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 مقدمة  
 ،٢٠٠٧ لعـام  الـسنوية  دورته يف التنفيذي اجمللس أقره الذي ٢٠٠٧/٢٩ باملقرر عمال - ١

 للـسكان،  املتحـدة  األمـم  صـندوق  ينتـهجها  الـيت  الرقابـة  سياسـة  قـدم ت أن ةالتنفيذيـ  ةاملدير يسر
 .ويقرها التنفيذي اجمللس فيها ينظر لكي
 املخـاطر  وإدارة باملـساءلة  املتعلقـة  الـصندوق  عمليـات  تعزيز إىل الرقابة سياسة وهتدف - ٢

 يف بطُلــ حــسبما( أيــضا تعــّرف فإهنــا أساســية، مبــادئ الــسياسة ترســي حــني ويف .والــضمان
 إىل اإلضـافة ب والـشفافية،  املـساءلة  تـشمل  الـيت  احملـددة،  واملفـاهيم  الشروط )٢٠٠٧/٢٩ املقرر
 مهـام  الرقابـة  سياسـة  وتـصف  .للـصندوق  شغيليةالتـ  األنشطة إدارة يف والسرية اإلفصاح طرائق

 مــن الــصندوق متكــني شــأهنا مــن الــيت الناجتــة الحمالــت وأوجــه املختلفــة األطــراف ومــسؤوليات
 .الرقابة جمال يف آلياته تعزيز

 علـى  التـشديد  يف ةالتنفيذي ةملديرا رغبت التنفيذي، اجمللسيقدمه   الذي وجيهوفقا للت و - ٣
ــة سياســة بــني الوثيقــة الرابطــة ــهجها الــيت الرقاب ــصندوق، ينت  وإطــار اإلســتراتيجية، واخلطــة ال
 ومجيـع  الشخصية، واملساءلة بالرقابة املتعلقةاملطبقة   اإلدارية واإلجراءات والسياسات املساءلة،
 .اإلبالغ يف والشفافية والرصد واألثر النتائج وقياس تقييم مستوى لتحسني املتخذة التدابري

 العامـة  اجلمعيـة  قـرارات  تراعـي  حبيـث  الـصندوق  ينتهجها اليت الرقابة سياسة عتضوُو - ٤
 مـن  التنفيذيـة  األنشطة لسياسة سنوات ثالث كل جيري الذي الشامل االستعراض :٥٩/٢٥٠
 لعـام  العـاملي  القمـة  ؤمترمـ  ائجنتـ  :٦٠/١و   ؛املتحـدة  األمم منظومة هبا تضطلع اليت التنمية أجل

ــإلدارة  شــامل اســتعراض :٦١/٢٤٥و  ؛٢٠٠٥ ــةل  وصــناديقها املتحــدة األمــم داخــل والرقاب
 بتعزيـز  املتعلقـة  الصلة ذات والقرارات املقررات من ذلك وغري املتخصصة؛ ووكاالهتا وبراجمها
 .املتحدة األمم منظومة داخل واألخالقيات املساءلة

 
 األول اجلزء  
 األمـــــم صـــــندوق داخـــــل والرقابـــــة املـــــساءلة جمـــــايل يف تطـــــورات  

 للسكان املتحدة
 
 نطـاق  الوقـت  مبـرور  واتـسع  .واملاليـة  التـشريعية  باملـساءلة  تقليـديا  الرقابة وظيفةترتبط   - ٥

 .وأثرهـا  وفعاليتها وكفاءهتا أمهيتهاو العمليات خماطر جبوانب املتعلقة للضوابط للتصدي الرقابة
 إىل ضـمانا  خالهلـا  مـن  واخلارجيـة  الداخليـة  اهليئـات  تقدم األنشطة من جمموعة الرقابة وتشكل
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ــدير ــ ةامل ــس ةالتنفيذي ــذي واجملل ــا التنفي ــن وغريه ــة األطــراف م ــة بوجــود املعني ــضوابط أنظم  لل
 :يلي ما ضمان مع ها،تبتكلفمن حيث  وفعالة عليها يعول الداخلية

 اجلمعيــة أقرهتــا الــيت ياساتوالــس التــشريعية واليتــه مــع الــصندوق أنــشطة تتماشــى أن • 
 ؛)التنظيمية املساءلة( التنفيذي واجمللس واالجتماعي االقتصادي واجمللس العامة

 باالمتثـال  مستخدتُـ  وأن ،ة متامـا  معروف الصندوق إىل املقدمة األموال درامصتكون   أن • 
 ؛)املالية املساءلة( املشاريع أو الربامج التفاقات التام

 الـربامج،  بـني  التـداخل  جتنـب  يـتم  وأن وفعالية، كفاءة السبل بأكثر األنشطة جتري أن • 
 ؛)التشغيلية املساءلة( املوارد استخدام يف الكفاءة وعدم واالزدواجية،

ــزم أن •  ــون يلت ــن وغريهــم املوظف ــسؤولني م ــايري امل ــراف مبع ــات املهــين االحت  واألخالقي
 ).الفردية املساءلة(

 جمـاالت  يف ملحوظـا  تقـدما  ،املاضـية  العديـدة  واتالـسن  مـدى  على ،الصندوق وأحرز - ٦
ــضمان املــساءلة ــضوابط املخــاطر وإدارة وال ــة وال ــع الداخلي ــالومن ــد . االحتي ــهج حظــي وق  الن
 ، واألوســاط املهنيــة التنفيــذي اجمللــس بثنــاء بالرقابــة املتعلقــة املخــاطر إدارة يف املتبــع اجلديــد

 اســتعراض العمليــة، هــذه مــن كجــزء ني،الــداخلي احلــسابات مراجعــي معهــد وأقــر .وبتأييــدها
 .احلسابات مراجعة خدمات جودة ضمان

 املــشورة إلســداء ٢٠٠٦ عــام يف للمراجعــة مــستقلة استــشارية جلنــة الــصندوق وأنــشأ - ٧
 .امبسؤولياهت اوفائه يف ةالتنفيذي ةاملدير إىل املستقلة التقنية

