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 2017الدورة السنوية لعام 

 ، نيويورك2017حزيران/يونيه  9إلى  مايو/آيار 30

 من جدول األعمال المؤقت 15البند 

 والتحقيق التدقيق الداخلي -صندوق األمم المتحدة للسكان 
   

 صندوق األمم المتحدة للسكان

 أنشطة عن والتحقيق مكتب خدمات التدقيق الداخلي ةتقرير مدير

لصندوق األمم المتحدة للسكان في عام  والتحقيق التدقيق الداخلي

2016 
   

 موجز 

وال ح،يق بصتتتتندوم األمم  ال دقيق الداخليم بشتتتتنن ةنشتتتت   يستتتت جيا الا ال ،رير، الم،د   

وال ح،يق، عن السن  المن هي  في  مك ا خدمات ال دقيق الداخليالم حدة للسكان، ال ي اض لع بها 

وإلى  2015/13و  2015/2المجلس ال نفيتتلي  ،راري  ل، 2016كتتانون األول/ديستتتتتتتمبر  31

 سبق صدوره من قرارات لات صل  ا خلاا المجلس. ما

ط لانشتتت   ال ي  م إنجازاا في عام   جانا مك ا  من 2016وي رح ال ،رير استتت ضراضتتتا

وال ح،يق. ويضتتتم ال ،رير مضلومات  ال دقيق الداخليوال ح،يق فيما ي ضل ق ب ال دقيق الداخليخدمات 

المستتتتتتتامل المهم  ال ي  م  ؛ وار2016بشتتتتتتتنن وةر الموارد الم وافرة  في المك ا الملكور لضام 

وال ح،يق؛ وجر ال ح،ي،ات ال ي  م إجراؤاا، بما في  ال دقيق الداخليالكشف عنها من خالل ةنش   

  دقيق الداخليصتتتتتتيات الاستتتتتت ضرا   و اإلجراءات ال ي  م ا خالاا؛ ودر، وح يالاال دعاوىللك 

ن تتوةختتيتتراط  .نتتفتتيتتتتلاتتتتاوحتتتتالتتتت   تت 2016-2010فتتي التتفتت تترة  التتمتت،تتتتد متتتت  التتوقتتيتت،تتتت    ضتتتتتتتتمتت 

لداخليالخدمات رةي مك ا  رDP/FPA/2017/6/Add.1و ناداط إلى  ،وال ح،يق  دقيق ا استتتتتتت 
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هاضتتتتتتت ال ي  م االاألعمال الن ام  ي  إ ار الحوكم  وإدارة المختا ر  حول ،ع ب ضال فاءة وف ك

على حدة، على  ، كل  7إلى  1المرف،ات  . و  وفروالرقاب  في صتتتتتتتندوم األمم الم حدة للستتتتتتتكان

 الموقع الشبكي لصندوم األمم الم حدة للسكان.

الستتتتابق ا خالاا في الا الشتتتتنن،  ، وال،رارات2015/2وعمالط ب،رار المجلس ال نفيلي  

ألمم الم حتتدة للستتتتتتتكتتان صتتتتتتتنتتدوم ال ل تتدقيقللجنتت  االستتتتتتت شتتتتتتتتاريتت  ل ال ،رير الستتتتتتتنوي ن ييتت

است جاب  اإلدارة في الا ةن ما كر باع باره إضتاف  لهلا ال ،رير. DP/FPA/2017/6/Add.2و

ط  م اح  ،الشنن، فضالط عن اس جاب ها إزاء الا ال ،رير  ر. DP/FPA/2017/CPR.4و ةيضا

 عناصر قرار

 قد يرغا المجلس ال نفيلي في: 

العه يشتتتتتتتير ةن   رةي مك اعلى ر، وDP/FPA/2017/6ال ،رير والا على  إلى ا  

بشتنن كفاءة ع بها ضت ال ي  م االالوال ح،يق است ناداط إلى ن ام األعمال   دقيق الداخليال خدمات

 األمم الم حتتدة للستتتتتتتكتتان  وفضتتاليتت  إ تتار الحوكمتت  وإدارة المختتا ر والرقتتابتت  في صتتتتتتتنتتدوم

 االستتتتتتت شتتتتتتتتتاريتت  لل تتدقيقال ،رير الستتتتتتتنوي للجنتت  وعلى  ،رDP/FPA/2017/6/Add.1و

ر في DP/FPA/2017/CRP.4استتتت جاب  اإلدارة وعلى و ،رDP/FPA/2017/6/Add.2و

 هلا ال ،رير؛لاس جاب ها الا الشنن وعلى 

وال ح،يق في  خدمات ال دقيق الداخليمك ا عن دعمه المستتتت مر ل ضزيز مهام  ةن يُضرا 

 ؛من االض الع بوالي هل مكينه الكافي  الموارد  وفيردوم األمم الم حدة للسكان ول صن

م   ل ح،يق في األنشتتتتت   المشتتتتت رك  وا مك ا خدمات ال دقيق الداخليبمشتتتتتارك  ةن يُستتتتتل 

 وال ح،يق ويدعم اله المشارك . ال دقيق الداخليب  ،لضالم 
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 20  .............................................................................. 2016لضام  مخا رال ييم ،ن امج  - 6الجدول 
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 قائمة المر قات                                         
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   وال ح،يق ال دقيق الداخلي خدماتمك ا مشروع ميقام   لمن، حالنسخ  ال: 1المرفق 

 اتمع ال ،ييم – 2016في عام صدرت   يال  دقيق الداخلي ،ارير الب: قامم  2 المرفق

 لضاملمكا ا ال، ري  ل  دقيق الداخليلامس ،اة من  ،ارير ال ل حسينافرص : الممارسات الجيدة و3 المرفق

2016 

 2016عام بحلول نهاي   شهراط  18مضى عليها ةكقر من ال ي  وصيات ال: 4المرفق 

 2016بحلول نهاي  عام  ال سبي،اتومس وى  على المس وى الو نيال نفيل : 5المرفق 

 2016 ،ارير ال ح،يق الصادرة في عام ل يليفصموجز  : 6المرفق 

 2015عام  ،ارير ال ح،يق الصادرة في لث حد  مُ : موجز 7المرفق 

 رعلى اإلن رنت صندوم األمم الم حدة للسكانكل  على حدة، على موقع م وفرة  7-1والمرف،ات 
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 ةقّدمم -أوالً 

د  - 1 ال ي قام وال ح،يق   دقيق الداخليألنشتتتتتتت   ال بموجزالا ال ،رير المجلس ال نفيلي يزو 

رةي المك ا ال ،رير يضر  كما . 2016في عام  وال ح،يق مك ا خدمات ال دقيق الداخليبها 

 ،حوكم الوفضالي  إ ار  كفاي  حول ،ع بها الضتتاالال ي  م استت ناداط إلى ن ام األعمال  ،الملكور

ط لل،رار  ،بصتتتتتتندوم األمم الم حدة للستتتتتتكانوالرقاب   ،وعمليات إدارة المخا ر . 2015/13 ب،ا

مك ا ضتتتتتتت لع بها واألنشتتتتتتت   ال ي ا، والموارد ،ال  مينلمح  عام  عن  ةوالط ال ،رير الا  ي،د م

من الضمل المستتتتتتت ،اة  ،ديم  وليف  من الن امج ةن ين ،ل إلى ، قبل وال ح،يق خدمات ال دقيق الداخلي

 ة.ال ي ا خل ها اإلدارواإلجراءات  ،الم،د م وال وصيات  ،نجزالمُ 

 

  ي صندوق األمم المتحدة للسكان التدمين   -ثانياً 
 

 االستقالليةو المعايير المهنية،الوالية، و -ألف  

إلى المادة السابض  عشرة من النظام  وال ح،يق مك ا خدمات ال دقيق الداخلي س ند والي   - 2

وإلى إ ار  ،1وإلى ستتياستت  الرقاب  2014وال،واعد المالي  لصتتندوم األمم الم حدة للستتكان لضام 

ةو ب كليف ة راف  ،ال الي  في مجال الرقاب المهام ب نفيل ةو إدارة المك ا ينفرد و. 2المستتتتتتتاءل 

يلاا ةو إدار ها ل  ل خدماتال: وةر ةخرى ب نف لداخليلالمستتتتتتت ، ي   دقيق ا ي  الحوكم  وكفا  ،وفضال

ر و وار وناجض اس خدام الموارد بصورة اق صادي  و ،وعمليات إدارة المخا ر والرقاب  الداخلي 

وقد ةقر  المدير ال نفيلي لصندوم األمم  .رمشروعبوقوع فضل غير  في الدعاوىال ح،يق و خدمات

 و موز/يولي 17 اريخ ب آخر مرة وال ح،يق مك ا خدمات ال دقيق الداخليميقام  الم حدة للستتتكان

ن المرف .2014  ي ال غييرات ال بما في للك، الميقاممشتتتتروع من   من، حالنستتتتخ  ال 1ق ي ضتتتتم 

 .ر6ر الف،رة وانظ للمك االجودة الخارجي   ات ،ييم ةوصت بها

بصتتتورة  األمم الم حدة ومجلس مراجضي حستتتابات ،ل دقيقلجن  االستتت شتتتاري  لو  ول ى ال - 3

سداء المشورة  ضزيز ،رصد جودة ةعمال المك امن ظم   كفاءة ل اط فيما  واصل اللجن  الملكورة إ

اللجنتتت  قتتامتتت  2016المك تتا؛ وفي عتتام ي والاتتا ال ي  وال ح،يق ال تتدقيق التتداخليختتدمتتات 

و ،ارير  ،وال ،رير الستتتتنوي ،وال ،ارير المرحلي  ،والميزاني  ،باستتتت ضرا  خ   الضمل الستتتتنوي 

 إلجراءات. وقام مجلس مراجضي حسابات األمم الم حدة برصد االخاص  بالمك ا  دقيق الداخليال

الحستتابات  مراجضو كما واصتتل .بهدف  حستتين عمليات المك ا جلسالم خلة ل نفيل  وصتتيات الم

 .2016الخارجيون االع ماد على ةعمال و ،ارير المك ا في عام 

__________ 

ط 2015/2قرار المجلس ال نفيلي  1   .DP/FPA/2015/1؛ انظر ةيضا
 .0DP/FPA/2007/2انظر  2 
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اإلدارة الضليا  ل، ى المك ا الدعم من  ، ستتتاب،الحال في الستتتنوات ال استتت مراراط لما كان عليه  – 4

جمل   ضتتمن ،المك ا ةمدير تحيث حضتتر ،ضاممم الم حدة للستتكان على مدار الفي صتتندوم األ

مما ة اح لها  ،اج ماعات اللجن  ال نفيلي  لصتتتتتتندوم األمم الم حدة للستتتتتتكان بحكم وظيف ها ،ةمور

فيما ةو الرقاب   ،المساءل  وة ،الحوكم جوانا فرص  إلسداء المشورة إلى كبار المديرين بشنن ال

مخا ر يُح َمل ةن  نشتتتتن   الستتتتياستتتتات ةو اإلجراءات الجديدة، فضتتتتالط عن ال ضليق على ةيي ضلق ب

 بالنسب  لصندوم األمم الم حدة للسكان.

