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 التدقيق الداخلي والتحقيق –صندوق األمم المتحدة للسكان 
   

 صندوق األمم المتحدة للسكان  
  

ــاة التدقيق الداخلي والتحقيق    تقرير مكتب خدمات التدقيق الداخلي والتحقيق المعني بأنشـ
 *2019( في عام UNFPAالخاصة بصندوق األمم المتحدة للسكان )

  

 الملخص 

ــتقاار لارارل المقلس التنقي ل رقم   ــلر، تاد  مدير م ت    2015/13و  2015/2اســــ ــااار صات القــــ وقرارات المقلس الســــ
ــار أنشـــطر التدقيق الداخلي والتحايق لل ا  المنت ي  ــندوأل األمم المتحدة للســـ ار ااريرنا اشـ خدمات التدقيق الداخلي والتحايق لقـ

 .2019 كانور األول/دتسمبر عا  31في يو  

ا لةنشــطر الم ملر في عا     من قبل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق. تحتول   2019وي رض التارير اســت رااــن
، )ب( والاضــــــــــــــاتا الم مر صات 2019التارير على م لومات عن )أ( الموارد في م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق ل ا   

ــلر من خطل أنشــــــطر التدقيق الداخلي و  التحقياات، اما  التحايق التي تقري ا م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق )ج(القــــ
 2010عامي  في القترة بينفي صلك حاالت االحتيال واإلجراءات المتخ ة، )د( واســت راض لتواــيات التدقيق الداخلي القــادرة  

ايق، بناءن على نطاأل ال مل المنق ، اشار مطءمر وحالر انقي ها. وأخيرنا، فإر رأل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتح  2019و
ــار مـــــــ مـور ـفي اـلوـ ـياـــــــر  ــ ـــــ ــدة ـللســــــــــــ ــنـــــــدوأل األمـم اـلمــتحـــــ ــارـر واـلـتحـ ـم لقــــــــــــ ــار اـلحـومـمـــــــر و دارة اـلمـخـــــ ــاـليـــــــر إرـــــ وـف ـــــ

(DP/FPA/2020/6/Add.1  اتوفر المرفاات من .)ــندوأل األمم  7إلى   1 على نحو  منققــــــــــل على الموقي اإللدتروني لقــــــــ
 المتحدة للس ار.

 

 ( على االجتماعات.19-أعيد اإلادار اسب  اا ير فيروس مورونا الُمستقد )كوفيد * 
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والارارات السااار صات القلر، يرد التارير السنول للقنر االستشارير الم نير   2015/2قرار المقلس التنقي ل رقم  اموج  
( مإاـــــافر ل  ا التارير. مما يتوفر رد اإلدارة علي  DP/FPA/2020/6/Add.2االرقاار في اـــــندوأل األمم المتحدة للســـــ ار )

 (.DP/FPA/2020/CRP.6وعلى التارير الحالي )

 عناار الارار  
 قد يرغ  المقلس التنقي ل في اآلاي:

ا   ( وهو الرأل الاائم على نطاأل ال مل المنق ، اشار مطءمر وف الير إرار DP/FPA/2020/6ب  ا التارير )اإلحارر علمن
والتارير الســــــــــــــنول للقنر   DP/FPA/2020/6/Addالحوممر و دارة المخـارر والتح م لقـــــــــــــــندوأل األمم المتحـدة للســــــــــــــ ـار ))

 ( ورد اإلدارة علي  وعلى ه ا التارير.DP/FPA/2020/6/Add.2االستشارير الم نير االرقاار )
عن الدعم المســــتمر لت ويو و ائت التدقيق والتحايق في اــــندوأل االمم المتحدة للســــ ار ولتوفير الموارد الدا ير اإلعراب  