 أكـرب  قـدر  وجود من لصندوقل التابعة الرقابة خدمات لشعبة ميثاق استحداث ومكّن - ٨
 الـصندوق  قـدرة  تعزيـز  مـن أجـل   و .الـصندوق  لـدى  الـضمان  مـن  أعلـى  ومـستوى  املساءلة من
 املتعلقـة  املـسائل  ويـدمج  املخـاطر  إىل يـستند  للرقابـة  برناجمـا الـصندوق    أقـر  املخاطر، إدارة على
 احلاسـوب  طريـق  عـن  احلـسابات  ملراجعة وتكنولوجيات تقنيات عدة واستحدث الربامج؛أثر  ب

ــسمح ــد ت ــد مــن مبزي ــني التوحي ــة العمــل ممارســات ب ــها؛ واملواءم  ملكافحــة سياســة ووضــع بين
 حلقـات  عقـد و ؛املمارسـات غـري الـسليمة      عـن  اإلبـالغ  حالـة  يف االنتقام ملنع وأخرىاالحتيال  
 األدوات ووفـــر املـــستويات؛ مجيـــع علـــى املخـــاطر وتقيـــيم حتيـــالباال للتوعيـــة تدريبيـــة عمـــل

 وحتديـــداالحتيـــال  ملخـــاطر تقييمـــات إجـــراء مـــن القطريـــة األفرقـــة متكّـــن لـــيتا واملنـــهجيات
 .املخاطر من حلدا سبيل يف اختاذها الواجب اإلجراءات

 انظـــر( للـــسكان املتحـــدة األمـــم صـــندوق يف املـــساءلة إطـــار وثيقـــة يف ذُكـــر وكمـــا - ٩
DP/FPA/2007/20(، زاإلجنــا لقيــاس متكامــل ســجل باســتخدام مــؤخرا الــصندوق قــام )هــوو 
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ــارة  ملخرجــات الواضــحة واألهــداف األســاس خطــوط تعــّرف واملــساءلة لــإلدارة أداة عــن عب
 اإلدارة نتـائج  إطـار  يف الـصندوق  أداء قيـاس  علـى  القـدرة  حتـسني  سبيل ويف ).واإلدارة الربامج
ــبني ــة يف املــ ــتراتيجية اخلطــ ــرة اإلســ ــر( ٢٠١١-٢٠٠٨ للفتــ ــع ،)DP/FPA/2007/17 انظــ  اتبــ

 القادمـة،  الـسنتني  لفتـرة  الـدعم  ميزانيـة  وضـع  يف النتـائج  علـى  القائمـة  امليزنة منهجيةالصندوق  
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 أنـشأ  ،)DP/FPA/2007/20( املـساءلة  إطـار  وثيقـة  يف لـوحظ  وكمـا  ،وفضال عن ذلـك    - ١٠
 مـن  بكم لعملياته املتنوعة اجملاالت تغطي للرقابة، شاملة آليات للسكان املتحدة األمم صندوق
 ذات التطبيقـات  علـى  والـضوابط  العامة الضوابط ذلك يف مبا والوقائية، الكشفية بةالرقا أنشطة
 املاليـة  والقواعـد النظـام املـايل      يف الـضوابط  هـذه  وصف دويرِ .الصندوق معلومات بنظم الصلة

 .للصندوق التابع واإلجراءات السياسات دليل ويف للسكان املتحدة األمم لصندوق

 أدنـاه  املعروضـة  للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  ينتـهجها  اليت ةالرقاب سياسة تعدوأُ - ١١
 .النطاق وهذا اخللفية هذه يراعي حنو على

 
 الثاين اجلزء  
 للسكان املتحدة األمم صندوق ينتهجها اليت الرقابة سياسة  

 
 تعريفات - أوال 

 تنطبـق  ن،للـسكا  املتحـدة  األمـم  صـندوق  ينتـهجها  الـيت  الرقابة سياسة ألغراض حتقيقا - ١٢
 :التالية التعريفات

 لعمليـات  مستقل تقييم تقدمي بغية لألدلة موضوعي فحص إجراء تعين الضمان عملية • 
 مـستوى  تـوافر  املعقـول  الـضمان  ويعين .للمنظمة احلوكمة أو الرصد أو املخاطر إدارة
 .واملخـاطر  واملنـافع  بالتكـاليف  تتعلـق  معينـة  اعتبـارات  ظـل  يف الثقة من وُمرض مقبول
 مجيـع  حتديد الواجبة، املهنية العناية أولَت وإن حىت وحدها، الضمان عملية تكفل وال

 .اهلامة املخاطر

 عليهـا،  املتفـق  واملعـايري  للقواعـد  وفقـا  أُدِّي قـد  العمـل  أن ببيـان  االلتـزام  تعـين  املساءلة • 
 املقـررة،  اخلطـط  أو/و األدوار إزاء األداء نتائج عن والدقة العدالة من حبس اإلبالغ أو

 سؤوليةاملـــ وموظفـــوه الـــصندوق فيهـــا يتحمـــل الـــيت العمليـــة إىل تـــشري بالتـــايل وهـــي
 يف والعدالــة األمـوال،  علــى اإلشـراف  تــشمل وإجـراءات،  قــرارات مـن  هنــيتخذو مـا ع
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 مـن  حبس اإلبالغو عليها، املتفق واملعايري القواعد مع يتماشى مبا األداء، جوانب مجيع
 .املقررة اخلطط أو/و األدوار إزاء األداء نتائج عن والدقة العدالة

 يف الوحــدات هــذه وتتــألف .إلدارة خيــضع مكتــب أو عمليــة أي تعــين أعمــال وحــدة • 
 األمـم  صـندوق  ملقـر  التابعـة  واملكاتـب  والفـروع  واألقسام يدانية،امل كاتبامل من املعتاد
 .للسكان املتحدة

 :تعين السرية املعلومات • 

 سواها؛ دون الداخلية غراضلأل املخصصة الوثائق - 

 مستـشارين  مـع  تتم اليت واملراسالت القانونية املشورة قبيل من سرية، معلومات - 
 بــسري عنــها اإلفــصاح ميــس قــد معلومــات أي ذلــك يف مبــا خــارجيني، قــانونيني
 مقاضـاته  خلطـر  الـصندوق  يعّرض أو تنظيمية، أو قانونية إجراءات أي أو حتقيق
 داع؛ بدون

 احلـوار  خطـري  بـشكل  الـصندوق،  رأي يف عنـها،  اإلفصاح يقوض قد معلومات - 
 املنفذين؛ الشركاء أو األعضاء الدول مع السياسات حول جيري الذي