ط لل - 5 لستتتتتتتياستتتتتتتات ال ي ي ضي ن امضايير المهني  ال ي يل زم بها ووقد ةدار المك ا ةعماله  ب،ا

 ؛لموظفينالم ضل،  با ،واعد والنظم، وال م المالينظالو وال،واعد ،ستتتتتتياستتتتتت  الرقاب  -عليه ا باعها 

ألغرا  و ؛3 دقيق الداخليالدولي  للممارستتتتتتت  المهني  للالمضايير  -  دقيق الداخليال ألغرا و

دينمضاقب   شتتتتننالم حدة للستتتتكان باإل ار ال نديبي وستتتتياستتتت  صتتتتندوم األمم  - ال ح،يق  ،المور 

ال ضاون مع  الغ عن سوء السلوك ةواإلب ن يج الحماي  من االن ،ام بشنن  وفير وسياس  الصندوم 

دة لل ح،ي،ات.المبادئ ال وجيهي  المُ و ،عملي  منلون بها لكشف الح،امق  وح 

 مك ا خدمات ال دقيق الداخليواصتتل ي ،ولضتتمان استت مرار فضالي ه في النهو  بوالي ه - 6

لمهام  ةو  دقيق الداخليلألغرا  ا ستتتتتتواءط ال حستتتتتتين  نفيل برنامج لضتتتتتتمان الجودة ووال ح،يق 

مل . وال ح،يق مالا البرنامج  ،يشتتتتتتت   م 2015في عام ات خارجي  جاري  ودوري  للجودة. يي

مضهد البواس   لصندوم األمم الم حدة للسكان بصورة مس ،ل    دقيق الداخليالمهم  اس ضرا  

د ،الداخلي الدولي لل دقيق  ضريف كانت   فق بصتتتتتتتورة عام  مع  مهم ةن اله العلى  اللي ةك 

لداخليمضايير و لدولي لل دقيقمضهد لل قي األخال الواجبات قاميمو ال دقيق ا لداخلي ا في عام و .ا

المراجضين  ل اقنين منبَ من ق   لصندوم األمم الم حدة للسكان،  م اس ضرا  مهم  ال ح،يق 2016

ط ال ح،يق    واللتتلي ن ةكتتدا ةن مهمتت، المستتتتتتت ،لين في   فق مع مضتتايير ال ح،ي،تتات الم،بولتت  عمومتتا

ي  على النحو المبين في المبادئ وال وج لدول يجري النظر لل ح،ي،ات. الموحدة  يهاتالمنظمات ا

 .ال ،رير   الابةقناء ك ا  لللكن يج ط  الم،د م في  وصيات  حسين األدالء 

د مديرة  - 7 للمجلس ال نفيلي ةن المك ا وال ح،يق  مك ا خدمات ال دقيق الداخليوبهلا  ؤك  

ل  2016باالستتتتتت ،الل ال نظيمي في عام كان ي م  ع   حديد و نفيل في حيث كان م حرراط من ال دخ 

 إليها.ل  وص  اإلبالغ عن الن امج ال ي في ن ام ةعماله و

 

__________ 

 .الداخليلل دقيق  دوليمضهد الالقام ب ضميمها  3 
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الرأي بشأأأأأأأين كفاية و عالية ندار صأأأأأأأندوق األمم المتحدة للسأأأأأأأكان للحوكمة وندارة المخادر  -باء  

 والرقابة

إلى ن ام الضمل  للي يستتتتتت ندوال ح،يق، وا ال دقيق الداخليمك ا خدمات  بناءط على رةي - 8

الرقاب  الداخلي  و ،وإدارة المخا ر ،الحوكم عمليات ، فإن كفاي  وفضالي  به لي  م االضتتتت العال

سكان كانت  ط ”في صندوم األمم الم حدة لل شاء م بشكل عام إقد  همما يضني ةن -“ ُمرضي  جزميا  ن

ط على    واحدة ةو ةكقر يمكن ةن قضتتي  حديد ةمكن لكنو، مستتاراتال لك  و فضيل  ح،يق ؤق ر ستتلبا

ط  ع للك،مو ا.صتتتتندوم األمم الم حدة للستتتتكان إلا لم  ضمل اإلدارة على ال صتتتتد ي له ةاداف فوف،ا

يا ال ي جرى ةي  من ن وى ال ي ل ،ديرات المك ا، مح مل على إخالل خ ير  اا حديدال،ضتتتتتتتتا

 . لك األادافب ح،يق 

، الرةي اللي  م إصدارهوراء  سباااأل DPA/FPA/2017/6/Add.1الوقي،     ضمن    - 9

ضتتتافي  اإلمصتتتادر الو ،زنجَ ، ون ام الضمل المُ مستتت خدم  كنستتتاس لللكعن المضايير ال مضلومات  و

ل، حستتتتا االق ضتتتتاء، للاالع بارةُخلت في  ال ي  لادل   بض     ، والضمليات المُ إلى الا الرةي  وصتتتت 

 . حديداا جرىال ي  المساملل جميع و ،ييم 

 االمتثال لسياسة الرقابة - جيم

 منصوص عليه فيال على النحو، الداخلي  دقيق ،ارير العن فصاح إجراءات اإل ظل ت - 10

 لإلفصاحالرابع  واو الضام، 2016عام  على مدار ساري ط ، DP/FPA/2015/1 الوقي، 

على ال ،ارير الصادرة بين   العةي  لا لال ي م  ل، ي، لم 2016ضام ال خاللالضلني. 

كانون  1جميع ال ،ارير الصادرة بضد ةما . 2012نوفمبر  شرين القاني/و 2008سب مبر يلول/ة

من صدوراا  -في الم وس   - واحد إعالنها في غضون شهر    مف،د  2012ديسمبر األول/

ط. وبالنسب    ه ،ارير وجودة وضوح ال يزال ،وال ح،يق مك ا خدمات ال دقيق الداخليلداخليا

 ن في ال فاعلاس قمر وقت وجهد كبيريُ  حيثاا مام م واصل،  محل   ال دقيق الداخليبالخاص  

 اإلدارة. مع

 موارد مك ا  م  وزيعر، 27والف،رة  DP/FPA/2015/1كما او منصوص عليه في  - 11

كن يالم اح لم   مويلولكن الالفضالي  والكفاءة، ب  مي ز وال ح،يق بصتتتتتورة   دقيق الداخليال خدمات

ط كافي ط و ض،يداط في مجال  دعاوىال صتتتتتتتد ي لل وة ، دقيق الداخليالل وستتتتتتتيع  غ ي   ا الم زايدة حجما

وانظر المن ظم  دعم اإلدارة بخالف ما ي م عن  ريق الخدمات االستتت شتتتاري  غير  ةو ال ح،ي،ات،

 وال اسعر. ،والقامن ،والخامس ،والرابع ،م القالثاقساأل

 

 



 DP/FPA/2016/7 

 

10 

 

 الموارد   -ثالثاً 

 
 
 

 21يضم وال ح،يق   دقيق الداخليالخدمات مك ا كان  ،2016ديسمبر  كانون األول/ 31في . 12

 وكانت إحدااا ؛ي نفالالر ب  ب 17ر ب  الخدمات الضام  و وظامف ب 4ها من الوظامف المض مدة: من

ط لل،سم  دقيق الداخليال في نهاي  الضام. ي ضمن  اقم موظفي ةشاغر ، ومحلل نقماني  ُمراجضيو، رميسا

ط من ةفراد اس شاريين ي ل،ى البضقات الميداني ، بيانات. في ا  موظفين من مكا ا المراجض ولفريق دعما

ي ضمن  اقم مشغول  في نهاي  الضام. ت جميع المناصا كانقد المحلي  بموجا ا فاقي   ويل  األجل؛ و

ط لل،سمموظفي ال ح،يق   شرين في  وقد انضم ةحد المح،،ين إلى الفريق؛ وةربض  مح،،ين، رميسا

 اناك مح،ق آخر قيد ال ضيين في نهاي  الضام؛ باإلضاف  إلى اس شاري ي  ، وكان 2016ةك وبر األول/

ةصبحت مدير واقنين من موظفي الخدم  الضام  و وال ي   نلف من، مديري ال بدوام كامل.  باشر  ح،يق

ع الضالقات مو وإصدار ال ،ارير، نهاي  الضامر مهام إدارة المك ا، ف ين شاغرة بحلوليالوظ إحدى

اإلشراف على عمل المك ا كمركز و مضظم الخدمات االس شاري ،و الدول األعضاء والجهات المانح ،

، 2016عام  اب داءط من وحدة ال ف يش المش رك .ب األمم الم حدة للسكان فيما ي ضلقصندوم  لل نسيق في

،َت  مهام ضزيز ل  المك ا بمديري  صين، مخ موظفين فنيين، وال ي  ضم ل دقيقاللجن  االس شاري  لةُلح 

 و حسينها.  دقيق الداخليجودة الضمان 

س مرت في عام  -13 ساب،   2016ا سبين  ضقورالب ضلقفيما ي المصاعا ال حين المنا على المرش 

ف بل و  ضل من حيث المؤاالت،  بالضمل.  حاالت ال نخير فياقمت بف حام   2016في عام االل 

حيث ان وى  ،في المام  14 ليصل إلى قليالط في المك ا  مضدل الشواغر اإلجمالي ةمكن  خفي 

 ر.1وانظر الجدول  2015على  وزيع مخ لف بالم،ارن  مع عام 

     

الميزاني  المؤسسي  لصندوم األمم  داط ف،  منس مَ مُ  مويل المك ا  ظل 2014منل عام  - 14

بصتتتتتتتورة ميزاني ه المك ا  ةدار ، كما في األعوام الستتتتتتتاب، ،2016الم حدة للستتتتتتتكان. في عام 

 ضديلها ب. 2016في يوليو  2016 األصلي لميزاني  مس وىال ةعيد اس خدام نفس حيث ،اس باقي 

 عام ، بالم،ارن  معالميزاني  السنوي  قليالط  تار فض، 2016في ضوء مضدل الشواغر الفضلي لضام 

 ر.1وانظر الجدول  2015
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 1الجدول 
 2016 - 2015الموارد، 

 المديرية التحقيق التدقيق الداخلي  
اللجنة االستشارية 

 للتدقيق 
 المجموع

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

 17 17 - - 2 2 5 5 10 10 المعتمدة -الوظائف الفنية 

 %14 %16 - - %0 %50 %22 %9 %13 %13 معدّل الشواغر

 4 4 - - 2 2 1 1 1 1 المعتمدة -وظائف الدعم 

 %25 %3 - - %50 %6 %0 %0 %0 %0 معدّل الشواغر

                     (الدوالرات األمريكية بآالف)

تكاليف الموظفين )مع تعديل 

 الشواغر(

    

2,193  

    

2,179  

       

949  

       

789  

       

483  

 719 

(***)  

         

-    

         

-    
   

3,625  

   

3,687  

 الخبراء االستشاريون األفراد

         

87  

       

171  

       

173  

       

299  

          

-    

            

-    

 58 

(*)  

         

67  
      

318  

      

537  

 الخدمات المشتراة

       

736  

       

472  

         

29  

         

27  

          

-    

            

-    

         

-    

         

-    
      

765  

      

499  

 السفر

       

238  

       

336  

       

184  

       

136  

         

15  

           

11  

         

73  

         

53  
      

510  

      

536  

 التكاليف التشغيلية )**(

         

37  

         

32  

         

20  

         

45  

           

1  

            

-    

           

3  

         

10  
         

61  

         

87  

 المجموع

   

3,291  

   

3,190  

   

1,355  

   

1,296  

      

499  

        

730  

      

134  

      

130  

   

5,279  

   

5,346  

      (*) بعد استبعاد مصروفات المدير

      (**) بصورة رئيسية من أجل نُظم تكنولوجيا المعلومات

2016معّززة لضمان جودة التدقيق الداخلي، أُلِحقت بالمديرية ابتداء من          (***) وظيفة 

       

 2016 ي عام  تدقيق الداخليأنشدة ال -رابعاً 

 

 مخادرال ييمتقمنهجية  -ألف         

قامم  على الداخلي  لل دقيقاستتتتتتت ناداط إلى خ    ال  مينيُنف  ل المك ا ةنشتتتتتتت  ه في مجال  - 15

 م . ل دقيقلجن  االستت شتتاري  لال من ق بَل هابضد استت ضراضتت ا المدير ال نفيلياةقر   ،ةستتاس المخا ر

ن ل دقيق الداخليل الشتتتتتتاملمجال ال ،ييم موق ق للمخا ر في  لىبناءط عالخ    إعداد  138  ضتتتتتتم 

مجاالت  10ةستتتتاستتتتي ، و  ةعمال مستتتتار 15البرامج، و ةنشتتتت    نفيل  شتتتتارك في  ةعمالوحدة 

 كنولوجيا المضلومات واال صتتتاالت. ي م قياس المخا ر من خالل مجموع  من المؤشتتترات ال ي ل

ط على  ح مقل ال نقير  ،يق ةاداف وحدات األعمال، المح مل واح مالي  األحداث ال ي قد  ؤقر ستتلبا

 ات، والنظم الجاري  ،ييمها.والمسار

مدى ، والنسبي  لبرنامجاةامي  : وةر مؤشرات  ،يس وحدات األعمالل ا رمخال ييم ، خدميس   - 16

على وحدة األعمال قدرة ر جال شغيل واألداء؛ و مدى  ض،يدر ا؛ وه، وال غي رات فيهه، وةداء ض،يد
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في البلدان ال ي  وجد فيها مكا ا  4و ودر مس ويات الفساد األنش   ال شغيلي ؛البرنامج وإدارة 

 ميداني .

