع  االســـــتشـــــاريي
هذه األداة في الوقت المناســــب وقبه إصــــدار عقود االســــتشــــاريي  األفرادإ و   و ــــمان تســــديد 
الــدفعــات النهــائيــة لالســـــــــــتشــــــــــــاريي  األفراد في نهــايــة مــدة العقــد وبعــد االنتهــاغ م  تقييم أدائهم، 

األفراد  وإدراج حقه  ـــم  نظام أداة رصـــد االســـتشـــاريي  يســـمت بتميي  أتعا  االســـتشـــاريي  وج 
 على أساو تسليم النواتج أو أيام العمه.

تب ف اإلدارة عل  تطوير اســـرتاتيجيامل لرف  مســـتوى التقيد بقداة رصـــد االســـتشـــاريّي ويشـــتمل  - 33
 لو عل  الرصــــــــــد الوثي  لاداة والتواصــــــــــل مباشــــــــــرة م  األقطار اليت تظهر فيها أوج  قصــــــــــور عل  نذا 

يبية دورية حول اســـــت دامامل نذه األداة لةـــــمان االلتزام  ا، الصـــــبيد، باإل ـــــافة  ي عقد جلســـــامل تدر 
وحتميلهـا عل  املوق  اإلل رتوين ألداة رصـــــــــــــــد  2018حيـث مت تقـدمي أحـدث دورة تـدريبيـة ر أيـار/مـايو 

االســـــــتشـــــــاريّي التاب  للصـــــــندوا. ســـــــيتم تذكري امل اتب القطرية ببدم املةـــــــا ر تســـــــديد الدفبة النهااية 
ببد االنتهاء من تقييم أدااهم ر ياية مدة البقد. عل  نفس املنوال، مت تبديل   ال لالســــــــتشــــــــاريّي األفراد

التصدي  عل  مستند الدف   يث يشتمل عل  رقم التبريف بتقييم أداء االستشاري. وتدرا اإلدارة أيةاً 
 احتمالية  جراء حتسينامل عل  أداة رصد االستشاريّي  يث تةم  را لتلفة حلساب األتباب.

 
 اإلل رتونية لل دمة تطبي  خالل من الرواتب سلف عل  املوافقة تبزيز  ي احلاجة  

، أوصـــــــــــى المجلس أن يقوم صـــــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــــكان بالتالي: 81في الفقرة  - 34
 ــمان تقديم  لبات الســل  على الراتب والموافقة عليها م  خالل تطبيق الخدمة اإللكترونية  وأ 

الرصد والمتابعة م  قبه المكتب الرئيسي، و   وإصدار تعليمات لرؤساغ المكاتب وذلت لتسهيه 
لخلق وعي باستخدام تطبيق الخدمة اإللكترونية الخاص بسل  الرواتب و مان أن جميع العاملي  
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يســـــــــــتخدمون هذا التطبيق، وج  وإعداد مذيرة توجيهية تنظمم إجراغات منت ســـــــــــل  على الرواتب 
 مات.ألصحا  عقود الخد

يبمل صـــــــــــــندوا األمم املتحدة للســـــــــــــ ان عل  تبزيز الوعا واالمتثال عند  لب ســـــــــــــلف عل   - 35
الرواتب واملوافقة عليها من خالل اخلدمامل اإلل رتونية،  ســــب الت ليف الوارد ر الســــياســــة، و لو عن 

ة لرصد  ري   صدار تبليمامل و جراء حلقامل دراسية شب ية. كذلو سيجري الصندوا مباينامل عشوااي
أي شــــذو  عن  لو. وقد مت  صــــدار مذكرة توجيهية بشــــقن  جراءامل منح ســــلف عل  الرواتب، ومباد  
توجيهية حول كيفية تقدمي  لب ســــلفة عل  الراتب، فيما ســــيتم  صــــدار مذكرة توجيهية ملنح ســــلف عل  

 الرواتب ألصحاب عقود اخلدمامل أيةاً.
 