 هتديــــدا يــــشكل أو القــــانون، ينتــــهك أن عنــــها لإلفــــصاح ميكــــن معلومــــات - 
ــن ــوطين لألم ــدول إلحــدى ال ــضاء ال ــنألل أو األع ــراد ألحــد الشخــصي م  األف

 خصوصيته؛ أو

 أهنـا  علـى  منـشئها  وحيـددها  الصندوق، ينشئها مل الصندوق حيازة يف علوماتم - 
 شـرعية  بـصورة  املعلومـات  منـشئ  يطلـب  حينمـا  أو وسـرية،  حساسة معلومات

 عنها؛ اإلفراج تقييد

ــشراء، بعمليــات تتعلــق معلومــات -  املــستلمة مــن مقــدمي   املعلومــات وتــشمل ال
 عـروض  أو االقتراحـات  أو عطاءاتال لكوكذ تأهيلهم، قبل العطاءات احملتملني 

 سـجالت  أو ،)للعقـد  اإلمجـايل  املبلـغ  خبـالف ( املرحلـة  تلـك  يف املقدَّمة األسعار
املتعلقــة بامللكيــة  املعلومــات أو املاليــة التجاريــة األعمــال أو التداوليــة، العمليــات
 علــى حــصلتي مل مــا الــصندوق، عليهــا حــصل اخلــاص للقطــاع تابعــةلكيانــات 
 .املعلومات هذه عن اإلفراج على اخلاصة كياناتال تلك موافقة

 علــى للمــساعدة ذنفــوُت عتضــُو الــيت واإلجــراءات الــسياسات تعــين الرصــد أنــشطة • 
 .فعال بشكل الالزمة الداخلية الضوابط تنفيذ ضمان
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 حتديـد  يف التدخل من األمنو الرتاهة حيث من الالزمة الظروف هتيئة يعين االستقالل • 
ــشطة نطــاق ــةامل أن ــة راجع ــيم للحــسابات الداخلي ــق والتقي ــرد ألي وينبغــي .والتحقي  ف
يتفــادى  وأن متحيــز وغــري حمايــدا موقفــه يكــون أن األنــشطة تلــك مبثــل معــين مــستقل
 .املصاحل تضارب

 واالتـصال،  الرصـد  وأنـشطة  واإلجراءات السياسات مجيع يعين الداخلية الرقابة إطار • 
 حنــو علــى العمليــات بــسري الكفيلــة لــضمانا أنــشطة مــن ذلــك وغــري الــسلوك ومعــايري
 مخــسة  مــن يتــألف  وهــو .تــسم بالكفــاءة والفعاليــة  مو واقتــصادي  وأخالقــي مــنظم

 واملعلومـات  الرقابـة؛  وأنـشطة  املخـاطر؛  وتقيـيم  الرقابية؛ البيئة :هي ،مترابطة مكونات
 .صدوالر واالتصاالت؛

 مــن وغريمهــا التنفيــذي لــسواجمل اإلدارة تتخــذها إجــراءات أي تعــين الداخليــة الرقابــة • 
 .احملددة والغايات األهداف حتقيق فرصة وزيادة املخاطر إدارة لتعزيز املعنية األطراف

ــين اإلدارة •  ــخاص تعـ ــذين األشـ ــون الـ ــندوق يف يتحكمـ ــم صـ ــدة األمـ ــسكان املتحـ  للـ
 .بذلك القيام بسلطة املفوضني أو ويديرونه، ويقودونه

 وتنفيـذ  وأنـشطته  الـصندوق  بـرامج  اسـتعراض  إىل تشري ليتا العامة العملية تعين الرقابة • 
ــا ورصــدها سياســاته، ــا واإلشــراف وتقييمه ــضمان عليه ــق ل ــساءلة حتقي ــة امل  التنظيمي
 .واألخالقية والتشغيلية واملالية

 أنـواع  يف خمتـارة  شـاملة  قضايا أو جلوانب مستقل تقييم إجراء يعين املواضيعي التقييم • 
 .وواليته للصندوق بالنسبة الكربى األمهية تذا التدخالت من خمتلفة

 والـيت  التوقيـت حـسنة    والرباجميـة  واإلسـتراتيجية  املاليـة  املعلومـات  تـدفق  تعين الشفافية • 
 الـيت  األنـشطة  عن معلومات إىل باإلضافة للموارد، الصندوق استخداميف   عليها يعول

 أنـه  علـى  فافيةالـش  عـدم  وصـف ميكن   ،ذلك من العكس وعلى .الصندوق هبا يضطلع
 كفالـة  علـى  القـدرة  عـدم  أو متثيلـها  سـوء  أو/و املعلومـات  إىل للوصول متعمد حجب

 .كايفبالقدر ال جودة ذات أو صلةذات  املعلومات تكون أن
 

 والنطاق الغرض - ثانيا 
 املـساءلة  مـن  الالزمـة  البيئة وهتيئة الرشيد احلكم كفالة يف الرقابة سياسة أغراض تتمثل - ١٣

 التجاريــة بالعمليــات االضــطالع وضــمان للــسكان، املتحــدة األمــم صــندوق داخــل فيةوالــشفا
 .املستمر التحسن طريق عن فعال بشكل للصندوق
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 :ةالرشيد ةكموللح التالية املبادئ خالل من الرقابة سياسة نطاق ويتشكل - ١٤
 التشريعية؛ هتاالوالي وفقا بالكامل املنظمة أنشطة تتم أن )أ( 
 مستخدتُـ  وأن ،ن مصادر األموال املقدمـة إىل الـصندوق معروفـة متامـا           تكو أن )ب( 
 املشاريع؛/الربامج التفاقات التام باالمتثال
 جتنـــب يـــتم وأن وفعاليـــة، كفـــاءة الـــسبل بـــأكثر املنظمـــة أنـــشطة جتـــري أن )ج( 

 املوارد؛ استخدام يف الكفاءة وعدم االزدواجية
 االحتـراف  معـايري  بـأعلى  باملنظمـة  نياملـسؤول  مـن  وغريهـم  املوظفون يلتزم أن )د( 
 .واألخالقيات والرتاهة املهين