ال ي  وةر ال،يم  الن،دي  :مؤشرات  ،يس األساسي  األعمال لمسارات مخا رال ييم ، خدميس . 17

ر ج؛ وات ال ي  ؤقر عليها غي رار الو اا؛ ض،يد، ومدى و نقيراا ،  دفق من خالل اله المسارات

 ات.و ودر ال،درة على إدارة المسار ؛رة لانظم  والضواب  المضمول بهاصو   َ فضالي  المُ ال

، اس ناداط إلى مس ،ل شكل  ب المخا ر المر ب   ب كنولوجيا المضلومات واال صاالت . ي م  ،ييم18

فضالي  العليها؛ و وجر ال ي  ؤقر ات  غي رار الو ؛و ض،يداا الءم ها ،يس: وةر مدى م مؤشرات

 .في اله المجاالتلضواب  المضمول بها رة لصو   َ المُ 

ط  في االع بار المخا ر ينخل  ،ييم. 19 ر ERM: وةر ن امج إدارة المخا ر في المؤسس  وةيضا

ر ن امج المشاورات مع اإلدارة في او؛ ب نفيلاا اإلدارة  ،وم ال ي للرقاب  اللا ي ييمال ، اتمسارو

الم،ر الرميسي والمكا ا اإلقليمي ؛ و وجر ن امج ومواعيد االن هاء من عمليات ال دقيق الداخلي  

 في ال،سم بال فصيل ن امج  ،ييم المخا رش ناقَ س ُ ل ال ح،يق. اعم عن ةوالخارجي  الساب،  فضالط 

  السادس وةلفر.

 2016لعام الداخلي  التدقيق هماتمخدة     -باء 

ات وحدل المخا ر وةر ن امج  ،ييم :على 2016 لضام خ   مهمات ال دقيق الداخلياستتتت ندت . 20

 الخامس وةلفر و ، ال،ستتتتتتمDP/FPA/2015/7 في ال فاصتتتتتتيل  وفر و اتاألعمال والمستتتتتتار

DP/FPA/2016/7مختتا ر  كنولوجيتتا المضلومتتات الختتامس وبتتاءر و وار  ،ييم  ، ال،ستتتتتتتم

ي في ةواخر عام واال صاالت   .2015اللي ةُجر 

 

ط  29ما مجموعه  2016 لل دقيق الداخلي لضام خ   الضمل تن.  ضتتتم  21 بصتتتورة  غ ي ال زاما

من وحدات األعمال عالي  وم وستتتتت    على  شتتتتتكيل  ، و شتتتتت مل2015لضام  نف،ات  ةستتتتتاستتتتتي  

 ؛ كنولوجيا المضلومات واال صتتتتتتاالتل عالي  المخا ربرامج ومجاالت ات و؛ ومستتتتتتارالمخا ر

ط ومهمات  دقيق داخلي  رلما  مشتتت رك  وف،ا لمؤستتتستتتات منظوم   بين خدمات ال دقيق الداخلي  ،ر 

 د  خ ي  عمليات ال دقيق الداخلير. من ةجل  ضظيم الموارد،  م  ضم  UN-RIASاألمم الم حدة و

لي المستتتتتت وى الفض  2الجدول  يبي نل نهاي  الضام. بحيث  ح،ق درجات م فاو   من االك مال بحلو

  نفيل الخ  .ل

__________ 

 اس ناداط إلى مؤشرات نشراا البنك الدولي. 4             
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 2الجدول 

 2016نظرة عامة على مهمات التدقيق الداخلي في عام 

 الحالة
وحدات 

 األعمال

العمليات و 

 البرامج 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 واالتصاالت

التدقيق 

الداخلي 

 )أ(المشترك

عمليات 

التدقيق 

الداخلي 

 )ب(عن بُعد

 المجموع

             حسب سنة اإلنجاز -عمليات التدقيق الداخلي المخّطط لها 

 19 1 2 2 2 12 2016مقرر إنهاؤها في 

 10 1   1 8 2017وإنهاؤها في  2016مقرر بدؤها في 

 29 2 2 2 3 20 مجموع عمليات التدقيق الداخلي 

              

             الحالة في نهاية العامحسب  -عمليات التدقيق الداخلي الفعلية 

 13 1 1 1 2 8 )ج(تقارير نهائية تم إصدارها

 6  1   5 )د(مشاريع تقارير تم إصدارها

 19 1 2 1 2 13 المجموع الفرعي

 6   1  5 مشاريع تقارير جاري إعدادها أو مراجعتها

 3 1   1 1 في مرحلة التخطيط أو العمل الميداني

  28 2 2 2 3 19 )هـ(   المجموع
 مالحظات:

 .)أ( تحت قيادة دوائر أخرى للتدقيق الداخلي باألمم المتحدة

ب الميدانية. بدأ التنفيذ .)ب( التدقيق الداخلي، من قِبَل المقر الرئيسي، للفعالية التشغيلية لمجموعة مختارة من الضوابط الرئيسية والمعامالت المالية للمكات

 2016في 

 

 2017آذار/ مارس  15تقارير نهائية بحلول  3.)د( صدرت 

 .)ه( تأّجلت عملية التدقيق الداخلي بسبب القيود اإلدارية على المكتب

 

وستتتتتتتبض  مكا ا   إقليمية األعمال وواحد وحدات لل دقيق الداخلي القمانيالضمليات  تغ    .22

  ةوروبا الشتتترقي  في من ،  ق ريمك ا  17ـتتتتتتتتت لعن بُضد  ل دقيق الداخليل، مع عملي  ق ري ر

من  في المام  15ةي ما يُمقل   - مليون دوالر ةمريكي 148.5بلغت  نف،ات  وآستتتتتيا الوستتتتت ى، 

  ،ييمعلى  في المام ر 56و خمس عمليات  دقيق داخلي . حصتتتتتتتلت2015ضام مجموع النف،ات ل

ط  ر   "مُ     6".ر   مُ  "غير  ،ييمعلى في المام ر  33و عمليات  دقيق داخليوقالث  5"جزميا

__________ 
ط ةو ةكقر  ي قض م  حديد " 5 إلا لم ي م  ال دقيق الداخليضملي  ،يق ةاداف الهيم  الخاضض  لعلى  ح يمكن ةن  ؤقر سلبا
 ل اإلدارة".بَ ي لها من ق   صد  ال
 ".ال دقيق الداخليضملي  ةاداف الهيم  الخاضض  ل ح،يق بخ ير  ن  ؤدي إلى إخالليمكن ةةو ةكقر  ي قض م  حديد " 6
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 نربض  مس ويات واس ناداط ب ال ،ييمنظام ب ضد ةول عملي   دقيق   مبُ  عن عملي  ال دقيق الداخليكانت 

ر، وقد 2016في سب مبر  UN-RIASد من مَ ال دقيق الداخلي الُمض َ  صنيف لضمليات نظام الإلى 

ات  ،ييمال 3الجدول  يبي ن. في المام ر 11و 7ال حستتتتتتتين" بض بحاج  إلى على ةنها " تفن  صتتتتتتتُ 

 .حسا مجال عملي  ال دقيق
 

 3الجدول 

 التقييمات حسب المجال - 2016التدقيق الداخلي لوحدات األعمال في عام 

 )أ(المجال التقييم

 
 إدارة العمليات إدارة البرامج )ب(حوكمة المكتب

 المكاتب
النسبة 

 المئوية
 المكاتب

النسبة 

 المئوية
 المكاتب

النسبة 

 المئوية

 %45 4 - - %13 1 ُمرض  

 %11 1 %11 1 - - بحاجة إلى بعض التحسين

 %22 2 %55 5 %74 6 ُمرض  جزئيا  

  %22 2 %33 3 %13 1 غير ُمرض  
.)أ( يختلف نطاق المراجعة وعمقها حسب عملية التدقيق الداخلي، بما يتناسب مع نتائج عملية تقييم المخاطر التي 

 أُجريت في مرحلة التخطيط

)ب( تضمممّمنت عملية التدقيق الداخلي للمكتب اإلقليمي أيضممما  دعم المكتب للمكاتب القطرية في منطقتق ومراقبتق  .

 والذي حصل على تقييم "ُمرض  جزئيا   -لها 
 

والبرامج و كنولوجيتتا المضلومتتات  اتللمستتتتتتتتتار القالث ال تتدقيق التتداخليعمليتتات  . من بين23

في المام ر  33واحدة وعملي   حصتتتتتتلتر، 2لجدول وانظر ا منها االن هاءال ي  م واال صتتتتتتاالت 

ط  ر   "مُ  على  ،ييم في المام ر 66و  ان" بينما حصتتتتتتتلت عملير   "مُ  على  ،ييم ت ".  نقرجزميا

صندوم األمم الم حدة ل وريدات   واإلدارة االس را يجي  كمو'الحلبرنامج و ال دقيق الداخليعملي  

لل دقيق  لها  مخ   بإجراءات  ها، حيث ةن بض  الوقامق الالزم  لل،يامن اق ب ،ييدر ’للستتتتتتتكان

َبل الضملي . ربما كان من الممكن الداخلي ن امج  ل إلىال وصتتتتتتت   لم ي م إ اح ها لالستتتتتتت خدام من ق 

 لو  ستتن ى للضملي  دراستت   لك ال دقيق الداخلين اجات مخ لف  من عملي  استت استت خالص إضتتافي  و

 الوقامق.

نت دق   ال وقيت إلنهاء ال ،ارير، 2016خالل عام . 24  ،رير في  19وحيث  م إصتتتتتدار   حستتتتت 

 ،لمك تتالاإلداريتت  المحتتدودة  ة،تتدربتتالرغم من الر، وللتتك 2015 ،رير خالل عتتام  15م،تتابتتل 

 ان ظار ، والوقت المن،ضتي فيريرا ،ال مح وى حولاإلدارة ال ي جرت مع م ول  ال والمناقشتات

  .دارةاإل اس جابات ل،ي 

ن 25  ال،سم السادس وباءر  فاصيل ةام الن امج ال ي  م ال وص ل إليها.. ي ضم 

file:///C:/Users/amara/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/304CEECD.xlsx%23RANGE!_ftn1
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________ 

 محل ال ،ييم  م  صميمها على نحو  ُمر     ، وممارسات وضواب  إدارة المخا رحوكم ر يبات الُوجد ةن " 7
 كيانةاداف ال إلمكاني   ح،يق  مض،ول ضمانات وفيرن ل يبض  ال حسإلى حاج  ب هاولكن ،الوكانت  ضمل بشكل فض  

 ركبي بشكل   م  حديداا ال  ؤقر  ر وفرص ال حسين ال يال،ضاياو ،ضي ن الة ظالحَ يُ . ضملي  ال دقيق الداخليالخاضع ل
 كاف   بشكل    ،ليلاللضمان الالزم   اإلجراءاتبا خال ى وصَ . ويُ ال دقيقضملي  الخاضع ل كيانالعلى  ح،يق ةاداف 

 ".ديدااالمخا ر ال ي  م  ح من

 

 لنشاد التدقيقالتغدية نتائج  -جيم  

 

 دات األعمال لات المخا روحل  دقيق داخليب إلى ال،يام لل دقيقاس را يجي  المك ا  شير . 26

من حدات األعمال لات الخ ورة الم وس   ولوقالث سنوات،  من خالل دورة مد ها الضالي 

 عن بُضد  دقيقال  مين إضافي عن  ريق عملي   وفير مع  - سنوات 10خالل دورة مد ها 

ط غ ي وال ي   ل غ ي  ال ي ل وفير دعم إضافي ل. منخفض اللات الخ ورة  وحدات األعمالةيضا

عالي  المخا ر األساسي   المسارات ي م  غ ي ، وحدات األعمالل ال دقيق الداخليعمليات  وفراا 

 .سنوات 10شامل  على مدى  عمليات  دقيقمن خالل 

 

للف رة    المخا رلوحدات األعمال عالي  وم وس  ال دقيق الداخليدورة بلغ م وس  مدة . 27