 ألداء م ا  واليت .
 ي والتحايق في أنشطر التدقيق والتحايق المشترمر.مشارمر م ت  خدمات التدقيق الداخلإقرار ودعم 
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 )مي التقنيقات(  2019: ااارير التدقيق الداخلي القادر في عا  2الملحق 
 ااارير حول التدقيق الداخلي للم اا  الميدانير 2019: الممارسات القيدة وفرص التحسين في عا  3الملحق 
 2019ش رنا احلول ن اتر عا    18من  : اوايات مضى علي ا أكثر 4الملحق 
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 مي ااخاص إجراءات محد ر واسترداد األموال  2019و  2013: ملخص مققل لتاارير التحقياات القادرة في القترة بين عامي 6الملحق 
  ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق: مؤشر األداء الرئيسي لم7الملحق 

 على نحو منققل على الموقي اإللدتروني لقندوأل األمم المتحدة للس ار(  7إلى   1)اتوفر المرفاات من 
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I. مقدمة 

ا عن أنشطر التدقيق الداخلي والتحقياات التي أجراها م ت  خدمات التدقيق  .1 الداخلي والتحايق تاد  التاريرالحالي للمقلس التنقي ل ملخقن
. مما تاد  رأل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، بناءن على نطاأل ال مل المنق ، اشار مطءمر وف الير إرار الحوممر  2019في عا  

ا للضمار 2015/13و دارة المخارر وعمليات التح م في اندوأل األمم المتحدة للس ار وفانا للارار رقم  والموارد واألنشطر . يوفر أوالن است راان
التي تضطلي ب ا م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، قبل عرض اقمي ر من النتائج من ال مل المضطلي ا  والتوايات المادمر و جراءات  

 اإلدارة. 

II. الضمان في صندوق األمم المتحدة للسكان 

A.  الوالية والمعايير المهنية واالستقالل 
الداخلي والتحايق إلى المادة الساا ر عشرة من النظا  المالي والاواعد المالير لقندوأل األمم المتحدة  استند والتر م ت  خدمات التدقيق .2

تقرل أو يدير م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق امقرده و ائت الرقاار التالير    .(2)و رار المساءلر  ،(1)، وسياسر الرقاار2014للس ار ل ا   
خدمات التدقيق الداخلي المستالر )مطءمر وف الير الحوممر و دارة المخارر وعمليات التح م الداخلير   اإجرائ ا أو إدارا ا: )أ(أو تخّول اآلخرين 

واالستخدا  االقتقادل والق ال للموارد(، )ب( وخدمات التحقياات )اإلبطغات عن األف ال غير المشروعر(. وافق المدير التنقي ل لقندوأل 
. يرد الميثاأل في  2018مانور الثاني/يناير عا   26ة للس ار على ميثاأل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق آخر مرة في األمم المتحد

 .1المرفق 

اراق  اللقنر االستشارير الم نير االرقاار ومقلس مراج ي حسااات األمم المتحدة اانتظا  جودة عمل م ت  خدمات التدقيق الداخلي    .3
ال اللقنر االستشارير الم نير االرقاار اادتم المشورة لت ويو ف الير خدمات التدقيق والتحايق المادمر من م ت  خدمات التدقيق والتحايق. اوا

، وقد است رات خطر ال مل السنوير والميوانير والتاارير المرحلير المنتظمر والتارير السنول وااارير التدقيق 2019الداخلي والتحايق في عا  
ي الخاار بـ م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق. راق  مقلس مراج ي حسااات األمم المتحدة اإلجراءات المتخ ة لتنقي  التوايات الداخل 

الرامير إلى احسين عمليات م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق. واال مراج و الحسااات الخارجيور االعتماد على عمل وااارير م ت   
 . 2019ق الداخلي والتحايق في عا  خدمات التدقي

الدعم من اإلدارة ال ليا لقندوأل األمم المتحدة للس ار روال  م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق وعلى غرار السنوات السااار، الاى .4
دوأل األمم المتحدة للس ار، ال ا . حضرت مديرة م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، امن أمور أخرى، اجتماعات اللقنر التنقي تر لقن

قديدة  اح م منقب ا، ما أااح ل ا فرار إلسداء المشورة لإلدارة ال ليا اشار جوان  الحوممر أو المساءلر أو التح م للسياسات أو اإلجراءات ال
 وللت ليق على أل مخارر على اندوأل األمم المتحدة للس ار تحتمل   ورها. 