 
 للسكان املتحدة األمم صندوق ينتهجها اليت الرقابة سياسة مبادئ - ثالثا 
 عامة مبادئ - ألف 

 الرقابة مبادئ تطبيق  
 ُوِضـعت  أساسـية  عناصـر  ثالثـة  لوظائفـه  للـسكان  املتحـدة  األمم صندوق تنفيذ يشمل - ١٥

 بالكفـاءة  الـصندوق  أنـشطة  تـسم ت بـأن  الـضمان  مـن  كافيـا  قـدرا  يوفر شامل نظام مبثابة لتكون
 :، وهيوالفعالية
 هبـا  يـضطلع  الـيت  الـربامج  كفـاءة ضمان   مسؤولية اإلدارة حيّمل للمساءلة إطار )أ( 
 وفعاليتها؛ الصندوق
 والشفافية؛ والصرامة بالشمول يتسم للضمانات نظام )ب( 
 التفتــيش، كعمليــات صندوق،الــب األعمــال لوحــدات التابعــة الرقابــة عمليــات )ج( 

ــة واالستعراضــات ــاملواقع، الدوري ــصائية، والدراســات الرباجمــي، والرصــد ب ــات االستق  وعملي
 نظــام صــحة إىل باإلضــافة اإلدارة، وأنظمــة الــربامج وتقــّيم تــستعرض الــيت احلــسابات مراجعــة
 .باملوقع الضمان

 
 القانوين اإلطار  

ــد ال - ١٦ ــع ب ــشطة جلمي ــة أن ــل أن الرقاب ــاالُ متتث ــايل للنظــام صــارما امتث ــة والقواعــد امل  املالي
 التـزام  وتـستوجب  ،فـردي  بـشكل  الرقابـة  مـسؤولية  وُتمـنح  .للـسكان  املتحـدة  األمم لصندوق
ــة الــصكوك مــن الــصلة ذات بــاألجزاء املفوضــة الــسلطات ــة ويف .املنظمــة القانوني  وجــود حال
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ــدم ــساق عـ ــن غمـــوض أو اتـ ــوع أي مـ ــا جيـــب الـــصكوك، بـــني نـ  الترتيـــب حـــسب تطبيقهـ
 :لألولويات التايل

 املتحدة؛ األمم ميثاق من ١٠٠ املادة )أ( 
ــ )ب(   املتحـــدة األمـــم يف مـــاهب املعمـــول للمـــوظفني األساســـيو ان اإلداريالنظامـ
 للسكان؛ املتحدة األمم وصندوق
 األمـم  وصـندوق  ملتحـدة ا األمـم  يف امـ هب املعمـول والقواعد املاليـة     املايل النظام )ج( 
 للسكان؛ املتحدة

 .للسكان املتحدة األمم صندوق ينتهجها اليت الرقابة سياسة )د( 
 

 السلطة تفويض - باء 
 األمــور يف للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  بـسلطة  املتعلقـة  العـام  األمـني  لنـشرة  وفقـا  - ١٧

 األمــني أمــام للمــساءلة ةلتنفيذيــا ةاملــدير ضعختــ ،)ST/SGB/2004/10( البــشرية بــاملوارد املتعلقــة
 .النشرة هذه مبوجب املفوضة السلطة ممارسة عن العام
 املتحــدة األمــم صــندوق يف امــهب املعمــولوالقواعــد املاليــة  املــايل النظــام يف يــرِد وكمــا - ١٨

 وجوانــب مراحــل مجيــع مبــسؤولية ةالتنفيذيــ ةاملــدير ضطلعتــ ،)١-٣ البنــد املــساءلة،( للــسكان
 ةللمـدير  وميكـن  .عنـها  ساءلتُـ و للسكان املتحدة األمم صندوق هبا يضطلع اليت اليةامل األنشطة
 .١-١٠٣ القاعدة مع متاشيا الصندوق ملوظفي السلطة فوضت أن كذلك ةالتنفيذي

 
 الرقابة ومسؤوليات مهام - رابعا 

ــة ومــسؤوليات مهــام تــشمل - ١٩  .واملــساءلة بالــضمان املتعلقــة واملــسؤوليات املهــام الرقاب
 خـدمات  وشـعبة  اإلدارة؛ :مـن  كـل  ومـسؤوليات  مهـام  بـني  الـتالحم  عـن  الفعالة الرقابة وتنشأ

 لــصندوق التنفيــذي واجمللــس األخالقيــات؛ ومكتــب للمراجعــة؛ االستــشارية واللجنــة الرقابــة؛
 املـشتركة  التفتـيش  ووحـدة  املتحـدة؛  األمـم  حـسابات  مراجعي وجملس للسكان؛ املتحدة األمم
 .املتحدة باألمم
 وفعاليـــة مالءمــة  مـــدى وتقــّيم  املـــسؤوليات هــذه  يف تنظـــر للــضمان  عمليـــة وتوجــد  - ٢٠

 :التايل النحو على هبا، االضطالع
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 يف ينظــر الــذي املــستقل والتقيــيم والتحقيــق للحــسابات الداخليــة املراجعــة )أ( 
 نضـما  تـوفري  أجـل  مـن  بتقييمها، ويقوم ،هضوابطو وهيكله الصندوق عمليات وفعالية مالءمة
 منها؛ املتوخى النحو على كلها تسري بأن معقول

 االضــطالع علــى ةالتنفيذيــ ةاملــدير تــساعد الــيت للمراجعــة االستــشارية اللجنــة )ب( 
 الرقابة؛ جمال يف امبسؤولياهت
 االضــطالع مــسؤوليةالــذي يتــوىل  املتحــدة األمــم حــسابات مراجعــي جملــس )ج( 
 .املالية البيانات وتوثيق الصندوق حلسابات املستقلة املراجعة بأعمال

 
 اإلدارة - ألف 

 وقيـاس  الداخليـة  الرقابـة  وإطـار  املخاطر وإدارة كمةواحل أنظمة مسؤولية اإلدارة تتوىل - ٢١
 الوقـت  ويف عليهـا  يعـول  بـصورة  النتـائج  توصـيل  مسؤولية وتتوىل .واألثر النتائج وتقييم األداء

 .فافيةوالش واالنفتاح بالدقة يتسم حنو وعلى ،املناسب
 للـسكان  املتحـدة  األمـم  صـندوق  مساءلة إطار تنفيذ مسؤولية أيضا اإلدارة يعهد إىل و - ٢٢