 سن  12 إلى 10 و ال واليرسن ، على  18و  10م،ابل و سن  12و  6  2014-2016

 ات األساسي  لات المخا ر الضالي .للمسار

 

: اف را ، وب2020-2017 للف رة لمدة ةربع سنوات  دقيقلللي  و  األخ   الإلى  . اس ناداط 28

اك مال وار و ، األمم الم حدة للسكان صندوموةر عدم حدوث  غيير في ايكل ونمولج عمل 

عام  مس وى عندالموارد المالي  ب،اء ي شواغر، و وجر ةالمك ا وعدم وجود   اقم موظفي

مد ها،  ل دقيقل فإنه من المس هدف الوصول إلى دوراتر، 2016وةعلى بالم،ارن  بضام  2017

خا ر الضالي ، و لات الم سنوات لوحدات األعمال 3، 2020-2017س  خالل الف رة  في الم و

لات  األعمال لمسارات سنوات 10و  ،الم وس   خا رالملوحدات األعمال لات  سنوات 10

ط مما سي – خا ر الضالي الم  .لل دقيق الداخلي الملكورة ةعالهالمك ا  مع اس را يجي  كون م وامما

 

 2016أنشدة التحقيق  ي عام  -اً خامس
 

مستتتتتتتؤوالط عن إجراء ال ح،ي،ات في جميع  وال ح،يق ال دقيق الداخليخدمات مك ا يَُضد  - 29

 ةنواع االد عاءات بوقوع مخالفات:



 DP/FPA/2016/7 

 

16 

ستتتتوء الستتتتلوك اللي ي،ع من جانا موظفي صتتتتندوم األمم و  ناول  :داخلي ال ح،ي،ات ال وةر 

ش في موقع الضمل االح يالبين الم حدة للسكان، وي راوح ما  وسوء  ،والفساد إلى ال حر 

 ،واإليلاء الجنستتييناالستت غالل و ،غين عن األخ اءواالن ،ام من الُمبل    ،استت خدام الستتل  

؛ السياسا ي  المضمول بها وةات اإلداري  صداراإلوهاكات األخرى للوامح وال،واعد واالن 

 و 

األ راف و ،منف  لينوالشتتتتتتركاء ال ،عدم ام قال الم ضاقدين المستتتتتت ،لين :ي ارجخ ح،ي،ات  وار 

من  غيرهو االح يتتال من خالل ممتتارستتتتتتتت بمتتا في للتتك  بتتال زامتتا هم،القتتالقتت  األخرى 

 .نألمم الم حدة للسكاب  ضد مصالح صندوم اكَ المخالفات المالي  المر 

ط ل حديد ما ييم ،وال ح،يق  مك ا خدمات ال دقيق الداخليي بضد  ل، ي شتتتتتكوى، يُجر   - 30 ليا ط ةو  ا

ةستتتتتباا    وافر عندما يَبُت  المك ا بننه ال  إلا كان قم  مؤشتتتتترات مض،ول   نبت بار كاا ةخ اء.

 ،رفق بها ملكرة إغالم موق ، ، قم يجري ُ ي م إغالم المستتتتتتنل  و ،املكإجراء  ح،يق   برركافي  

رستتتمي. غير  ةو الل ماس حل    ،ةو ال خال إجراء ،إلى اإلدارة للضلم نل المستتتإحال   ،حستتتا المالمم

ط.  ،قم  مصتتتتتداقي  لالد عاء واالد عاءاتراناك ال ،ييم ةن  ظهرة إلاةما  ط رستتتتتميا يف ح المك ا  ح،ي،ا

فإلا ما اق ضتتتى األمر  وفير األدل  ، يُصتتتدر المك ا  ،ريراط بال ح،يق حستتتا ال رف المضني  ومن 

صتتتل ر إلى المدير ال نفيلي ال خال اإلجراءات لات  ةخرى ةو ايمات ،ةو عاملين آخرين ،موظفين

ي  جل استتتتتتت ر ةو، ةو  وقيع الجزاءات اإلداري  ةو ال نديب عند  - داد األموال ةو األصتتتتتتتولمن ة

لم ي م  غ ي ها  ضف منهجي  في الضتتواب  الداخلي عن ةوجه ضتت . وعندما يكشتتف  ح،يق  االق ضتتاء

ط  ل صد ي ألوجه ة منفصل  لإلدارة من ةجل املكرصدر المك ا ، يُ ،ارير ال دقيق الداخليفي   ساب،ا

 ضف ال ي جرى  حديداا.الض

 

 حجم الدعاوى  -ألف  
 

في المام  م،ارن ط بضام  27، ةي بزيادة شتتتتتتكوى جديدة 90 ل، ى المك ا  2016عام في  - 31

، مواردلل كقيفالستتتتت خدام االو ض،يد الب ، بشتتتتتكل  م زايد،  ستتتتتم الجديدة الشتتتتتكاوى كانت. 2015

  ر.2015في عام  دعوى 27م،ابل  2016في عام  دعوى 32و خارجي ال  ح،ي،اتال وخاص ط 
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في عام المك ا   ضامل ،2015 م  رحيلها من عام كان قد  دعوى 52باإلضتتتتتتتاف  إلى  - 32

  هانستتتتب زيادة، مما يمق ل ر4وانظر الجدول  شتتتت   الن   دعاوىمن ال 142مجموعه  مع ما 2016

م  بالم،ارن  مع عام  75وو  2015م،ارن  مع عام بالفي المام   23 ر. عالوةط 2013في الما

 م فيها ال ماس المشورة فيما ي ضلق بوالي  ال ح،يق المكل ف  حال  12مع  المك ا على للك،  ضامل

 .امك البها 

 4الجدول 
 2016نظرة عامة على الدعاوى التي وردت وتم إغالقها في عام 

  

                 الدعاوى الُمرّحلة:

         %2 2 %25 20 فما قبل 2012من عام  

     %3 3 %30 32 %0   2013من عام 

 %3 4 %36 41        2014من عام 

 %34 48            2015من عام 

 %63 90 %61 71 %68 71 %75 61 الشكاوى الواردة:

 %41 58 %38 44 %48 50 %68 55 داخلية من بينها:

 %23 32 %23 27 %20 21 %7 6 خارجية  

 %100 142 %100 115 %100 105 %100 81 إجمالي حجم الدعاوى 

                 الدعاوى التي تم إغالقها

 %74 75 %56 35 %67 41 %85 40 عقب تقييم مبدئّي 

 %26 26 %44 28 %33 20 %15 7 عقب تحقيق كامل

 %19 19 %21 13 %24 15 %13 6 دعاوى تم إثباتها  من بينها:

 %7 7 %24 15 %8 5 %2 1 دعاوى لم يتم إثباتها  

 %100 101 %100 63 %100 61 %100 47 إجمالي الدعاوى التي تم إغالقها

  41  52  44  34 دعاوى تم ترحيلها إلى العام التالي

 %61 25 %50 26 %61 27 %82 28 داخلية من بينها:

  %39 16 %50 26 %39 17 %18 6 خارجية  

 
 

 الشكاوى عانوأ -باء  
 

 8الممارستتات االح يالي بفي المام ر   ضلق  40و دعوى 39 ،  ل، ى المك ا2016في عام   - 33

آقار  من االدعاءات بار كاا مخالفات لم   ر ا عليهاارجي ر،  ليها ةشتتتتتتتكال ةخرى وداخلي  وخ

ر األمم الم حدة للسكان صندومبال، ل، وإساءة اس خدام موارد  وعلى سبيل المقال  هديدات  مالي

في  11و دعاوى 10 -ال حرش وإستتتتتتاءة استتتتتت خدام الستتتتتتل   وفي المام ر؛  19و دعوى 17 -

نت الدعاوى األالمام ر.  في المام ر؛  8و دعاوى 7 -ق  الستتتتتتتر :ال ي  ل، ااا المك اخرى  ضتتتتتتتم 

المام ر؛ في  4و دعاوى 4 -المحستتتتتتتوبي  وفي المام ر؛  7و دعاوى 6 - ضتتتتتتتارا المصتتتتتتتالح و
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 و حويل ؛في المام ر 3و دعاوى 3 -االن ،ام وفي المام ر؛  3و دعاوى 3 - واإلدالء ببيانات كالب 

حستتا  غي ر البيانات  اتا جاا 1شتتكل ال يبي نفي المام ر. و 1و واحدة دعوى - األصتتول استت خدام

  سن .الفم  وال

  

 1الشكل 
 حسب الفئة )عند تلقّي الشكوى( 2016 و 2013نظرة عامة على الشكاوى الواردة بين عامْي 

 

 )*( تضم ممارسات احتيال، وسرقة، واإلدالء ببيانات كاذبة 

 

                    __________ 

 ال صنيف بناءط على ال حريات ال ي  ُجرى.   غي ر ل، ي الشكوى. قد ي وفق ما  م  حديده عند 8                  

 

 

 

إلى  مباشتترةط ه  موج  ةو الخ ابات ال م اإلبالغ عن الشتتكاوى بواستت   البريد اإللك روني  - 34

ةو  ؛في المام ر 29الخ  الستتتتاخن لل ح،ي،ات الستتتتري  للمك ا و عبرةو  ؛في المام ر 53المك ا و
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صتتتتتتتندوم األمم الم حدة  ك ا ةوالم كيانات خارجةو  عملي   دقيق داخليمن خالل اإلحال  من 

ط و ؛في المام ر 10للسكان و على نحو اس خالص بض  الدعاوى كما  م  في المام ر. 6ةو شخصيا

 في المام ر. 2ةخرى ومن  ح،ي،ات اس باقي 

 

ف  ي الدعاوى -جيم    التصرُّ
 

عتتام  منهتتا خالل 101 البتتت  في،  م ردعوى 142والتتدعتتاوى  إجمتتالي حجممن بين  - 35

 23 راصدإ مع ،ع،ا  ح،يق كاملدعوى  28و  ع،ا  ،ييم مبدمي  دعوى  35من بينها  :2016

 .بض  ال ،ارير  غ ي ةكقر من دعوىركانت ورير بال ح،ي،ات  ،

 19دعوى، كان اناك  26 البالغ عددااوى ال ي  م ال ح،يق بشتتتتتتتننها، ومن بين الدعا - 36

قد ر. و6المرفق راجع ال فاصيل في و 5بصورة كامل  ةو جزمي  وانظر الجدول   م إقبا هادعوى 

نت   م إقبا هات ال،يم  الكلي  ال ،ريبي  للدعاوى ال ي بلغ ممارستتتتات غش ومخالفات مالي  و ضتتتتم 

 ةمريكي. دوالر 36,700مبلغ 

 
 5الجدول     

 حسب الفئة )في نهاية التحقيق( 2016نظرة عامة على الدعاوى التي تم التحقيق فيها في عام 

 المجموع داخلية خارجية البيان
النسبة 

 المئوية

 %84 22 6 16 احتيال/ مخالفات مالية

 %57 15 5 10 دعاوى تم إثباتها

 %27 7 1 6 دعاوى لم يتم إثباتها

 %12 3 3 - انتقام

 %12 3 3 - دعاوى تم إثباتها

 %0 - - - دعاوى لم يتم إثباتها

 %4 1 - 1 مخالفات أخرى

 %4 1 - 1 دعاوى تم إثباتها

 %0 - - - دعاوى لم يتم إثباتها

 %100 26 9 17 المجموع الكلي

 %73 19 8 11 دعاوى تم إثباتها

  %27 7 1 6 دعاوى لم يتم إثباتها
 

 تدَ ورَ . ر2014عام  وةقل من مستت وى ال رحيل في 2017دعوى إلى عام  41 م  رحيل   .37

ط، فيما عدا ةربع دعاوى، في عام   رحيلها ال ي  م الدعاوى  كانت. 2016اله الدعاوى جميضا

 اي لوا ،في المام  63نستتتب   االح يالممارستتتات  تشتتتك لبمستتتامل داخلي .  شتتتكل  رميستتتيب ضل ق  

ش  ،في المام ر 10ةنما  ةخرى من سوء السلوك و، وفي المام ر 10 ضارا المصالح و وال حر 

 الدعاوى حافظ . ومن بين في المام ر 2والمحسوبي  و ،في المام ر 5و، والسرق  في المام ر 10و