 إدارة السفر -ح  

 Atlas املؤسسية املوارد ختطي  نظام ر فنيةال القيود  
، أوصــــى المجلس بضن يقوم صــــندوق األمم المتحدة للســــكان باســــتحداث 87في الفقرة  - 36

حه يقوم على نظام تخطيط الموارد المؤســـســـية يحتوي على وحدة للســـفر والملـــاري  الدولية في 
ات بما في ذلت جميع المكاتب القطرية م  أجه تيســـــــير أنشـــــــطة إدارة الســـــــفر واإلبال  بالمعلوم

 بيانات السفر على المستوى العالمي بالوقت الحقيقي.ع  اإلبال  

توسي  نطاا وظااف وحدة السفر  عنتقر  دارة صندوا األمم املتحدة للس ان بالفوااد املرتتبة  - 37
واملصــــاريف لتشــــمل امليدان. يب ف الصــــندوا حالياً عل  التطبي  التجرير لوحدة الســــفر واملصــــاريف ر 
أحد امل اتب اإلقليمية. وســــــــوم يتم االســــــــتفادة من الدروا املســــــــتقاة من نذه التجربة ر توجي  عملية 

ة يشـــــتمل عل  وحدة خاصـــــة بالســـــفر واملصـــــاريف تصـــــميم وتركيب نظام جديد لت طي  املوارد املؤســـــســـــي
الدولية. وقد شــــرع الصــــندوا بالفبل بتطبي   جرء تقدمي تقارير حول بيانامل الســــفر للقاامّي عل  امليزانية 

  امل الصلة، و لو لتيسري عمليامل  دارة السفر.
 

 تكنولوجيا المعلومات -د  

 للموظفّي الفبلا للدليل النطاا خدمامل  دارة  
، أوصــــــــــى المجلس بضن يقوم صــــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــــكان بالتالي: 93الفقرة  في - 38
إجراغ اســـــــتعراو بهدف تشـــــــكيه الدليه الفعلي للعاملي  وشـــــــطب أســـــــماغ المو في  المنتهية  وأ 

خدمتهم، وذلت بلــــــورة منتظمة، و   وإنفاذ ســــــياســــــة تطبيق يلمة مرور للنطاق وفقاً لســــــياســــــية 
نولوجيا المعلومات واالتلـــــــــــاالت وإ ـــــــــــافة جميع الحواســـــــــــيب لير الحماية المعمول بها في تك

المدرجة  ـــم  الدليه الفعلي، وج  وإنشـــاغ آلية لنـــمان إجراغ وحدة خدمات المعلومات اإلدارية 
لمست دوري للمكاتب القطرية الستعراو مدى مالغمة الخدمات المساندة لتكنولوجيا المعلومات 

  الخارج، ود  واســـــــــــتحداث إجراغات إلدارة البنية التحتية واالتلـــــــــــاالت المتعاقد على توفيرها م
 للدليه الفعلي وحمايتها وتلميمها.

ســــــــــوم تتوي  دارة الصــــــــــندوا القيام باســــــــــتبراس كامل للبيانامل احلالية ر نظام الدليل الفبلا  - 39
امل اتب القطرية املركزي إلزالة حسابامل مجي  املوظفّي الذين انتهت خدماهتم. وسوم حتدد اإلدارة أيةاً 
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اليت لديها نظام مســتقل و صــدار التبليمامل الالزمة لتنفيذ ترحيل البيانامل  ي الدليل الفبلا. وســوم يتم 
 نفا  ســياســة كلمة املرور للنطاا بالنســبة جلمي  املســت دمّي املبرفّي ر الدليل الفبلا وســوم يتم  نشــاء 

ا الالمركزية. وســــــــــــوم سري اإلدارة مســــــــــــحاً دورياً جلمي  آلية بديلة لرتحيل البيانامل ألنظمة الدليل الفبل
امل اتب القطرية الســــــــتبراس مدى مالءمة اخلدمامل املتباقد عليها من اخلار . وســــــــوم يتم اســــــــتحداث 
 جراءامل احلوكمة اخلاصـــــــــة بالبنية التحتية للدليل الفبلا ولايتها وتصـــــــــميمها. وســـــــــوم يتم رصـــــــــد نذه 

ليميّي ر اال ت نولوجيا املبلومامل واالتصـــــــــاالمل. وقد قام امل تب اإلجراءامل  ســـــــــاعدة أخصـــــــــاايّي  ق
اإلقليما ب مبوديا بإلةاء حســـــــــــــابامل مجي  املوظفّي املنتهية خدمتهم من الدليل الفبلا كما أن  بصـــــــــــــدد 

  نفا  السياسة اجلديدة ل لمة املرور للنطاا.
 