 .الرقابـة  بأنـشطة  املتعلقة املطبقة األخرى السياسات يفو )DP/FPA/2007/20 يف مبني هو كما(
ــساءل ــا ممارســة عــن اإلدارة وت ــايب دوره ــسؤولياهتا اخلاصــة اجملــاالت يف الرق ــن وكجــزء .مل  م

 اإلجـراءات  مـن  يكفـي  مـا  أداء وتـدير  وتـنظم  ختطـط  فإهنـا  التقييم، جمال يف اإلدارة ولياتمسؤ
 أثـر  هلـا  ويكـون  ،والنتـائج  والنواتج واملخرجات األهداف لتحقيق عليها عولُي معلومات لتوفري
 .املتوخني املستفيدين على

 
 شعبة خدمات الرقابة -باء  

ــة لــصندوق األمــم      - ٢٣ ــه املــديرة التنفيذي تــرد يف ميثــاق شــعبة خــدمات الرقابــة الــذي أقرت
املتحدة للسكان بيان مهام ومسؤوليات الشعبة املتعلقة بالرقابة مبا يف ذلك املعـايري املهنيـة ذات                

وتشمل خـدمات الرقابـة الـيت تقـدمها الـشعبة املراجعـة الداخليـة،               . الصلة املطبقة على وظائفها   
وتقـدم  . ومنع االحتيال واكتشافه، والتحقيق، والتقييمـات املواضـيعية، واخلـدمات االستـشارية           

الــشعبة ســنويا تقــارير عــن أنــشطة املراجعــة الداخليــة والرقابــة، كمــا تقــدم تقــارير عــن أنــشطة  
 .التقييم مرة كل سنتني للدورة السنوية للمجلس التنفيذي

 وتقيـيم مـدى كفايــة وفعاليـة عمليــات إدارة    ويـشمل نطـاق املراجعــة الداخليـة فحــص    - ٢٤
صندوق األمم املتحدة للسكان، وعمليات إدارة املخاطر، وهيكل الضوابط الداخلية، وجـودة             

ــا    ــسؤوليات املــسندة إليه ــام بامل ــدمي الــضمانات     . أداء اإلدارة يف القي ــشطة لتق ــذ هــذه األن وتنف
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عة، واجمللس التنفيذي بأن هـذه العمليـات        املعقولة للمديرة التنفيذية واللجنة االستشارية للمراج     
 .ن حتقيق غاياته وأهدافه املقررةتسري على النحو املتوخى لتمكني الصندوق م

ويشمل نطاق منع االحتيال واكتشافه فحص وتقييم كفاية وفعالية الضوابط الداخليـة             - ٢٥
 مـن تقـارير     وجتـري الـشعبة حتقيقـات فيمـا يـرد         . للصندوق مـن أجـل منـع االحتيـال واكتـشافه          

وقـوع انتـهاكات ملـا هـو معمـول بـه مـن لـوائح وقواعـد وإصـدارات إداريـة أو إصـدارات               عن
تتعلق بالـسياسات، مـا مل يـرد توجيـه خبـالف ذلـك مـن املـديرة التنفيذيـة واللجنـة االستـشارية                        

وتتم حتقيقـات الـشعبة وفقـا لإلجـراءات املقـررة         . للمراجعة يف حالة وجود تضارب يف املصاحل      
ــذل ــدابري      لـ ــبة والتـ ــشأن احملاسـ ــسكان بـ ــدة للـ ــم املتحـ ــندوق األمـ ــات صـ ــرض يف سياسـ ك الغـ

 .واإلجراءات التأديبية
التحقـق مـن أن اسـتراتيجيات الربنـامج هـي           ) أ: (ويشمل نطـاق مهـام التقيـيم مـا يلـي           - ٢٦

ذات صلة باالحتياجات الفعلية للمستفيدين النهائيني، وأن برامج ومشاريع الـصندوق تتـضمن             
التحقـق مـن قيـاس      ) ب(املؤشرات واملنهجيات الضرورية واملناسبة لقياس األداء والتأثري؛        مجيع  

التأكـــد مـــن امتثـــال الـــربامج أو املـــشاريع للخطـــة      ) ج(أداء الـــربامج واملـــشاريع وآثارهـــا؛   
استعراض اخلربات والقدرات املتاحة يف الـصندوق ولـدى نظرائـه           ) د(االستراتيجية للصندوق؛   

 حتقيــق النتــائج، وحتقيــق املزيــد مــن التطــوير للقــدرات علــى القيــام بــذلك؛     لــإلدارة مــن أجــل 
 .الشروع يف تقييمات مواضيعية أو القيام هبا )هـ(

 
 اللجنة االستشارية للمراجعة -جيم  

ــة استــشارية مــستقلة      - ٢٧ ــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان جلن أنــشأت املــديرة التنفيذي
مخــسة أعــضاء مــن أجــل املزيــد مــن التعزيــز للمــساءلة     تتكــون مــن ٢٠٠٦للمراجعــة يف عــام 

ويقـدم األعـضاء اخلمــسة للجنـة االستـشارية للمراجعــة املعيـنني مــن      . والـشفافية داخـل املنظمــة  
ــاء املهــام املــسندة إليهــا فيمــا خيــص اإلدارة       ــة املــساعدة هلــا يف االضــطالع بأعب املــديرة التنفيذي

راجعــة اخلارجيــة، وإدارة املخــاطر، وأنظمــة الرقابــة     واإلبــالغ املــاليني، واملــسائل املتعلقــة بامل   
ــة   ــة الرقاب ــة وعملي ــساءلة الداخلي ــة     . وامل ــة للجن ــة بالرقاب ــام واملــسؤوليات املتعلق ــان امله ــرد بي وي

 .االستشارية للمراجعة يف اختصاصاهتا اليت أقرهتا املديرة التنفيذية
 

 مكتب األخالقيات -دال  
دوق األمــم املتحــدة للـسكان املوظــف املعــين باألخالقيــات  تعـني املــديرة التنفيذيــة لـصن   - ٢٨