سياسر  –والتحايق عمل  وفانا للم ايير الم نير التي يلتو  ب ا والسياسات التي تق  أر يلتو  ب ا أجرى م ت  خدمات التدقيق الداخلي  .5
مارسر الم نير  الرقاار، والنظا  المالي والاواعد المالير، والنظامين األساسي واإلدارل للمو قين، وبالنسبر للتدقيق الداخلي، الم ايير الدولير للم

سبر للتحايق، اإلرار التاديبي لقندوأل األمم المتحدة للس ار وسياسر جواءات البائ ين في اندوأل األمم المتحدة  ؛وبالن(3) للتدقيق الداخلي
ور  للس ار، وسياسر اندوأل األمم المتحدة للس ار الم نير االحماتر من االنتاا  لإلبطغ عن سوء السلوك أو للت اور مي ااقي الحاائق الماص

رش القنسي وسوء استخدا  السلطر، ونشرة األمين ال ا  الم نير ااالستغطل واالعتداء القنسي، والمبادئ األساسير  ا ، وسياسر المضاتار والتح
 والمبادئ التوجي ير الموحدة للتحقياات.

__________ 

ا على 2015/2قرار المقلس التنقي ل رقم  (1)   .DP/FPA/2015/1، ارلي أتضن
 .DP/FPA/2007/20ارلي على  (2) 
 (.IIA) الداخليين المدقاينالقادر من قبل م  د  (3) 
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لو يقتي لضمار استمرار ف اليت ا في إجراء واليت ا، تحتقظ م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق ببرنامج امار القودة واحسين ا   .6
  التدقيق الداخلي والتحقياات على حد سواء. ينق  م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، في حدود موارده، التوايات النااقر من ااييمات 

 2020(، التي تخطط م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق إجراءها مرة أخرى في عا  2015القودة الخارجير لو يقر التدقيق الداخلي )
 (.2016ولو يقر التحقياات )

يؤمد مدير م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق للمقلس التنقي ل اموج  ه ا أر م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق امتي  .7
ا عن التدخل في احديد و جر 2019ااستاطلير مؤسسير في عا   اء نطاأل . مار م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، حس  موارده، ا يدن

 عمل  وفي إبطغ النتائج. 

B.  رأي بشأن مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعاليته 
في رأل مدير م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، بناء على نطاأل ال مل المضلي  ي ، أر مطءمر وف الير عمليات الحوممر و دارة  .8

ما ت ني أر ارايبات الحوممر المادرة وممارسات    –تح م الداخلي في اندوأل األمم المتحدة للس ار مانت "احاجر لب ض التحسينات"  المخارر وال
  إدارة المخارر وعمليات التح م قد ام اقميم ا اش ل ماٍف ومانت ا مل اقاعلير ولدن ا احاجر لب ض التحسينات لتادتم امار م اول اان  من 

للتدقيق الداخلي. لم اؤ ر المسالر )المسائل( وفرص التحسين المحددة اش ل ملحوظ لتحايق الخااي      المقال  أهداف الديار/   الضرورل احايق
للتدقيق الداخلي. امت التواير اإجراء إدارل لضمار اخفيف المخارر المحددة اش ل الخااي اندوأل األمم المتحدة للس ار  مقالأهداف 
 كاٍف. 