 املبلومامل بقمن اإلملام عل  للتدريب االفتقار  
، أوصـــــــــــى المجلس أن يقوم صـــــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــــكان بالتالي: 98رة في الفق - 40
إدماج متطلبات التدريب على اإللمام بضم  تكنولوجيا المعلومات واالتلــــاالت في الســــياســــات  وأ 

وإنشـــــــاغ آلية إنفاذ لجميع أعنـــــــاغ هيعة العاملي  الســـــــتكمال  إل امياً القائمة، و   وجعه التدريب 
 بضم  المعلومات. التدريب على اإللمام

ســــــــــوم يُدر  صــــــــــندوا األمم املتحدة للســــــــــ ان املتطلبامل املتبلقة بالتدريب عل  اإلملام بقمن  - 41
ت نولوجيا املبلومامل واالتصاالمل ر السياسامل القاامة، طا جيبلها متطلبامل  جبارية عل  مجي  املوظفّي 

 استيفاؤنا، و لو بواسطة آليامل اإلنفا  املناسبة.
 

 2016التوصيات م  الفترة المالية لعام  -ي  

  A/72/5/Add.8و 2016 ديسمبر/األول يانون  31 في المنتهي العام ع  المجلس تقرير  
 التنفيذ شركاء تقييم  

تالي: ، أوصـــــــــــى المجلس أن يقوم صـــــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــــكان بال32في الفقرة  - 42
تع ي  الرقــابــة على تقــارير التقييم الج ئي م  مقــدمي الخــدمــات لنـــــــــــمــان أن التقــارير مــدعمــة  وأ 

بتفاصـــــــــيه العمه الذي أُنج  وأنها توفر أســـــــــاســـــــــاً وا ـــــــــحاً لالســـــــــتنتاجات التي توصـــــــــلت إليها، 
و مان إعطاغ شرياغ التنفيذ تقييمات ج ئية وأن الخطط قد ُو عت لمتابعة نتائج وتوصيات  و  

 شــــــــرياغ أو شــــــــريت التنفيذب المعلومات الخاصــــــــة إ الع الوياالت األخرى علىو  ،التقييم الج ئي
 .العاملي  مع صندوق األممم المتحدة للسكان

لتبزيز الرقابة عل  عملية التقييم اجلزاا وحتســــــــّي جودة تقارير التقييم اجلزاا، أصــــــــدر صــــــــندوا  - 43
دعم امل اتب لةـــــــــــــــب  جودة  ترما  يقاامة مرجبية  2018األمم املتحدة للســـــــــــــــ ان ر حزيران/يونيو 

التقييمامل اجلزاية اجلديدة. وقد مت تدعيم نذه القاامة املرجبية  لقامل دراســــــــــــية شــــــــــــب ية والتدريب عل  
أســـاا التواجد الشـــ صـــا. يركز موظفو الصـــندوا عند اســـتبرا ـــهم للجودة عل  التقكد من أن املقينمّي 

بط . يوفرون مبلومامل مســـــــاندة كافية )
ُ
تفاصـــــــيل ســـــــردية( ر حقل التبليقامل  ا يثبت دقة التصـــــــنيف امل

وســــوم يواصــــل الصــــندوا اســــتبراس البيانامل الواردة من النظام اخلاص بشــــركاء التنفيذ واملتاببة، حســـب 
 االقتةاء، م  امل اتب لةمان  جراء مجي  التقييمامل اجلزاية املطلوبة.

 

https://undocs.org/AR/A/72/5/Add.8
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 البشوااية املباينة عملية  
، أوصــــــــ  اجمللس أن يقوم صــــــــندوا األمم املتحدة للســــــــ ان بالتايل: )أ( النظر ر 36قرة ر الف - 44

 عطاء تدريب مناســـــــب للقاامّي عل  املباينة البشـــــــوااية عل   جراء مباينامل عشـــــــوااية من أجل حتســـــــّي 
مســــــــتوى جودة نذه املباينامل، )ب(  ــــــــمان متاببة تنفيذ توصــــــــيامل التقييم اجلزاا خالل عملية املباينة 
البشــــــوااية وحمافظة القاامّي عل  املباينامل البشــــــوااية عل  األدلة ضذا الةرس  دم توفري  ــــــمان مدعم 

 للصندوا، ) ( و مان  جراء أنشطة املباينة البشوااية بفبالية وكفاءة ووفقاً للتوجيهامل املبمول  ا.