ويقدم املوظف املعين باألخالقيات إىل املديرة التنفيذية تقريرا سـنويا عـن            . وهو مسؤول أمامها  
ــب  ــذي      . عمــل املكت ــس التنفي ــر إىل اجملل ــذا التقري ــوجز هل ــل م ــة بتحوي ــديرة التنفيذي ــوم امل . وتق
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القيات واحـدة لألمـم املتحـدة، ولتـساوق املعـايري           وستبذل جهود حمددة لدعم وضع مدونة أخ      
 .والسياسات املتعلقة باألخالقيات

 :ويقوم املوظف املعين باألخالقيات باملهام التالية - ٢٩
ــسائل       )أ(  ــق بامل ــه املتعل ــدمي التوجي ــشرها، وتق ــسياسات واستعراضــها ون وضــع ال

 ي األمم املتحدة؛األخالقية وفقا ملعايري السلوك املوحدة احملددة جلميع موظف
تقــدمي التوجيــه لــإلدارة مــن أجــل ضــمان تعزيــز سياســات املنظمــة وإجراءاهتــا   )ب( 

 وممارساهتا للمعايري األخالقية اليت يدعو إليها ميثاق األمم املتحدة وتشجيعها؛
رفع مستويات الـوعي لـدى املـوظفني داخـل الـصندوق بـشأن املعـايري وأمنـاط              )ج( 

قعـة، يف سـياق الرقابـة املنظميـة، باإلضـافة إىل سياسـات واسـتراتيجيات                السلوك األخالقية املتو  
 وبرامج تطوير املوارد البشرية؛

تقدمي املشورة للموظفني بشأن الـسرية فيمـا يتعلـق بأمنـاط الـسلوك األخالقـي                 )د( 
 واملعايري األخالقية؛

لــسياسة اســتالم الــشكاوى املتعلقــة باألعمــال االنتقاميــة واستعراضــها، وفقــا    )هـ( 
صندوق األمم املتحـدة للـسكان املعنيـة باحلمايـة مـن األعمـال االنتقاميـة، وإحالـة احلـاالت إىل                
وحدات صندوق األمم املتحدة للسكان املعنيـة ذات االختـصاص واملـأذون هلـا، للقيـام باملزيـد                   

 من التحقيقات، عندما يقتضي األمر ذلك؛
طوير االستراتيجي لربنامج إقرار الذمـة      النهوض بأعباء املسؤوليات املتعلقة بالت     )و( 

 .املالية وتنفيذه
 

 اجمللس التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان -هـاء  
ــة     - ٣٠ ــة العامــ ــرارا اجلمعيــ ــدد قــ ــام ) ١٩٩٥ (٤٩/١٢٨و ) ١٩٩٣ (٤٨/١٦٢حيــ املهــ

 .واملسؤوليات املتعلقة بالرقابة للمجلس التنفيذي لصندوق األمم املتحدة للسكان
 : هي كما يلي٤٨/١٦٢مهام اجمللس التنفيذي على النحو املبني يف القرار و - ٣١

تنفيذ ما تضعه اجلمعية العامة من سياسات وما يتلقاه مـن اجمللـس االقتـصادي                )أ( 
 واالجتماعي من تنسيق وتوجيهات؛

تلقي املعلومات من املديرة التنفيذية لصندوق األمـم املتحـدة للـسكان وتقـدمي             )ب( 
 هلا بشأن عمل املنظمة؛التوجيه 
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ضــمان اتــساق األنــشطة واالســتراتيجيات التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة    )ج( 
للــسكان مــع التوجيهــات الــيت تــشري هبــا يف جمــال الــسياسات العامــة اجلمعيــة العامــة واجمللــس      

 ة؛االقتصادي واالجتماعي، طبقا ملسؤولية كل منهما على النحو الوارد يف ميثاق األمم املتحد
 رصد أداء الصندوق؛ )د( 
 إقرار الربامج، مبا يف ذلك الربامج القطرية، حسب االقتضاء؛ )هـ( 
 البت يف اخلطط اإلدارية واملالية وامليزانية؛ )و( 
التقــدم إىل اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي، وإىل اجلمعيــة العامــة عــن طريــق  )ز( 

 اجلديدة؛اجمللس إذا لزم األمر، بتوصيات بشأن املبادرات 
 تشجيع ودراسة املبادرات اجلديدة؛ )ح( 
تقدمي تقارير سنوية إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته املوضـوعية،            )ط( 

 .تشمل توصيات، حسب االقتضاء، لتحسني التنسيق على املستوى امليداين

 جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة -واو  
 حسابات األمم املتحدة ومـسؤولياته املتعلقـة بالرقابـة يف           يرد بيان مهام جملس مراجعي     - ٣٢

ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــانون األول٧املـــؤرخ ) ١-د (٧٤قـ ، ويف القواعـــد ١٩٤٦ديـــسمرب / كـ
واإلجراءات املعتمدة يف الدورة العادية التاسعة واألربعني للمجلس املعقـودة خـالل الفتـرة مـن                

واملعدلــة يف الــدورة االســتثنائية اخلامــسة    ، ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٣١يونيــه حــىت  / حزيــران٣٠
ــثالثني املعقــودة يف   ــة جملــس   . ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٧وال ــد لوالي ــرد كــذلك حتدي وي

مراجعــي احلــسابات لألمــم املتحــدة يف املــادة الــسابعة مــن مرفــق النظــام املــايل والقواعــد املاليــة  
لـى صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان          ، ع ةلألمم املتحدة اليت تطبق، مع إدخال التغريات الالزمـ        

 .١-١٧على النحو املبني يف القاعدة املالية 
 

 وحدة التفتيش املشتركة -زاي  
ترد املهام واملسؤوليات املتعلقـة بالرقابـة لوحـدة التفتـيش املـشتركة يف قـراري اجلمعيـة                - ٣٣

ملــؤرخ ا) ٢٢-د (٢٣٦٠  و١٩٦٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٤املــؤرخ ) ٢١-د (٢١٥٠العامــة 
، والــيت مــددت فيمــا بعــد مبوجــب قــراري اجلمعيــة العامــة   ١٩٦٧ديــسمرب / كــانون األول١٩