لات دعاوى ال ن بق عليها مواصتتتتتتتفاتر  دعوى 14في المام  و 34ال ي  م  رحيلها كان اناك 
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 18في المام  و 44 و المبدمي، دعوىر في مرحل  ال ،ييم 23في المام  و 56 و  ،ضالياألولوي  ال

 .ك اب  ال ،ريرمرحل  في مرحل  ال ح،يق ةو  إما ردعوى

      2016 ي عام  والتحقيق تدقيق الداخليألنشدة اليسية ئالنتائج الر  -سادساً 

 

 2016لعام  مخادرال ييمتق  - ألف         
 

لكل  من: وةر وحدات األعمال و   2016في عام  مخا رالن امج  ،ييم  6ص الجدول يلخ   - 38

دعم خ   وال ي   -وجيا المضلومات واال صتتتتتاالت ات األستتتتتاستتتتتي  و كنولالمستتتتتار ناتمكو  وار 

 .2017لضام  ال دقيق

 6الجدول 

 2016نتائج تقدير المخاطر لعام 

 الكيانات
 المخاطر

 المجموع
 منخغضة متوسطة عالية

 121 59 50 12 المكاتب القطرية

 6 1 4 1 المكاتب اإلقليمية

 6 6 - - مكاتب التنسيق

 5 2 2 1 وحدات المقر الرئيسي المشاركة في تنفيذ البرامج

 138 68 56 14 األعمالوحدات 

مكّونات المسارات األساسية وتكنولوجيا المعلومات 

 )*(واالتصاالت
30 90 120 

 
 

، األمم الم حدة للستتتتتتكان صتتتتتتندومال ي ي ضر  لها  لمخا را المخا ر  لكيضكس  ،ييم    - 39

عوامل الخ ر   ستتق  ،بشتتكل عام. الستتاب،   باألعوامم،ارن ط  ةستتاستتي بشتتكل  وال ي لم  شتتهد  غي راط 

عملي  إدارة المخا ر في  مع  لك ال ي  م  حديداا من خالل، ال دقيقال ي  حي  بضملي   النا ج 

 في الم،ام األول من: اا، و نشن نفيلوال ي  ،وم اإلدارة بالمؤسس  

 

ط  برنامج مض،د وُمف  تر ةو الضديد منها  ضملي، وحدات األعمالعدد كبير من له ينف،وم على  ي، نسبيا

مس ويات  ون في فاو ياللين  منف  لين ، بال ضاون مع عدد كبير من الشركاء الفي ظروف اش  

 ؛همقدرا 

 

 ضررة من في البلدان الم خاص ط اإلنساني ، و س جاب اال ةنش  في كبير ال عال وس  ر او

 ؛الصراعات
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 وريد  ، بما في للكر’UNFPA Suppliesو’ن سلع الصح  اإلنجابي  ينم لكبير برنامج ر جو

 ؛اإلمداد سلسال في مجالعدة  حديات ةوجد  مما -ت كبيرة من وسامل منع الحمل كميا

 

 ؛  ل ،لبات الضمل وال ضر   ،على عدد قليل من الجهات المانح  الرميسي  باالس مرار االع مادر دو

 

، البرمج  من مرون  د  حُ مما ي –ر ارد األخرى وال مويل غير األساسيلموالم زايدة لنسب  الر اـو

، في  لك ل  في ال ضامل مع مصادر ال مويكَ المشار   يزيد من عاء الضمل على وحدات األعمالو

 و ؛اإلداري  األساسي  حين ال يغ ي سوى جزء من  كلف  المهام

 

م فرق  وبما في للك اس خدام مع قوة عامل  كبيرة و غير مركزي  بدرج  كبيرة،ر عمليات وو

وعدد كبير من المضامالت بمس ويات كبيرة، محلي  مش ريات وسعر، على ن ام وا مس شارينال

 المالي .

 

ولوجيا المضلومات واال صاالت كمخا ر  كنلوخمس  مجاالت  ةعمال مسار 28 م  ،ييم . 40

 فيما يلي: بين قوسين األسباا الرميسي  لللك  ُبي ن؛ لل دقيق  عالي

 

"خ  الدفاع  ضواب ة وةي داراإل من جانا الرقاب م كامل؛ ر إ ار رقاب  i: والحوكم ر ةو

قغرات االح يال والرقاب  وإدارة مخا ر  ور ERM  ويالمؤسس مخا رالإدارة ر. القاني"

ين؛ الضاملو كل ال نظيميهيال اال سام بينر iii؛ و وةولويات المؤسس ر إدارة iiر؛ وال،درات

 بما في للك المفروض  على ال،درات،يود وال، وال،وى الضامل  وال خ ي  لل ضاقا على الوظامف

مشهد رات في ر  ضبم  الموارد وال غي  ivلف رات  ويل ر؛ و ورميسي  شغور مناصا وظامف 

 ال مويلر؛

 

الن امج ر  ُ والفجوات في ةُ  اإلشرافو والحوكم ر  صميم البرنامج؛ i: وإدارة البرنامجر او

لبرنامج، والرصد الضمل، واإلدارة المالي  لر خ   iiر. والسياساتفي    لهاخ   رات المُ وال غيي

في  ال وسعوال،درات؛ و في الرقاب  قغراتإلنساني  والس جاب  ااالر iiiر؛ وب اقالرفي  قغراتالو

؛ ل عمليات  ،ييم قدرات الشركاءر  نفيivر؛ وساني ، وال حديات ال ي  ؤقر عليهاال دخالت اإلن

سالسل ر إدارة vر؛ وفي الضملي  والنظام راتوال غي   ال  مينآليات  ؛النف،اتو  سبي،اتالإدارة 
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سب  ةكبر من م، رحات ال مويل ون  و كلف ر إعدادviر؛ ووال،دراتالرقاب  في  والقغرات اإلمداد

 ضملي ر؛ال في رات غي  الني  ور إدارة الصناديق االس مماviiر و وال مويل غير األساسي

 

ع،ود ، و ضيين الموظفين، وإدارة اس را يجي  الموارد البشري ر  نفيل i: والضملياتإدارة ر جو

 فضالي في لمك ا الميداني والقغرات ر المش ريات لiiر؛ وفي الضملي  راتالضاملين والقغرات وال غي  

حجم والمخا ر المالزم  الس خدام إجراءات الوزيادة   ر المش ريات اإلنسانيiiiر؛ وال شغيل

ر vر؛ والرقاب في  القغراتو اتل زاماال الرقاب  علىر ivال وارئر؛ والشراء في حاالت 

ر إدارة ضريب  vi رف قالثر؛ و ولدفع الع واالس خدام الم زايد لنظم اريمشللالن،دي    سبي،اتال

 ر؛ وفي الرقاب  ضاف  والقغراتال،يم  المُ 

 

يم  سل، والمشاريع، والبيانات؛ ضملياتال ر حوكم i: واال صاالتومضلومات  كنولوجيا الر دو

لقغرات في األداء الوظيفي ر   بي،ات األعمال واiiر، و وفي الرقاب  وال،درات قغراتالالخدمات و

 -نظم  كنولوجيا المضلومات واال صاالت الموارد للمؤسسات وغيراا من في  خ ي   والرقاب 

الم اح  للرصد واإلشراف من  ماتزيادة عاء الضمل ومخا ر عدم االم قال، والحد من المضلو

 ةر.ق بَل اإلدار

 

 

 والتحقيق تدقيق الداخليالنتائج الرئيسية ألنشدة ال - اءب

 

  دقيق الداخليعمليات ال خالل ظهرت من  سق الممارسات الجيدة وفرص ال حسين ال ي . 41

 ساب، ، وكللكال غ عنها في األعوامبالمع  لك ال ي  م  حديداا واإل 2016وال ح،يق في عام 

نها  ال ي  لك فيما . 2016لضام  رسال ه اإلداري  في الم حدةاألمم حسابات مراجضي مجلس ضم 

 .نظرة عام  على شكل جداول 3المرفق كما ي ضمن ، لن امج الرميسي يلي عر   ل

 

 وحدات األعمال

 

  اامكال  كموحر iو

 

ط االل زام ب 2016في عام  لوحظ. 42 من ظم  للموظفين واإلدارة، ل بادل ض،د اج ماعات ةيضا

قامت بض  المكا ا . ي ش   البرنامجي  وال شغيلو نسيق األن ،المضلومات، ورصد  نفيل البرامج

ل نفيل ورصد  ياكل المركزي اال بشكل فض  ةنشنت و ومناسب  لإلدارة،سنوي  واضح  إعداد خ   ب
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ا ا ب نفيل آليات واضح  المضالم ل نسيق وم ابض  مكقام ةحد ال. ةفضلعلى نحو   امجةنش   البر

 ةنش   االس جاب  اإلنساني .

 

مزيد من الالحاج  إلى ، مع في الخ   السنوي  إلدارة المكا ا وجود  حس نلوحظ . 43

ر جميع النوا ج لات الصل ، بما في اله الخ   باس مرا ضكس ال حسينات الالزم  لضمان ةن 

 مضالمواألاداف، و ،والمن ل،ات ،المؤشراتكللك ، وعلى نحو  ةفضلللك  حديد  لك النوا ج 

 و نفيل مراجضات اال سام بين . وعالوة على للك، ينبغي اع مادالم ضل،  بها الرميسي  ال نفيل

ين مع الضامل ضمان مواءم  قدراتل ، وللكالوقت المناساين في الهيكل ال نظيمي والضامل

في خف   اللي  ح،ق في الضمليات ن حس  ال مةسهَ  نفيل البرامج واالح ياجات ال شغيلي . م  لبات 

شغل ففي بض  الحاالت لم ي م  بالمك ا. ومع للك، الضليا مناصاالمضدل الشواغر في 

 في المكا ا ال ي  دير برامج كبيرة ةو مض،دة ةو ال ي وخاص ط  - الوظامف الشاغرة بدون إب اء

 .من الم،ر الرميسي لهااإلقليمي و اإلشرافوالدعم  حيث ينبغي  ضزيز –اش    ضمل في سياقات

 

حدات األعمال عمليات ةكقر فضالي  من ةجل: وةر  حديد و ،ييم كل وةن ي وفر لدى  ينبغي. 44

حدة ل خفيف المناسب  جراءات ال ي  ؤقر عليها؛ و وار  حديد و نفيل اإلر ولات الصل  المخا ر

ط  رERMإدارة المخا ر في المؤسس  وعملي    فضيل.  م ا رخالم ، 2015في عام  جزميا

خاص ط فيما ي ضلق ، مما يضكس بض  ال حسينات، و2016ح  في عام من،  ت عملي  ، ل  وةُ 

 اناك حاج  للمزيد.فال  زال  باألدوات؛ ومع للك

 

 امجإدارة البر رiiو

 

 ورصداا ،و نفيلاا ، خ ي  البرامج ة.

 

، يينالميدان عمليات ل سهيل دفع نف،ات السفر، وةجور الضاملينبض  المكا ا ت ةنشن. 45

الخدمات المصرفي  باس خدام  كنولوجيا  ، وللكفي البرامج لمشاركينلاإلقام  اليومي  وبََدالت 

في  اله الممارسات ينبغي ال فكير في  كرارالها ف المحمول. على الدفع  ةو موفري خدمات

ل مع الجهات . لل واصمر ب   بالدفع ن،داط  ،لل من المخا ر ال يث ةنهاالمكا ا األخرى، ح

  -لل ضامل مع ال مويل المش رك  االط فض   ايكالط  ا امكةحد الالموارد، ةنشن  المانح  المح مل  بشنن

 ت المس فيدين المباشرين. ينبغي ال فكير فيوشهادا الحرج ، والبيانات ، د على األدل  حيث يض م

ط.الممارس كرار اله     ةيضا
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ر . 46 للموارد  كون ةكقر   ر  وةُ  للبرامج ن امج ينبغي   وير،  في األعوام الساب،كما ُلك 

   حد د ما يلي بشكل  ةفضل:و ،على المس وى ال، ري واإلقليميامج ل وقامق البركم  شموالط، و 

وةي  ال نفيل مضالم رجو واألاداف لات الصل ؛ ار المؤشرات، والمن ل،اتو ؛البرنامج وةر نوا ج

ميع الف رات ضمن ل  عن جمضلومات مفص   ، مع ،ديرات الموارد ن امج الم وس  ر؛ و ودرال

، و حسين على نحو  ةكقر فضالي  ااامج و نفيلةنش   البر خ ي  للك بيسمح دورة البرنامج. س

إلى  الرميسي م،رالإدارة ةشارت امج. البرمن ز نحو  ح،يق الن امج الم وقض  حرَ المُ  ،د م  بع ال 

  وجيهي  وةدوات جديدة لهلا الغر .ةنها  ضمل على إصدار مبادئ 

 

ةر  حسين دق  وي ضلق بـ : فيما   ط خاصو، إدارة خ   الضمل بشكل  ةكبر ينبغي  ضزيز . 47

 دعم  ر دو؛ ر  حديقات من ظم جو ل فاصيل؛ار  حسين مس وى دق  او ؛ وقيت إنجاز الخ  

بما في  امج،ر  ضزيز فضالي  الرقاب  على اإلدارة المالي  للبراـ؛ والضمللميزانيات خ   ةفضل 

خ   الضمل  مع  وافقالور . وللك مراجضات ال كاليف وم اب،ات الميزاني  مع اإلنفام الفضلي

ط  ةكقرَ  ؛ و وزر رصد  GPSنظام البرمج  في  ضكسال ي  ن خ   الضمل ل نفيل  وصرام  ا ساقا

 .هاح،، والن امج ال ي 

 

 ال نفيل الو ني ا.