ارد أسباب إبداء الرأل، والم لومات المت لار االم ايير المستخدمر ماساس ل ا، ونطاأل ال مل المضطلي  ي ، والموارد اإلاا ير لةدلر   .9
 . DP/FPA/2020/6/Add.1التي ام النظر في ا، حس  االقتضاء، إلبداء الرأل، وال مليات المتب ر لتقميي وااييم المسائل المحددة في الو يار  

C.  متثال لسياسة الرقابة اال 
، سارير روال عا   DP/FPA/2015/1كانت إجراءات اإلفقاح عن ااارير التدقيق الداخلي، على النحو المنقوص علي  في قرار  .10

في غضور ش ر   2012، وهو ال ا  السااي لإلفقاح ال لني. وام نشر جميي التاارير القادرة ا د األول من مانور األول/دتسمبر عا  2019
د في المتوسط من اإلادار الداخلي. االنسبر إلى م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، تظل واوح وجودة ااارير التدقيق الداخلي واح

 مواي اهتما  مستمر، مي ب ل ج د ووقت مبيرين في التقاعطت اإلدارير.

التدقيق الداخلي والتحايق اش ل ف ال وماٍف    (، ام نشر موارد م ت  خدمات27)القارة    DP/FPA/2015/1كما هو منقوص علي  في   .11
، مي صلك، أ رت الو ائت الشاغرة والمناسبات خارج نطاأل سيطرة م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق اا يرنا مبيرنا على  2019في عا  

االت التحايق الم ادة والمتوس ر ااستمرار  أنشطر التحايق، وبدرجر أقل، على أنشطر التدقيق الداخلي. مانت الموارد غير ما ير لم القر حقم ح 
واست راض مؤشرات األداء الرئيسير في   IXو  VIIIو Vو IVو  IIIأو لدعم اإلدارة اخطف الخدمات االستشارير المتقرقر )ارلي على األقسا  

 (.7المرفق 

III.  الموارد 

من فئر الخدمات   4منق  م تمد:  26، اوفر لم ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحقياات 2019مانور األول/دتسمير عا   31حتى  .12
 . 2020و 2019الم ني، ا نار من ا محددار االوقت للقترة بين عامي  من فئر المستوى 22ال امر و

)و يقر شاغرة واحدة في ن اتر ال ا ( ومحلل بيانات، إاافر للم ا  الميدانير  يتضمن م مل التدقيق الداخلي رئيسين واس ر مراج ين  .13
رويل األمد، ما تضيف ما ت ادل من  ط ر ونقت  بواسطر استشاريين فرديين ومو قين من شرمات مراج ر حسااات محلير اموج  ااقاأل 

 مناا  بدوا  مامل. 
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ا وخمسر محااين  .14 وو يقتار  2020و 2019ا نار من م محددار بوقت للقترة بين عامي – يما يت لق االتحايق، يتضمن الم مل رئيسن
ا بدوا  مامل. في  ومحللين للتحايق، تضافور من قبل استشاريين التحقياات –شاغراار ا نتار في ن اتر ال ا  ، ما تضيف ما ت ادل منقبنا واحدن

 ن اتر ال ا ، مانت و يقر الرئيس شاغرة وقيد التو يف.

ومما هو الحال في السنوات المااير، اغطي مديرير م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، مي المدير ومو قين ا نين من فئر   .15
التالير: الخدمات ال امر )و يقر شاغرة واحدة لن اتر ال ا ( اإلدارة والتنظيم ال امين لم ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، وم لك الو ائت 

ميي التاارير، وال طقات مي الدول األعضاء والمانحين، وم ظم الخدمات االستشارير، وال مل ممرمو انسيق لوحدة التقتيش المشترمر  إادار ج 
يق لقندوأل األمم المتحدة للس ار، وال مل ماألمانر ال امر في اللقنر االستشارير الم نير االرقاار. أدرجت و يقر امار واحسين جودة التدق

 . 2019في المديرير، مي مو قين م نيين مخققين، مار المنق  شاغرنا ل ا   2016من  عا  الداخلي 

 لت الق وبات المستمرة في احديد المرشحين المؤهلين اش ل مناس ، ااإلاافر إلى حاالت التاخير في عمليات التو يف سارير في   .16
في م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق   2019و ائت الشاغرة في عا   مما هو الحال في األعوا  السااار. زاد إجمالي م دل ال  2019عا   

ا ماارنر ا ا   اقاقمت اسب  ناص االستشاريين (، على وج  الخقوص للتحايق مي الو ائت الشاغرة التي 1جدول  )انظر  2018سوءن
 المناسبين.