بـــاء ) ٢٧-د (٢٩٢٤ و ١٩٧٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٧ألـــف املـــؤرخ ) ٢٥-د (٢٧٣٥
 ٣١/١٩٢وقـررت اجلمعيـة العامـة مبوجـب قرارهـا           . ١٩٧٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٤املؤرخ  
ــة    ١٩٧٦ديــسمرب / كــانون األول٢٢املــؤرخ  ــشاء وحــدة التفتــيش املــشتركة باعتبارهــا هيئ  إن
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 كــانون ١فرعيــة دائمــة، وأقــرت النظــام األساســي للوحــدة، الــذي ســرى مفعولــه ابتــداء مــن    
 علــى دور الوحــدة ٦٠/٢٥٨وأكــدت اجلمعيــة العامــة جمــددا يف قرارهــا . ١٩٧٨ينــاير /الثــاين

اق منظومـة األمـم املتحـدة املكلفـة     باعتبارها هيئـة الرقابـة اخلارجيـة الوحيـدة املـستقلة علـى نطـ            
وتقـدم املـديرة    . بوالية إجراء التقييمات وعمليـات التفتـيش والتحقيقـات علـى نطـاق املنظومـة              

التنفيذيــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومــدير برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تقريــرا           
ــا وتنفيــ     ســنويا ــة منظمتيهم ــشأن متابع ــذي ب ــشتركا إىل اجمللــس التنفي ذمها لتوصــيات وحــدة  م

 .التفتيش املشتركة
 

 مسات الرقابة الفعالة -خامسا  
ــ”ميثــل هنــج  - ٣٤ ــاداالقت ــاإلدارة العلي فيمــا خيــص التوقعــات املتعلقــة بأمنــاط الــسلوك   “ اء ب

ة مــن مجيــع يــ واملراعــي لالعتبــارات االقتــصادية واملتــسم بالكفــاءة والفعال املنــضبط واألخالقــي
دة للسكان على مجيع املستويات، ويف مجيع األوقـات، الـيت يتقيـد             موظفي صندوق األمم املتح   

ــة للــصندوق، كجــزء مــن ال هبــا اجمللــس التنفيــذي واملــدير  ــفلــسفة اإلدارة التنفيذي ة للــصندوق ي
 .وأسلوب علمه وثقافته املنظمية، األساس الذي تقوم عليه الرقابة الفعالة

 
 تقييم وإدارة املخاطر -ألف  

ــى اإلدا  - ٣٥ ــع عل ــيريات يف ال    تق ــن تغ ــع م ــا يق ــة رصــد م ــصفة   رة مهم ــة واستعراضــها ب بيئ
التقـدم احملـرز يف حتقيـق النتـائج ومـا يعتـرض ذلـك مـن         مستمرة؛ فـضال عـن رصـد واسـتعراض       

عوائق؛ واإلدارة واإلبالغ املاليني؛ ونتائج املراجعة؛ والنتائج املستقاة مـن عمليـات االسـتعراض          
لخـص نتـائج هـذا التحليـل يف تقيـيم للمخـاطر، يـتم حتديثـه                 وينبغـي أن تُ   . والتقييمات الرئيـسية  

 . خماطروءسنويا لتقييم املعلومات اجلديدة املتعلقة باحتمال نش
 

 ةسينات املستمرة والدروس املستفادحالت -باء  
تساعد عمليات الرقابة على حتديد طرائق جعـل أنـشطة العمـل أكثـر اتـساما بالكفـاءة                   - ٣٦

تحـدة  ني األداء، مبا يف ذلك يف إطار التـساوق داخـل منظومـة األمـم امل           والفعالية من خالل حتس   
 .٥٩/٢٥٠ يف قرار اجلمعية العامة على النحو احملدد

 
 املسؤولية واملساءلة عن النتائج -جيم  

ــائج      - ٣٧ خيــضع مجيــع مــوظفي صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان للمــساءلة عــن إجنــاز النت
د إليـه الـصندوق بـأموال لتنفيـذ         هويتحمل كل كيان يع   . احملددة داخل جماالت عمل كل منهم     
 خـالل التوقيـع رمسيـا علـى         ، مـن   وحتقيق النتائج املتوقعة   ،األنشطة مسؤولية تنفيذ هذه األنشطة    
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، وتقــدمي هــاومجيــع األطــراف املتعاقــد معهــا مــسؤولة عــن التقيــد ببنــود اتفاق   . اتفــاق تعاقــدي
 . ستنفذ بأسلوب يتسم بالفعاليةاالضمانات الكافية بأن العقود املربمة معه

 
 ةمبدأ املراجعة الوحيد -دال  

ــام   - ٣٨  نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين١٠املـــؤرخ ) A/48/587(كمـــا ورد يف تقريـــر األمـــني العـ
، فإن جملس مراجعي حسابات األمم املتحدة، وهـو املراجـع اخلـارجي لـصندوق األمـم            ١٩٩٣

وحيـتفظ جملـس   . ن إجراء مراجعـات الـصندوق  املتحدة للسكان، هو اجلهة الوحيدة املسؤولة ع   
لقيــام باملراجعــة اخلارجيــة للحــسابات  بــاحلق احلــصري يف امراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة  

وإذا مـا اقتـضى األمـر إجـراء استعراضـات           . والبيانات املاليـة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان          
ــتعني علــى اجمللــس التنفيــذي، مــن خــالل صــندوق األمــم املت     حــدة للــسكان، طلــب  خاصــة، ي

ــائج   يمــراجعني خــارج ــام بعمليــات الفحــص احملــددة وإصــدار تقــارير مــستقلة عــن النت . ني للقي
 .وتتحمل اجلهة الطالبة لذلك تكاليف إجراء هذا االستعراض اخلاص

 إقرار الذمة املالية -هاء  
ــة     - ٣٩ ــة العامـــ ــرار اجلمعيـــ ــا لقـــ ــشرية ” ٦٠/٢٣٨وفقـــ ــوارد البـــ ــؤرخ “إدارة املـــ ، املـــ
من النظـام األساسـي للمـوظفني،       ) ن (٢-١، و   )م (٢-١ ين، والبند ٢٠٠٦فرباير  /اطشب ١٥

يـان  ببيتعني على موظفي الصندوق الذين تنطبق عليهم معايري إقرار الذمـة املاليـة التقـدم سـنويا                  
 .إقرار الذمة املالية املناسب