 

ط ال  زال اناك حاج  لاخل ب ،ي. 48 وقدرات   نفيل البرنامج ات،درليم ةكقر دق   وةفضل  وقي،ا

لضمان وللك  – المالي ةنش   الرصد  زيادة، فضالط عن المنف  لينالشركاء لدى  المالي اإلدارة 

ة م اس خدام األموال الم،د   مع خ   الضمل والميزانيات  منها، و ماشي للك لاغرا  المرجو 

كان قد  م نس ق لل حويالت الن،دي  وااكتر هج المُ اإل ار المن، ح للن   ينبغي ةن ن لكر ةنوالمض مدة. 

بشكل   ضكس  2016 عام في فإن المراجضات ال ي ةُنهيت، ومن قم 2016 رحه في عام 

 .وال حسينات الم وقض  منه ل غييرا للك جزمي

 

 إدارة المخزون ج.

 

بال ضاون  لبلدان البرامج،الصندوم دعم زيادة حاج  إلى اناك . كما ورد في  ،ارير ساب، ، 49

 سللمضالج  القغرات في نظم إدارة سالوللك ، بالبرامج الصل  لويةصحاا المصلح   مع

. ما ي ر ا على للك من نفاد المخزونسلع الصح  اإلنجابي  و ل من  وافرال ي قد  ،ل   اإلمداد
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ط  و وقي،ها االس الم وال ف يشينبغي   بيق ضواب    حاج ال  زال اناك . على نحو  ةكقر ا ساقا

ط  الشركاء المنف  لين  بحوزةالموجود ن سلع الصح  اإلنجابي  مخزون مرصد مس وى الل ةيضا

 الخدمات.  لك راا في الوقت المناسا في ن،ا   ،ديمف   وزيضها و و  بع ، وكللك بان ظام

 

ع بار ةن عمليات االفي  مع األخل –ال يزال   بع  لبات المخزون بحاج  إلى اا مام . 50

 كانت قد غ  ت بشكل محدود ال حسينات المر ب   2016في عام  ال ي ةُنهيت ال دقيق الداخلي

حيث حل محل و لس ة الجديد المبني  على   بيق 'Shipment Tracker’اس خدام   بيق ب

 .ر2015عام  م  والواللي اس ُخد  دارة المخزون إلالسابق نظام ال

 

 ير األساسي إدارة الموارد غ د.

 

 .2016في عام  لم ي م رصد ةي قضايا ملموس . 51

 

 إدارة الضمليات رiiiو

 

 الموارد البشري  ة.

 

فيما ي ضلق واإلجراءات للسياسات االم قال على  حسين  2016ال شديد في عام  اس مر. 52

الخبرة االس شاري  الفردي ، وكللك م  لبات ال دريا الخدمات وع،ود ع،ود بمنح وإدارة 

 .اإللزامي

 

 المش ريات .ا

 

زتفي حين . 53   اس مر  حديد حاالتف،د ،  رياتشمعملي   خ ي  البض  المكا ا  عز 

 .ي الا المجاللل حسين فح ياجات كبيرة ال

 

 يات على المس وى المحلي ر شمالضديد من حاالت عدم االم قال إلجراءات ال  م الكشف عن. 54

لمحدودي  ضواب  ونظراط . اتداقض وإدارة ال ،الض اءات، ومنح الض،ود  رح في مجاالت

لها بشكل  اإلشراف اإلداري، لم ي م اك شاف اله الحاالت في الوقت المناسا وال ال صد ي 

 ويل  األجل على المس وى المحلي  ع،ودرة ل وسيع اس خدام كما لوحظت فرص م كر  . صحيح
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ال  زال اناك ، وةخيراط  .م،ابل األموال المدفوع ةفضل وزيادة كفاءة المش ريات و حصيل قيم  

 .وال ف يش عليها ش راةالسلع والخدمات المُ اس الم وق ،  لضمليات المُ   دل  ل حسين األحاج  

 

 ج. اإلدارة الضام 

 

ط  21 قبل موعد السفر بمدة لم  ُح رم بشكل  دامم ضواب  شراء خدمات السفر جواط . 55 على  يوما

ةفضل لل لاكر بالم،ارن  مع األسضار ة على الحصول على ةسضار  من ال،در حد  مما  –األقل 

 .عادةط قرا موعد السفر المر فض 

 

 د. اإلدارة المالي 

 

ط   ال دقيق الداخليال  زال جميع عمليات . 56  ي م فيها  سجيل النف،ات كشف عن حاالت  ،ريبا

المضلومات المالي  لبرامج ومضلومات اوقوقي  مما ي،لل من م، صحيح غير سابات ح وفق ةكواد

  اممعملي  إعداد ال، ، ضمنالرميسي في الم،ر  ُ  خلال ضويضي  ال ي الضواب   ؤدي . بشكل  عام

ط إلى المالي ،   من  نقير اله المسنل . ال خفيف جزميا

 

ق بَل اإلدارة، مما قد من  المناسا االع ماددون  نفيلاا ب  مل ي يت ا. ل ،ليل مخا ر المضامال57

 في االل زامات المالي   جاوز الموارد المالي  الم اح ، ينبغي ةن  نضكس  نف،ات   المؤسس  دكب  يُ 

إصدار  وللك عن  ريق –من خالله في الوقت المناسا بشكل  ةفضل  و ُض مدة لس    بيق

شراء السلع والخدمات ةو  سديد النف،ات  بشنن ،راراتال خال شراء قبل اةوامر ال ةو   لبات

 .منف  ليندين والشركاء اللمور  ل

 

بالضمليات فيما ي ضلق  . باإلضاف  إلى للك، اناك حاج  إلى مبادئ  وجيهي  ةكقر  حديداط 58

ي خدمات الدفع، بما في للك البنوك ،د مالمدفوعات ال ي   م من خالل م والضواب  بشنن

 ال.وشركات  حويل األموال وشركات الها ف الن،  

 

ضريب  ال،يم   اس مرار ال حس ن في إدارة عملي  دفع في بض  الحاالتحظ لو، . وةخيراط 59

 .اااس ردادو ُمضاف ال

 

 ومن ق بَل المكا ا اإلقليمي ر عليها والرقاب المكا ا ال، ري  ر دعم ivو
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رقاب  المك ا اإلقليمي على ةداء المكا ا فضالي  ز يضزة  ضرور . من األامي  بمكان60

 غ ي  واضح  على مس وى المؤسس   وجيهي ومبادئ اخ صاصات وجود ال، ري ، مع 

الموارد البشري  والمالي  الكافي  المخص ص   الم وقض ، و وفيرو يرة الرقاب  و ،ون ام ، بيض 

للمك ا ال دقيق الداخلي  األخرى، كشف لمكا ا اإلقليمي مع ال دقيق الداخلي ل لللك. وفي ا سام  

ل الخبراء عمليات إدارة والفني    المساعدة ل حسين فضالياإلقليمي للدول الضربي  عن فرص  سج 

 ر.73وانظر الف،رة  االس شاريين

 

 والبرامج المسارات

 

 واألنقوي   الواقي اللكري    رياتشمعملي  

 

 في الف رة واألنقوي   الواقي اللكري  مش ريات إدارة المخا ر والرقاب  الداخلي  على  قُي مت. 61

حيث ، مليون دوالر ةمريكي 32، ب،يم  قدراا 2015مارس  31إلى  2014يناير  1 من

 '.ر   'مُ  على  ،ييمحصلت 

 

مش ريات الواقي اللكري، عدة ممارسات جيدة فيما ي ضلق بال دقيق الداخلي عملي  دت . حد  62

ةام  لك  يلي في الم،ام األول.   ضلق شغلات  ابع  وصي  لمزيد من ال حسين كانت  15مت وقد  

د ير م  لبات  سجيل المن َج في البلر  خفيف  نقاو بديل ؛ مصادر اس كشافـ وةر بال وصيات 

منع الحمل ال ي ي،وم صندوم األمم الم حدة للسكان مضمون  الجودة لوسامل الفيما ي ضل ق ب

في البلد  م  لبات االخ باربشنن المخا ر   ،دير ر الدعوة إلى ا باع نهج قامم علىجو ؛ب وريداا

من قدرة  د   حُ  وال ي  زيد من  ض،يد ةنش   شراء و وريد الواقي اللكري، وقد -بضد الشحن 

و ودر  ضزيز  ؛ حصيل قيم  م،ابل األموال المدفوع صندوم األمم الم حدة للسكان على 

 .اإلمداد سلاألنش   االس را يجي  إلدارة سال

 

 صندوم األمم الم حدة للسكان را يجي  إلمداداتواإلدارة االس   كموالح

 

63 .’UNFPA Supplies'  واللي  لصندوم األمم الم حدة للسكان الرميسيبرنامج الاو

م  185.2ار اس قم م ن سلع الصح  اإلنجابي . يم نإلى  اج حالبلدان ال ي   ،د مل سريع   ُصم 

 111.4اإلنجابي  وسلع الصح  ، في الم،ام األول لشراء 2014مليون دوالر ةمريكي في عام 
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جميع  ر. حصلتمليون دوالر ةمريكي 62.5ةنش   بناء ال،درات وفي ر ومليون دوالر ةمريكي

اإلدارة وبرنامج   الكموحالبرنامج'؛ و '' صميم وال دقيق الداخلي المجاالت في ن ام 

 ".جزمياط  ر   "مُ  على  ،ييمبرنامج ونظم اإلبالغ'ر ’؛ و ’إدارة ال،وى الضامل ’'؛ و االس را يجي 

 

ما لـةفضل   ضريف  الحاج  إلى إلى برنامج" الل حسين " صميم  الرميسي  الفرص تشار. ة64

لضمان ال ركيز بشكل ةفضل على  دخالت وللك  – البرنامجإ ار وةر بناء ال،درات ضمن  يلي:

ونفاد ر السلع  وف   مشاكللي الم لوب  لل صد     من حيث ال كلف ، بما في للك ال دخالتالفض  

 ،ر مسارار؛ واإلمدادقدرات سالسل قغرات في  إلىإلى حد كبير رجع وال ي  و المخزون

 من البرنامج.دان لبلا" "ل خريج ،ومجموع  كامل  من المضايير

 

 وخ   الضمل ،اس را يجيات ال نفيل م ضددة السنوات الخاص  بكل بلدةن  ؤدي يمكن . 65

من خالل السماح  –" لبرنامج  لدارة االس را يجياإل" يز ضز ي  م وس   األجل إلى داولال

مع رؤي   ويل  األجل. وباإلضاف  إلى للموارد، ر م  و  وا سام، و خصيص  ب ركيز ةفضل،

 سالسل دارةإلكقر فضالي  األ نظمالضمليات، وال، و نظيمي ال ر يبات اللك، يمكن ةن  ؤدي ل

، وال خ ي ، اتالكمي"، وعن  ريق  ضزيز  حديد يل األخيرالم  "من المش ريات إلى  - اإلمداد

 دعم   إلى  وفير –لسلع الصح  اإلنجابي   وزيع الو ، سليمالو وفير المصادر، والمش ريات، و

ة على  حسين ةداء ساعدحيث ال كلف ، والمز الفضالي  من ي ضزو، البرنامج ةادافةفضل ل ح،يق 

 .الرقاب  االم ماني  و وفير ال ضاقدي  ه زاما لفي االض الع با األمم الم حدة للسكان صندوم

 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

نوفمبر عام  شرين القاني/ في  يلهنفلي  م  او   بيق األعمال ال GPS . نظام البرمج 66

خ   وال ي    لبها  ، جهيز النظامو ،والصيان  ،الميزاني  ، واع مادعداداإل ةعمال لدعم 2014

 المس خدم  إلدارة  نفيل البرنامج.الضمل 

 

 في الم،ام األول بسبا قضايا   ضلق –" جزمياط  ر   "مُ  حصلت الضواب  على  ،ييم. 67

ر الفصل بين المهام في اوةر الوصول إلى وظامف النظام؛ و  صميم الضواب  في مجاالت:ب

 الضمل خ  ميزاني   بإعدادألداء الوظيفي فيما ي ضل ق ار ج؛ والصيان  عملي   وير خ   الضمل و

 .عامبشكل   ضمل والمواف،  عليهاالخ    واع ماداا؛ و ودر إعداد
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المضلومات واال صاالت، وللك من  عملي  إدارة  كنولوجيا زي ضزينبغي على للك،  . وعالوةط 68

الرقاب  م  لبات إ ار الجديدة لالم قال ل خالل  نفيل عملي   سجيل إلزامي  على   بي،ات األعمال

 الداخلي .