 1جدول  
 ، من قبل وحدة مكتب خدمات التدقيق الداخلي والتحقيق 2019و 2018 –الموارد 

 اإلجمالي OAC المديرية التحقيقات التدقيق الداخلي الميزانية 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

  –المناا  على المستوى الم ني 
 الم تمدة 

12 12 6 8 2 2  -  - 20 22 

 % 28 % 12 -  -  % 50 % 46 % 53 % 20 % 8 % 3 م دل الو ائت الشاغرة 
 4 4 -  -  2 2 1 1 1 1 الم تمدة  –مناا  الدعم 

 % 25 % 25 -  -  % 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 م دل الو ائت الشاغرة 
 قدرة استشارل مضافر 

 ما ت ادل ا بدوا  مامل  - 
2.7 3.5 3.1 1.1  -  -  -  - 5.8 4.6 

 )آالف الدوالرات األمري ير(
اداليف المو قين )م دلر جوئينا 

 للو ائت الشاغرة( 
 
2,864 

2,749 1,091 1,399(i) 463 466 - - 4,418 4,614 

 1,207 677 65 65 - - 580 410 562 202 االستشاريور القرديور 
 367 590 - - - - 89 81 278 509 الخدمات المشتراة 

 884  830 128 128  34  37 338 290 384 375 السقر 
 82 65 83 45 2 1 3 3 170 114 (ii)التداليف التشغيلير 

 79 79 - - 9 9 20 20 50 50  الت لم
 7,265  6,764 196 196  510  511 2,471  1,975  4,088 4,082 اإلجمالي

 449 499 189 285 82 72 - - 720 856 (iii)التكاليف المحسوبة مركزيا  
 8,121 7,484 196 196 582 593 2,756 2,164 4,587 4,531 إجمالي كامل التكلفة
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 اإلجمالي كنسبة مئوية 

من إيرادات صندوق األمم المتحدة للسكان 
(iv) 

0.35 % 0.33 % 0.17 % 0.20 % 0.05 % 0.04 % 0.02 % 0.01 % 0.58 % 0.58 % 

 . 2019( التحايق ال ل لم يتم ا ديل  االو ائت الشاغرة في عا  1)
 ( أنظمر ادنولوجيا الم لومات اش ل أساسي. 2)
 ، اقرض اداليف محسوبر مرموينا على وحدات األعمال مباشرة، ما يؤدل إلى إجماليات "كاملر التدلقر". 2018( اعتبارنا من عا  3)
 ( النسبر المئوير المحسوبر على "إجمالي مامل التدلقر". 5)
 

، ام امويل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق من الميوانير المؤسسير لقندوأل األمم المتحدة للس ار وحده والاوال 2014من  عا   .17
، ا د ا ديل م دل 2018ادير ميوانيت  اش ل استباقي. زادت الميوانير السنوير ماملر التداليف لم ت  خدمات التدقيق التحقياات ماارنر ا ا  

في المئر من إيرادات اندوأل األمم المتحدة للس ار ل ا    0.58، ااستثناء التحايق، ومثلت الويادة بنسبر 2019ئت الشاغرة الق لي ل ا  الو ا
 أعطه(. 1جدول  للوفاء بوالتر صات أربي ش   لم ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق )انظر  2019

IV.   2019أنشاة التدقيق الداخلي في عام 

A.  منهجية تقييم مخاطر التدقيق 
ينق  م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق أنشطر الضمار بناءن على خطر التدقيق الاائمر على المخارر، الم تمدة من قبل المدير   .18