 
 ةيالشفاف -واو  

 التابعـة لـصندوق األمـم املتحـدة         ضمن شفافية واستقالل مهام شعبة خـدمات الرقابـة        ُت - ٤٠
علــى االتــصال للــسكان واللجنــة االستــشارية للمراجعــة مــن خــالل قــدرة الــشعبة والــصندوق   

 :ك الغاية، يتعني وجود العوامل التاليةلوحتقيقا لت. جملالس اإلدارية للصندوقبا
يتمتــع مــدير شــعبة خــدمات الرقابــة التابعــة لــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان  )أ( 

ــة      بإم ــشارية للمراجع ــة االست ــذي واللجن ــد إىل اجمللــس التنفي ــات الوصــول احلــر وغــري املقي كاني
ــان آخــر ي،وجملــس مراجعــي حــسابات األمــم املتحــدة   ــة،   وأي كي ــة أو إداري تمتــع مبهــام رقابي

خـدمات الرقابـة تقريـرا سـنويا        ويقدم مدير شـعبة     . يتعلق بصندوق األمم املتحدة للسكان     فيما
، إىل اجمللـس التنفيـذي      ة التنفيذيـ  ةل من خالل املدير   حّوخلية وأنشطة الرقابة، يُ   عن املراجعة الدا  

 علـى كـل توصـية    إعـداد ردود إداريـة  وتقـع علـى اإلدارة مـسؤولية ضـمان        . يف دورته الـسنوية   
. وتتـابع اإلدارة حالـة التنفيـذ علـى أسـاس منـتظم            . حمددة تتعلـق باملراجعـة الداخليـة واخلارجيـة        
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وم اإلدارة منهجيا باستعراض ومعاجلة املسائل العامة اليت تنبثـق عـن نتـائج           وفضال عن ذلك، تق   
 املراجعة باستخدام هنج يستند إىل املخاطر؛

تقـدم اإلدارة الـردود اإلداريــة علـى عمليــة املراجعـة الداخليــة الـسنوية وتقريــر       )ب( 
ــسنوية     ــه ال ــذي يف دورت ــدم إىل اجمللــس التنفي ــة املق ــشطة الرقاب ــضمن رد. أن ــا وتت ود اإلدارة بيان

ويقـدم أيـضا يف الـدورة       .  الداخليـة  نفيـذ التوصـيات املتعلقـة باملراجعـة       بأحدث املعلومات عـن ت    
أحـدث  ينـاير مـن كـل سـنة بيـان ب      /العادية األوىل للمجلس التنفيـذي املعقـودة يف كـانون الثـاين           

ــذ  ــةة التوصــيات املتعلقــة باملراجعــ املعلومــات عــن تنفي ــر وأخــريا، ومــن خــال .  اخلارجي ل التقري
 تقريـرا عـن التقـدم احملـرز بـشأن إطـار اإلدارة مـن أجـل النتـائج                    ة التنفيذي ةقدم املدير تالسنوي،  

  ويعاجل املسائل األساسية يف هذا اجملال؛،للخطة االستراتيجية لصندوق األمم املتحدة للسكان
ات الوصــول احلــر وغــري  يــإمكانبيتمتــع رئــيس اللجــة االستــشارية للمراجعــة    )ج( 

قيد للمجلس التنفيذي وجملس مراجعي حسابات األمم املتحدة وأي كيان آخـر لـه وظـائف                امل
ــصندوق األمــم املتحــدة للــسكان     ــق ب ــة فيمــا يتعل ــة أو إداري ــشارية  . رقابي ــة االست وتقــدم اللجن

مـارس مـن   / آذار ٣١ حبلـول    ة التنفيذي ة إىل املدير  املنقضيةللمراجعة تقريرا عن عملها عن السنة       
 .اح هذا التقرير الطالع اجمللس التنفيذي يف دورته السنويةويت. كل عام

وفقا لقرار جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، ميكـن                  - ٤١
 ة يف املوقــع، للتــشاور، بنــاء علــى طلــب املــدير  للدولــة العــضوإتاحــة تقــارير املراجعــة الداخليــة

قـوم  تويف حالـة تـضمني التقريـر معلومـات سـرية،            . ة للـسكان   لصندوق األمـم املتحـد     ةالتنفيذي
الـسرية عمـال بـسياسة       املعلومـات    حـذفت ” واالستعاضـة عنـها بعبـارة        حبـذفها  ة التنفيذي ةاملدير

فيـذي يف دورتـه العاديـة األوىل    الرقابة لـصندوق األمـم املتحـدة للـسكان الـيت أقرهـا اجمللـس التن        
 .“٢٠٠٨عام  يف
ألحكـام املقـررة أعـاله، جيـوز ملـدير شـعبة خـدمات الرقابـة، يف ظـل                   وعلى الرغم من ا    - ٤٢

 آخــذا يف االعتبــار املعــايري ، إطــالع اجمللــس التنفيــذي علــى التقــارير،ســتثنائيةحــدوث ظــروف ا
 .نيومدونة السلوك الواردة يف إطار املمارسات املهنية ملعهد مراجعي احلسابات الداخلي

 
 لرقابة املنظمية الفعالةاملوارد املطلوبة لتحقيق ا -زاي  

ــه مــدير شــعبة        - ٤٣ ــذي يقدم ــة ال ــة والرقاب ــسنوي عــن املراجعــة الداخلي ــر ال يتــضمن التقري
. ة واملطلوبـة لتنفيـذ هـذه الـسياسة      عـن املـوارد املتاحـ      اخدمات الرقابة إىل اجمللس التنفيذي فرعـ      

ــصندوق       ــة ل ــوارد املطلوب ــوفري امل ــذي ت ــس التنفي ــضمن اجملل ــم املتحــدة ل وي ــذ  األم ــسكان لتنفي ل
 .السياسة هذه
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 إقرار السياسة -سادسا  
تصبح هذه السياسة سـارية املفعـول يف يـوم إقـرار اجمللـس التنفيـذي هلـا، دومنـا سـريان                       - ٤٤
 . رجعيثربأ
 

 اجلزء الثالث  
 ةتوصي  

 ،)DP/FPA/2008/4(يرجـــى مـــن اجمللـــس التنفيـــذي اإلحاطـــة علمـــا هبـــذا التقريـــر  - ٤٥
 .اسة الرقابة لصندوق األمم املتحدة للسكان الواردة فيه سي علىواملوافقة

 