 

 تدقيق الداخليللالمشتركة  نشدةاأل

 

ات المك اشارك . 69 لصندوم لـبرنامج ' ر يبات الحوكم  ل دقيق داخلي مش رك   في مهم 

ط  ،ييم "م،بول جُ  واللي حصل على ،’جنوا السودانلاإلنساني المش رك  ". قُد مت ةربع زميا

ر او ؛االح يا ي خصيص عملي  : وةر بض  جوانا ل ضزيزوللك ،  وصيات م وس   األولوي 

ودق  المضلومات لمخا ر؛ و ودر نوعي  ر عملي  ال صدي لجإدارة و بادل السجالت وال ،ارير؛ و

 .في البرنامج ةصحاا المصلح  الواردة من

 
 

 واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة المقّدمةالتوصيات  -سابعاً 

 

 الداخليبالتدقيق التوصيات المتعلقة  - لفأ          

 

 التوصيات الجديدة                  

                 

 المكا ا ال، ري                 

 

ط 2016 ضلق بمراجضات المكا ا ال، ري  في عام  وصتتي  فيما ي 125 تر، صتتدإجماالط  .70  مع األعوام . وا ستتاقا

في عدد في المام ر، مع زيادة  44الضدد األكبر من ال وصتيات و است حوالاا على ’إدارة البرامج’، ، واصتلت الستاب

على ةنها في المام ر  54 وصي  و 68 تفن   وصي ، صُ  125ومن ةصل . ’إدارة الضمليات’ ال وصيات الم ضل،  بـتتتتتت

انظر و ’وي  م وس  ةول’على ةنها لات  رفي المام  46والم ب،ي   وصي   57 ـتتتتتال تفنصُ بينما ؛ ’ةولوي  عالي ’لات 

 .ر2الشكل 

 

 
 2الشكل 

 حسب مستوى األولوية -توصيات التدقيق الداخلي للمكاتب القطرية 
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 56 - ’االستتتتتت را يجي ’و  ’الضمليات’ ةاداف  ،   ضلق مضظم ال وصتتتتتتيات بفم يوعلى غرار األعوام الستتتتتتاب، .71

 ال وصتتتتتيات لكل   من ال والي، مع انخفا  مضدلفي المام ر، على  23 وصتتتتتي  و 29في المام ر و  45 وصتتتتتي  و

 ر.3انظر الشكل و وصي  على ال والير  14و  26و ’اإلبالغ’و  ’االم قال’

 
 3الشكل 

 حسب النوع -توصيات المكاتب القطرية 

  

  

 

الستتتتتتبا الجلري الرميستتتتتتي  و عدم كفاي  الضتتتتتتواب  الرقابي رة وعدم مالءم ’ ال وجيه’ظل عدم كفاي  قد و  -72 

ون،ص ةو عدم كفاي   ’المبادئ ال وجيهي ’ عدم كفاي  يليه -في المام ر  62 وصتتي  و 78 -اا لل،ضتتايا ال ي  م  حديد

في  15 وصتتتي  و 19 -والبشتتتري  ةو المالي ر  ’الموارد’ قم           ،في المام ر 17 وصتتتي  و 21 -الستتتياستتتاتر 

 ر.4المام ر وانظر الشكل 

 4الشكل 

 حسب السبب -توصيات التدقيق الداخلي للمكاتب القطرية 
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 المكا ا اإلقليمي 

 

ال ي ةجرااا للمك ا اإلقليمي  ال دقيق الداخليضملي  ل  وصي  ن يج ط  17 المك اةصدر  - 73

لى إر ’اس را يجي’بينها ةربع لات  ابع  منها ومن ت ست  وصياتللدول الضربي . وةشار

ال وصيات    ضلق، واو دور رميسي للمكا ا اإلقليمي . ’عليها ال، ري  والرقاب دعم المكا ا ’

 لك ال ي  م بمسامل  ماقل  ’إدارة البرامج والضمليات’و  ’  المكا احوكم’ فيالباقي   11 ـال

 ،وفمات موضوعي  ،نولوياتب لمكا ا ال، ري ، وللك حديداا في عمليات ال دقيق الداخلي ل

ط مماقل  لوةسباا جلري    . لك ال ي نوقشت ساب،ا

 

 امجوالبر ال دقيق الداخلي للمسارات

 

زت نج  القالث ال ي ةُ  ما ي ضلق بضمليات ال دقيق الداخلي وصي  في 41، صدرت إجماالط  - 74

إدارة ’و ، ’بالحوكم ’  ضل،ت ال وصياتر. 63إلى  61وانظر الف،رات من  2016في عام 

ةولوي  ’لات على ةنها  في المام  من اله ال وصيات 58ُصن فت . ’إدارة الضمليات’و  ،’البرامج

في المام  منها،  75ن السبا الجلري ألكقر م ، وكان عدم كفاي  المبادئ ال وجيهي ’عالي 

 .’الضمليات’و ’ االس را يجي ’باألاداف  في الم،ام األول ت ضل،وال ي 

 

 التوصيات الُمعّلقة
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ديسمبر  /كانون األول 31في  ُمضل ،  9 وصي  239، كانت 7كما او مبين في الجدول  - 75

 .2016 وصي  في عام  128، بضد إغالم 2016

 
 7الجدول 

 حالة تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي حسب السنة

 التوصيات الصادرة عدد التقارير  التقارير صدرت في: 
 التوصيات الُمعلّقة

2015 2016 

2010(*)-2014 36 565 36 (6%) 12 (2%) 

2015 11 171 148 (87%) 69 (40%) 

 (%11) 81 (%25) 184 736 47 المجموع الفرعي

 (%85) 158 ال ينطبق 183 12 2016

 (%26) 239 ال ينطبق 919 59 اإلجمالي

 (%56) 134 (%64) 118 من بينها: توصيات تجاوزت الموعد النهائي لتنفيذها

  (%44) 105 (%36) 66 ديسمبر            31توصيات من المقرر تنفيذها بعد              
 2010يشمل العدد فقط التقارير التي تتضمن توصيات ُمعّلقة للعام  )*( 

  

 52منها و  وصي  124وال ي  ر ب  ، ، ضل   فاصيل عن ال وصيات المُ  4الشكل  نيبي   - 76

ر؛ 2016و  2015من عامي  لمكا ا ال، ري  وفي الم،ام األولل الداخليبال دقيق  في المام ر

في  41و  وصي  98و  ؛ر2016و  2015لمكا ا اإلقليمي  وفي المام ر ل 7 وصي  و 17و

 و كنولوجيا المضلومات واال صاالت.والبرامج،  ،المام ر للمسارات

 

 بـ منها  وصي  56  ضلق بالمكا ا ال، ري ،   ر ب  ، ضل  مُ  وصي   124ومن بين  - 77

 ـب  وصي  16و  ’ خ ي  البرامج و نفيلاا’ـ   ضلق ب  وصي  20وبما في للك  ’إدارة البرامج’

  شيرو ’إدارة الضمليات’  وصي  بـ 45و ؛ ر’ال نفيل الو ني’ ـب  وصي  16و  ؛’إدارة المخزون’

  وصي  بـ 24؛ و ر’المش ريات’إلى   وصي  14و  ؛’اإلدارة المالي ’منها إلى  وصي   17

 ـب  وصيات 8و  ’الهيكل ال نظيمي والموظفين’ ـب   ضلق  وصيات 10 ومنها ’حوكم  المكا ا’

 .ر’إدارة المخا ر’

 

  وصي  منها 25 لبرامج،   ضلقات ةو المساربا  ر ب  ، ضل   وصي  مُ  98من ةصل  - 78

زت في نج  المش ريات ال ي ةُ  وصي  ب 36و ؛ 2015دارة المخزون لضام إل بال دقيق الداخلي

حوكم  واإلدارة االس را يجي  ال’برنامج ةخرى ب  وصي  15؛ و 2016و  2015عامي 

 .2016لضام  ’صندوم األمم الم حدة للسكان مداداتإل
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________ 
عنها برنامج  باإلبالغي،وم ال ي و، مش رك الداخلي ال دقيق ال بضمليات الم ضل،  باس قناء حال   نفيل ال وصيات 9

 األمم الم حدة اإلنمامي.

 

 5الشكل 

 2016كانون األول/ديسمبر  31التوصيات الُمعلّقة في 

 

 

 اإلدارة للمخادر قبول

 

قبول اإلدارة  اس ناداط إلى 2016في عام  وي  عالي ،ت ةربع  وصيات لات ةولغل  ةُ  - 79

 المبين ةدناه.، على النحو ا ر عدم  نفيل  لك ال وصياتخمل

 

 المكا ا ال، ري 

 

عملي  إ ار لين خارج ل حديد ال مويل للشركاء المنف    وربع سنوي ر وةر  نفيل عملي  فصلي 

، ةولوي  2013ل نفيل الو ني ولل دقيق الداخلي ل وع المشاريعخضال نفيل الو ني، وضمان 

 عالي ر؛
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وإجراءات إدارة المخزون الصادرة في عام وار  نفيل ضواب  رقابي  إلنفال االم قال لسياس  

 ، ةولوي  عالي ر؛2014و 2012

 

  كنولوجيا المضلومات واال صاالت

 

 شر  اع مادة لس إلنفال  ب  بيق ال ضريفي  للمس خدمين وسير الضململفات الوجر  ضديل 

إلى  لل ،ديم الُم ب ،  وعلى سبيل المقال الض ب  دة سلفاط محد  المضامالت المالي  ال ي   جاوز مبالغ 

، 2014و "3"المس وى من على األقل  مخ لفي ن مديري نل بَ لجن  اس ضرا  الض،ودر من ق  

 ر؛ةولوي  عالي 

 

 الموارد البشري 

 

وللك من ، والمستتتتتاعدة المالي  للموظفين ،واالستتتتت ح،اقات ،المزاياة على ودر  ضزيز رقاب  اإلدار

ةو استتت قناءات عادي  ةي ا جااات غير  ها للكشتتتف عنار ومراجض   ،ارير دوري  عنخالل إصتتتد

 ال وصي ر.اله اإلدارة على  لم  وافق –، ةولوي  عالي  2015و هاو حليلمح مل  

 

 

 شهراً أو أكثر 18التوصيات التي لم تجد حاًل على مدار 

 

ديسمبر  /كانون األول 31 وصي  ح ى  239اا ،  البالغ عددضل  من بين ال وصيات المُ  - 80

 ،ر4 مرفقوال 6ةو ةكقر وانظر الشكل  شهراط  18 وصي  دون حل لمدة  50، ظلت 2016

 وصي   16  ضلق من بين ال وصيات الخمسين، . 2015 وصي  في عام  22 ـب م،ارن ط 

 ،د محيث كان ال ، 2015لضام  لمخزون وصي  بال دقيق الداخلي ل 25  مكا ا ق ري ، وبخمس

البرنامج ’لم ابض    نفيل  وصي  ال دقيق الداخلي ةظهر. 2016في ال نفيل محدوداط خالل عام 

ط ،د م  2014ضام ل ’الضالمي واإلقليمي بال دقيق ؛ وكللك الحال مع قالث  وصيات   ضلق ا

امج؛ وار  وفير األدوات حسين آليات اإلدارة المالي  للبروةر   :2011لضام لحوكم  ل الداخلي

لبناء قدرات الرصد في المكا ا ال، ري ؛ و وجر وضع نظام لرصد الالزمي ن دريا وال 

ط  ،د م ظهر كما ومراقب  اس خدام موظفي الض،ود.   نفيل خمس  وصيات   ضلق في  ةيضا

ج  إلى  حديث المبادئ ال وجيهي  بشنن بما في للك الحا -ب كنولوجيا المضلومات واال صاالت 
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جيا المضلومات واس كمال وضع إ ار ةقوى للرقاب  الداخلي  في مجال  كنولو ،فصل المهام

 .واال صاالت

I 6الشكل 
 شهراً أو أكثر 18التوصيات التي لم تجد حالً على مدار 

 

 

 

 بعد التحقيقات التدابير التيديبية أو الجزاءات التي تم تنفيذها -باء 

 

من  دعوى 11في  ةو فر  ع،وبات  نديبي  ةو إداري ع في ا خال إجراءات وشر م ال – 81

 دعاوىالة في اإلدارإجراءات  ، وجاري ان ظار2016في عام   م إقبا ها دعوى 19ةصل 

 10القماني الباقي .