قمي  التنقي ل ا د است راا ا من قبل اللقنر االستشارير الم نير االرقاار. وا ت خطر التدقيق بناءن على ااييم مخارر التدقيق الموَّ ار لم
مقاالت لتدنولوجيا الم لومات   10عملير أعمال أساسير و 13وحدة أعمال متضمنر في أنشطر اادتم البرنامج و 140، م ونر من التدقيق

(. واُااس المخارر من خطل مقموعر من المؤشرات التي امثل التا ير المحتمل واحتمالير حدوث DP/FPA/2019/6واالاقاالت )انظر 
 على احايق أهداف وحدات األعمال وال مليات واألنظمر التي يتم ااييم ا.  أحداث قد اؤ ر اا يرنا سلبينا

  تستخد  ااييم مخارر التدقيق لوحدة األعمال مؤشرات اقيس: )أ( األهمير النسبير للبرنامج ومدى ا اده وأداءه والتغييرات الطارئر علي ،  .19
ر )مثل الت داد الس اني(، )د( وقدرة وحدات األعمال إلدارة البرنامج واألنشطر )ب( والت ايد واألداء التشغيلي، )ج( والتغييرات البرمقير المتوق  

 التشغيلير الحالير والمستابلير، )هـ( ومستويات القساد في البلدار التي يوجد ب ا م اا  ميدانير.

دفق من خطل ه ه ال مليات واا يرها  القيمر النادتر التي ات تستخد  ااييم مخارر التدقيق ل ملير األعمال األساسير مؤشرات اقيس: )أ( .20
 والتغييرات التي اؤ ر علي ا، )ج( والق الير المتقورة لةنظمر والضوااط الموجودة، )د( الادرة على إدارة ال مليات.  وا ادها، )ب(

أهميت ا وا ايدها،  أ(يتم ااييم المخارر المرابطر بتدنولوجيا الم لومات واالاقاالت اش ل منققل، بناءعلى المؤشرات التي اقيس: ) .21
 )ب( والتغييرات التي اؤ ر علي ا، )ج( والق الير المتقوة للضوااظ الموجودة في ه ه المقاالت.

ل  كما أخ  ااييم مخارر التدقيق في االعتبار ما يلي: )أ( نتاج إدارة مخارر المؤسسات وعمليات التاييم ال ااي للتح م قيد التنقي  من قب .22
ت مي اإلدارة في المار والم اا  اإلقليمير، )ج( النتائج واواريخ االنت اء ل مليات التدقيق الداخلي والخارجير السااار، وم لك  اإلدارة، )ب( التقاعط

 .VI.G)د( الم رفر المقم ر من خطل عمل التحقياات. اواح نتائج ااييمات المخارر في الاسم 

B.  2019خاة التدقيق لعام 
 القر نتائج ااييم المخارر للتدقيق وأخ ت في االعتبار، وم 2018/2019إلى وحدة األعمال ل امي  2019استندت خطر التدقيق ل ا   .23

 . 2015عند االقتضاء، ااييم مخارر ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت ال ل ام إجراؤه في أواخر عا  

،  2019وبداتر عا   2018و 2017مشارمر للتدقيق اغطي نقاات عامي   30 2019اضمنت خطر ال مل األالير للتدقيق الداخلي عا   .24
االقت امويج من: وحدات أعمال عالير المخارر وعمليات وبرامج ومقاالت ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت عالير المخارر، وعملير ادقيق و 
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د  داخلي مشترك، حسبما اارر خدمات التدقيق الداخلي لمؤسسات منظمر األمم المتحدة. من أجل ا ظيم الموارد، ام التخطيط للتدقيق اش ل مت م
وبيئات  ل إلى درجات متقاوير من اإلنقاز بن اتر ال ا . في أ ناء ال ا ، ام ا ديل الخطر لت  س المخارر ال الير التي اتطل  اهتمامنا فوريناللواو 