عمليامل مباينة يواصـــــــــــــل صـــــــــــــندوا األمم املتحدة للســـــــــــــ ان تبزيز قدرامل موظفي  عل   جراء  - 45
عشــــوااية عالية اجلودة؛ حيث ُأصــــدرمل ضذا الةرس أدوامل شــــاملة ومواد تدريبية مفصــــلة ر حزيران/يونيو 

ومت دعمها  لقامل دراســية شــب ية والتدريب عل  أســاا التواجد الشــ صــا. وفيما يتبل  بالفرتة  2018
ر املئة  73عل  امل ا ر ملا نســبت   اخلا ــبة لالســتبراس، وباإل ــافة  ي اول مراجبة احلســابامل القاامة

عملية مباينة  800مليون دوالر أُنفقت من خالل الشــــركاء، أجرى الصــــندوا أكثر من  260من  مجايل 
ن عل  دقة توقيت  عام املباينامل البشــوااية خالل الســنة ر اعشــوااية وقام بتحميلها  لنظام. وقد  رأ حتســ 

 ‘.مر ية’أو ‘ جيدة’مباينامل البشوااية أكثريتها بقيا الثانية، فيما صنف استبراس مستقل لل
 

 األجل  ويلة االتفاقيامل تقييم حتسّي  ي احلاجة  
، أوصـــــــــى المجلس بضن ينـــــــــم  صـــــــــندوق األمم المتحدة للســـــــــكان قيام 45في الفقرة  - 46

ي تم المكاتب القطرية بتوفير معلومات ع  األداغ الســـنوي للموردي  وحجم األعمال والوفورات الت
خص جميع أصحا  االتفاقيات التي تشترك فيها يتحقيقها للوياالت الرئيسية لألمم المتحدة فيما 

 وياالت أخرى أيناً بحيل يتسنى إجراغ التقييمات.

اســــــــتنادا  ي الردود واملالحظامل املســــــــتلمة من فرا  دارة البمليامل القطرية، قامت  دارة صــــــــندوا  - 47
األمم املتحدة للســــ ان بتحديث  جراءامل الشــــراء موصــــية بوجوب قيام فرا  دارة البمليامل القطرية بدراســـة 

امل اليت حتققت وتقدمي نذه آلية حليازة املبلومامل املتبلقة باألداء الســــــــــنوي للموردين وحجم األعمال والوفور 
 دارة االتفاقيامل  ويلة األجل وتقييمها. املبلومامل  ي الوكاالمل الرايسية لامم املتحدة  ا يزيد من فبالية 

 
 ضا امل ط  غري واملشرتيامل شراء خط   عداد عدم  

 ، أوصـــــــــــى المجلس بضن تتقيد المكاتب الميدانية التابعة للـــــــــــندوق األمم50في الفقرة  - 48
المتحدة للســـــكان بخطط الشـــــراغ عند إجراغ عمليات الشـــــراغ وأن تنـــــم  أن تكون جميع البنود 

 المشتراة مدرجة في هذه الخطط لتيسير علمية رصد أنشطة الشراغ وفعالية استخدام الموارد.

يبمل صــــــندوا األمم املتحدة للســــــ ان عل    ــــــافة مباينة عشــــــوااية لرصــــــد املشــــــرتيامل احمللية  - 49
واف  نذه املشـــرتيامل م  املشـــرتيامل الفبلية و لو عل  أســـاا ســـنوي.   ـــافة  ي  لو، أو ــح ليةـــمن ت

الصـندوا ر  جراءامل الشـراء التواف  رب  السـنوي خلطة الشـراء م  املشـرتيامل الفبلية، آخذاً ببّي االعتبار 
 الظروم القانرة. درجًة مبينًة من املرونة الالزمة لالستجابة  ي الظروم غري املتوقبة،  ا ر  لو

 



 DP/FPA/2019/2 

 

12/13 18-21802 

 

 السنوية اإلجازامل  دارة  
، وافق صــــــــــندوق األمم المتحدة للســــــــــكان على توصــــــــــيات المجلس با تي 65في الفقرة  - 50
و ــــــع آلية تمك  المنظمة م  تحلــــــيه رصــــــيد نقاد اإلجازات حتى تاريي اإلبال  باإلجازة وليس  وأ 

ع  عــدد أيــام اإلجــازات وااللت امــات  بتــاريي اللــــــــــيــالــة النهــائيــة لكشــــــــــوف الرواتــب، ل بال  بــدقــة
المخلــــــومةإ و   وتع ي  رقابت  الداخلية على الموافقة على اإلجازات بتعيي  حد زمني العتماد  لبات 

 اإلجازة لنمان تحليه نقاد اإلجازات بالوقت المناسب وعلى نحو يمك  تحقيق  بتاريي اإلبال .