 

إجراءات  ، ا خلت اإلدارة2015في عام   م إقبا ها ي ال 13الـ  ومن بين الدعاوى - 82

 دعاوىفي الان ظار اإلجراءات  وجاري، 2016بحلول نهاي  عام  منها بشنن  سع  

اقن ين منها؛ وال  زال األربع، بدة اس رداد األموال في  الدعاوى لك من بين الم ب،ي .  األربع

 قيد النظر لإلحال  إلى السل ات الو ني . اقن ان

 

من ما فيه البت ، اناك اقن ان قيد2014في عام   م إقبا هاال ي  14 ـال من بين الدعاوى - 83

د  ين.ق بَل لجن  اس ضرا  المور  

_________ 
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 7في المرفق   2015و 2014، وال فاصيل لضامي  6في المرفق  2016 وجد ال فاصيل لضام  10

 

 األنشدة االستشارية -اً ثامن
 

ما زالت البيم  الداخلي  والخارجي  ال ي يضمل في ظلها صتندوم األمم الم حدة للستكان في  - 84 

ر الم روح في  والمس مر ال غي ر السريعحال من  والف،رة  DP/FPA/2015/7، فيما ظل للمبر 

 .2016ر وجاا ه في عام 74

ط  وال ح،يق مك ا خدمات ال دقيق الداخليلاالستتتتت شتتتتتاري   على الخدمات ال لا ظل   - 85 مر فضا

ط ب بيض ه بدرج  كبيرة.و إدارة المك ا.  ق بَلاط من كبيراس قماراط  ت  ل بقد  لبات  ةعد كانت ظرفيا

نشتتتت   األ ةدى إلى عرقل الدومينور  نقير و يستتتتلستتتتل فاعل   إحداثفي  للك، وال يزال، ستتتتب ا 

بشكل كبير من  يواصل الحد   قدرا ه، الن،ص الحالي في ، رغم ةن المك ا، بسبالمك ااألخرى ل

 مشارك ه فيما يلي:

. استت ضر  المك ا وال ح،يق في ا فاقات ال مويل ال دقيق الداخليب البنود الم ضل،  استت ضرا  رةو

في  34و  ؛2015في عام  16و 2016في عام حيلت إليه ا فام ةُ  23من  إصتتتتتدارات عدة

زمني  قصيرة  ةُُ ر   خاللوكان مضظمها ي  ل ا ردوداط  ،ر2013في عام  25و ؛2014عام 

 للغاي ؛

 م إجراؤاا من  عدة مراجضات. شتتتتتتتارك المك ا في وال ح،يق ال دقيق الداخلي مهام  ،ييم  راو

ا فيها رةي ، حيث ُ ل  ؤسسيالمحلي والم صضيدينى الجانا الدول األعضاء والمانحين عل

 ؛ضاممن ةسمل  على مدار ال يرقالرد  على ما ةُ ب وقام المك ا

 2009لضام  االح يالسياس ، ال سيما مراجض  سياس   18 قام المك ا بمراجض . السياسات رجو

 ر؛2013في عام  12؛ و 2014في عام  22؛ و 2015في عام  10و

، على ستتتتبيل المقال ال . ويشتتتتملصتتتتندوم األمم الم حدة للستتتتكانلإلدارة الضليا لالدعم الم،د م ودر 

 الحصر، مشارك  المك ا بصف  مراقا في مخ لف اللجان ال وجيهي  ةو لجان الضمل؛

  لموظفي صندوم األمم الم حدة للسكان.الدعم الضام الم،د م واـر 
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     ً  منظومة األمم المتحدةنداق التنسيق ضمن  - تاسعا
 

 تدقيق الداخليال -ألف           
 

   ضل،في األنشتتتتت   واالج ماعات المالفض ال  المك ا مشتتتتتارك ه  واصتتتتتل 2016في عام  - 86

. كما شتتارك المك ا في  ،استتم الداخلي دقيق لل  ينمشتت رك عملي ين ، بما في للك دقيق الداخليالب

و  UN-RIASو مم الم حدةبمنظمات األ  دقيق الداخليالممارستتتتات وال جارا فيما بين دوامر ال

(RIAS،   وغير للك من المنظمات الحكومي  الدولي  لات  ،م ضددة األ رافوالمؤسسات المالي

 عن بُضد.  دقيق الداخلي ،ديم نهجه في ال ،، وعلى وجه الخصوصالصل 

َغل 2016في عام  - 87  UN-RIAS مجموع  رميسموقع ناما  مرة ةخرىالمك ا  شتتتتتتت

على مس وى مجموع  األمم الم حدة ال فاعالت  ل نسيقمركز ل كم  وعَ  ،المش رك   دقيقضمليات الل

بنشتتتتتا  في  حستتتتتين عملي  جمع و حليل  وبهله الصتتتتتف ، شتتتتتارك المك ا .رUNDGو اإلنمامي 

 .المش رك  الممكن  ضمليات ال دقيقل،يام بض ، كنساس لجم  البيانات الم ضل،  بالصناديق المُ 

 

 التحقيق  -باء  
 

األمم ال ح،يق بمع ممقلي دوامر  ،في  ضاون وقيق ،واصل المك ا الضمل 2016في عام  - 88

في ةنشتتتتتتت   ال ح،ي،ات المشتتتتتتت رك  بين ال الفض   نشتتتتتتتا هلمك ا لكما كان  .رUN-RISو الم حدة

، من بين ومؤ مر المح، ،ين التدوليين ،في اج متاعتات دوامر ال ح،يق بتاألمم الم حتدةو ،الوكتاالت

 غالل واالن هاك   بال ح،يق في مزاعم االسالمضني   كما شارك المك ا في فرم الضمل .ةمور ةخرى

 سوري  بنكملها"." اس جاب ضمن   ،د مالم بشنن المضوناتال ح،يق الجنسيين، و

 

 وحدة التفتيش المشتركة -جيم  
 

فيما دوره باع باره مركز ال نستتتيق في صتتتندوم األمم الم حدة للستتتكان  واصتتتل المك ا - 89

 شارك بنشا  في االج ماع الرابع لمراكز ال نسيق الخاص  كما ،حدة ال ف يش المش رك وب ي ضلق

وحدة صتتتتندوم األمم الم حدة للستتتتكان، ومع وحدات  بال نستتتتيقوقام  ،وحدة ال ف يش المشتتتت رك ب

كانت  مراجض  20بشتتنن  ال نستتيقب ال ف يش المشتت رك ، وةمان  مجلس الرؤستتاء ال نفيليين المضني  

 .في مراحل مخ لف  من اإلنجاز

مات مك تا يرقا  - 90 لداخليالخد يد عاء الضمتل الم لوا  باا متام وال ح،يق  دقيق ا  زا

اللي يُ وقع ةن يزداد ةكقر، نظراط للوالي  و - لالضتتتتتتت الع بدور مركز ال نستتتتتتتيق بدرج  كبيرة

  .ي كل ةربع سنواتجرَ اللي يُ ولوحدة في االس ضرا  الشامل للسياسات  لك االممنوح  ل



 DP/FPA/2016/7 

 

38 

 
 

 الخالصة الشاملة والخدوات المقبلة - عاشراً  

 ،والمجلس ال نفيلي ،اإلدارة الضلياةن يشكر  وال ح،يق  دقيق الداخليالخدمات مك ا يود   - 91

ل،اة بالمهم  الم ال،يامن ملمك ا ا مك نمما  ،على دعمهم الم واصتتتل االستتت شتتتاري  لل دقيقواللجن  

 .2016في عام  ما اس  اع إلى للك سبيالط بنجاح  على عا ،ه

مك ا ل ،ارير ومشتتتتتتورة  اإلدارة استتتتتت جاب ط من خالل اإلجراءات المخ لف  ال ي ا خل ها  - 92

، كما في األعوام الستتتتتاب، ، 2016وال ح،يق، واصتتتتتلت اإلدارة في عام  خدمات ال دقيق الداخلي

والرقاب  على صتتتتضيد صتتتتندوم  ،ال زامها بزيادة فضالي  عمليات الحوكم ، وإدارة المخا ر إقبات

 األمم الم حدة للسكان.

يظل   ،ميزاني  المؤستتتتتستتتتتي خف   من الفي ستتتتتيام ال مويل المُ وال  ل ع إلى األمام،  عند - 93

اآلمال ال حد ي الرميستتتتتي اللي يواجهه المك ا ةكقر من ةي وقت مضتتتتتى م مق الط في ال وفيق بين 

 الموارد الم اح .المض،ودة و

بين "الضر "، ةي الموارد الم اح  للمك ا، بالنظر إلى الرغب  في المخا رة لدى  ال باين - 94

 دقيق لا من حيث – المك اعلى خدمات الم زايد "ال لا" و  دوم األمم الم حدة للسكان،صن

م زايدة ال ض،يد  دعاوىال ح،يق ومضالج  سريض  لور؛ دورات ةكقر  وا راط ب  دقيقلاو غ ي   الداخلي

مع اح رام اإلجراءات ال،انوني  الواجب ر؛ وزيادة م  لبات  ،ديم ال ،ارير إلى المانحين ووال سيما 

فيما االس شاري ، وار فاع ال لا  لبات الحصول على الخدمات  زيادةوفيما ي ضلق بال ح،ي،اتر؛ 

صندوم األمم وسمض   ةمان زال يشكل مخا ر كبيرة على ي ال - بوحدة ال ف يش المش رك  ي ضلق

 الساب، . عوامإليه في األ اللي ةشرنانحو الالم حدة للسكان، على 

 هادة  مويلعن  ،ديره الل زام اإلدارة بزي وال ح،يق  دقيق الداخليالخدمات  مك ا ضراويُ  – 95

 ىق إضافي إل، على الرغم من الحال  المالي . من الم وقع ةن يؤدي  وظيف مح،  2017في عام 

مدير ؤدي  وظيف ةن ييُ وقع  ، دقيق الداخليالفيما ي ضلق ب . حسين إدارة ال،ضايا بشكل ةفضل

ف عاء الضمل على مس وى يخف و ال دقيق الداخليةعمال  غ ي   إلى ال وسع في دق قومُ  قان  

ى في م ابض  مسؤوليات ةخرل على إقر مغادرة المدير الحالي اللي سين ،ل ،المك ا كبار موظفي

 .صندوم األمم الم حدة للسكان

 ،ديم خدمات رفيض  المستتتت وى ب،در ما  ستتتتمح به الموارد ال زامه بستتتتيواصتتتتل المك ا  -96

فه. الموضوع    حت  صر 

 

 