فبل القســــم )أ( من نذه التوصــــية، وقد أقر اجمللس لقد نفنذ صــــندوا األمم املتحدة للســــ ان بال - 51
ا  جراءامل الرقابة الداخلية اليت  بذلو وفقاً لاصــــــول املتببة. وعزز صــــــندوا األمم املتحدة للســــــ ان أيةــــــً
تنظم عملية املوافقة عل  اإلجازامل  راجبة سـياسـت  بشـقن تسـجيل اإلجازامل و دارهتا،     الب املشـرفّي 

يوًما تقوميًيا. ويب ف الصـــــــــــــــندوا  30مل خالل فرتة زمنية مبقولة ال تتجاوز مدهتا باملوافقة عل  اإلجازا
حالياً عل  تطوير آليامل  بال    ـافية لرصـد االسـتثناءامل  يث ت ون نذه التوصـية قد نُفذمل بال امل. 

التذكري وعالوة عل   لو، توجن  شببة املوارد البشرية، بصورة دورية، رسالة  ي مجي  موظفا الصندوا م  
بةـــــرورة التقيد التام بســـــياســـــة  دارة حاالمل التةيب وتقدمي  لبامل اإلجازامل ر الوقت املناســـــب ومطالبة 

 املشرفّي باملوافقة عل  اإلجازامل خالل فرتة زمنية مبقولة.
 

 خدماهتم املنتهية املوظفّي من السلف اسرتداد عدم  
المتحدة للسكان بالتالي: وأ   مان ، أوصى المجلس بقيام صندوق األمم 85في الفقرة  - 52

ل  م  المو في ، ال ســـيما  االمتثال لســـياســـة الســـل  على الرواتب وتشـــديد شـــرود اســـترداد الســـُ
عندما تنتهي خدمة مو   في اللندوق حاصه على سلفة مستحقة السدادإ و   واالستمرار في 

ل  لنــمان اســتعراو الســل  مســتحقة الســداد لتحديد األســبا  ذات اللــلة وآلية اســ ترداد الســُ
 استرداد السل  ومخاللتها مع المو في  الحاليي  والذي  انتهت خدمتهم.

لقد نفنذ صندوا األمم املتحدة للس ان بالفبل القسم )ب( من نذه التوصية واملتبل    الصة  - 53
لف املتقادمة عل  الرواتب، وقد أقر اجمللس بذلو وف  األصــــول املتببة. وعزز صــــندوا  األمم املتحدة الســــُ

للس ان أيةاً مستوى التقيد بسياسة السلف عل  الرواتب،  ا ر  لو تشديد الشروط املتبلقة باسرتداد 
الســــــــــــــلف. ويب ف الصــــــــــــــندوا حالياً عل  الصــــــــــــــياغة النهااية للتوجيهامل املتبلقة ببملية  ياء خدمامل 

ل امل مســـــــــقلة اســـــــــرتداد الســـــــــلف من أن يباجل با  لو من شـــــــــقنو املوظفّي احملليّي ر امل اتب القطرية، 
 املوظفّي عند انتهاء خدماهتم.

 
 للمشاري  املصروفة النقدية بالسلف التصريح عدم  

، أوصى المجلس بقيام صندوق األمم المتحدة للسكان بالتالي: وأ   مان 90في الفقرة  - 54
يع الســـل  حلــــول المكاتب القطرية على تلــــريت م  مقر صــــندوق األمم المتحدة للســــكان لجم

النقدية الملروفة للمشاريع والتي تتجاوز الحد األدنى المحدد في السياسةإ و   وتحديد اإل ار 
ال مني لقيد الســـل  النقدية الملـــروفة للمشـــاريع لكه نشـــاد ولكه  اقم مو في  في الســـياســـات 

يع المطولة واإلجراغات المتعلقة بالسل  النقدية لتقليص أرصدة السل  النقدية الملروفة للمشار 
ألقلى حد ممك إ وج  وتع ي  النوابط اإلشرافية والرقابية على مستوى المكاتب القطرية لنمان 

 االمتثال للسياسات واإلجراغات الراسخة.
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تب ف  دارة صــندوا األمم املتحدة للســ ان عل  و ــ  الصــياغة النهااية الســتبرا ــها لســياســة  - 55
ان اشــــتمال نذه الســــياســــة، حســــب األصــــول، عل  الةــــواب  الســــلف النقدية املصــــروفة للمشــــاري  لةــــم

الالزمة، وعوامل لا ر التحايل، واحلد الزم  لالحتفا  بالســـــــــــــلف النقدية. وســـــــــــــوم يبقد الصـــــــــــــندوا 
حلقامل دراسية شب ية م  امل اتب القطرية عند االنتهاء من الصياغة النهااية للسياسة  ا يةمن االمتثال 

صــياغة تقارير الرصــد املناســبة لتبزيز الةــواب  اإلشــرافية والرقابية اليت ســتنفذ ضا عل  نطاا واســ . وجيري 
 القسم ) ( من التوصية.

 
 الربايامل سياسامل  نفا  ر قصور  

، أوصـــى المجلس صـــندوق األمم المتحدة للســـكان بو ـــع آليات لرصــد 100في الفقرة  - 56
 نطاق الكيان.تبني سياسات وإجراغات البرمجيات و مان امتثالها على 

جيري  دما  آلية لرصـــــد تب  ســـــياســـــامل الربايامل ر ســـــياســـــة تطوير دورة حياة الربايامل ونا  - 57
ســياســة توشــو عل  االكتمال. وســوم يبقد الصــندوا حلقامل دراســية شــب ية م  امل اتب القطرية عند 

 االنتهاء من الصياغة النهااية ضذه السياسة لةمان فهمها والتقيد  ا.

 أدناه حالة تنفيذ التوصيات الثماني. 3يلخص الجدول  - 58

 3اجلدول 
لتقرير  1حالة تنفيذ التوصـــــــــيات م  الفترات الســـــــــابقة التي تعد لير ُمنفذة بالكامه في الملحق   

 2017م  يانون األول/ديسمبر عام  31مجلس مراجعي الحسابات للفترة المالية المنتهية في 

 غري مقبولة املعدد التوصي اإلدارة املسؤولة
نُفذمل أو  ُلب 

 جارية التنفيذ  غالا ملفها
املوعد 

 املستهدم احملدد

 2 2 - - 2 شببة املوارد البشرية      

 2 2 - - 2 شببة خدمامل الشراء

 1 1 - - 1 م تب حلول ت نولوجيا املبلومامل

 3 3 - - 3 شببة اخلدمامل اإلدارية

 8 8 - - 8 اإلجمالي 
  

 خاتمة -ثالثا  

يرحب صــــندوا األمم املتحدة للســــ ان بتقرير الس مراجبا احلســــابامل بشــــقن البيانامل املالية  - 59
. وتواصــــــــل 2017كانون األول/ديســــــــمرب   31لصــــــــندوا األمم املتحدة للســــــــ ان عن الســــــــنة املنتهية ر 

عة بتحفظامل، املؤسسة منح األولوية القصوى لتحقي  عدد قياسا من آراء مراجبا احلسابامل غري املشفو 
وحل لاوم الس مراجبا احلســـــابامل. وســـــيســـــتلزم  لو تةـــــمّي تدابري لتحســـــّي عملية تقييم امل ا ر 
ونوعية عمليامل املباينة البشـــــــــــــــوااية ر امل اتب امليدانية ومتاببة التدريب املقدم للموظفّي ر امل اتب 

بامل، فقد اختذ صندوا األمم املتحدة امليدانية لتبزيز األداء التشةيلا. حسبما أشار الس مراجبا احلسا
للســــــــ ان عدًدا من املبادرامل اســــــــتجابة ألوج  القصــــــــور احملددة. يلتزم صــــــــندوا األمم املتحدة للســــــــ ان 

  واصلة تبزيز نذه املبادرامل وتوسي  نطاقها.
 