 . 2القدول متغيرة ون ج مختلت الست راض ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت واألحداث غير المتوق ر. ُت رض المستوى الق لي للتنقي  في 

 2الجدول 
 2019استعراض عمليات التدقيق لعام 

 الحالة 
وحدات  
 األعمال 

 العمليات 
 والبرنامج 

تكنولوجيا 
المعلومات  
واالتصاالت  

(ICT) 

عمليات  
التدقيق  
المشتركة  

 )أ(

عملية   
التدقيق  
 )ب( عن بعد

 اإلجمالي  االستشارية

              
 بحلول نهاية العام  –عمليات التدقيق األصلية المخاط لها  

 23  1 1 1 4 16  2018ستنت ي في عا  
وستنت ي في   2018ستبدأ في عا  

 2019عا  
5  

 
 

2 
 

7 

 30 - 3 1 1 4 21  التدقيق إجمالي عمليات 

 حسب الحالة في نهاية العام  –عمليات التدقيق الفعلية 
  12 )ج( التاارير الن ائير القادرة 

 1 1  14 
  4 مشروع التاارير القادرة 

 
  

 4 
 1 1      ال مل االستشارل 
 19 1 1 1 - - 16 المجموع الفرعي 

مشروع التاارير قيد اإلعداد أو  
 المراج ر 

2 1  
  

 3 

  3 2 مرحلر التخطيط أو ال مل الميداني 
 

2  7 
 29 1 3 1 - 4 20 اإلجمالي 

   مالحظات 
 

  
 

 

 )ا( احت قيادة الخدمات األخرى للتدقيق الداخلي في األمم المتحدة.
 للم اا  المدانير من المار.است راض الق الير التشغيلير للضوااط الرئيسير المحددة والم امطت المالير )ب( 

 .2)ج( قائمر التاارير الن ائير القادرة في المرفق 
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م تبنا قطرينا، وم ت  واحد إقليمي، و قليم واحد مغطى   11عملير من عمليات التدقيق لوحدة األعمال )  13شملت التاارير الن ائير القادرة   .25
في المئر إلجمالي نقاات   34حوالي  –مليور دوالر أمري ي  365ترك ونقاات ابلغ اموج  رريار التدقيق عن ا د( وعملير ادقيق داخلي مش

في المئر(   38في المئر(، وام اقنيف خمس عمليات ادقيق داخلي )  8على أن ا "ف الر" )  (4) . ام اقنيف عملير ادقيق داخلي واحدة2018عا   
في المئر(.  23في المئر( و طث على أن ا "غير ف الر" ) 31على أن ا "احتاج ا ض التحسينات" واقنيف أربي اان ا "احتاج احسينات مثيرة" )

. عطوة على صلك، ام اقنيف التدقيق المشترمر لـ "اوحيد األداء" 3القدول اخلي في اظ ر التاييمات حس  المقال الخااي ل ملير التدقيق الد
اان ا مراير جوئينا".
(5) 

 3الجدول 
 التصنيفات حسب المجال  – 2019التدقيق الداخلي لوحدات األعمال لعام عمليات 

 التقنيف 
 )أ(المجاالت

 إدارة العمليات  إدارة البرامج  حوكمة المكاتب
 % الم اا   % الم اا   % الم اا  

 %31 4 %15 2 %25 3 الق الير 

 %69 9 %31 4 %25 3  احتاج إلى ا ض التحسينات 

 - - %31 4 %50 6 احتاج إلى احسينات مثيرة 

 - - %23 3 - - غير ف ال
ام إجراؤه )أ( تختلت نطاأل وعمق االســـت راض حســـ  التدقيق، اما يتناســـ  مي نتائج ااييم مخارر التدقيق ال ل  

 في أ ناء التخطيط. ااستثناء التدقيق المشترك لتوحيد األداء.
 

ااريرنا ن ائينا أو مشروع التااريرالقادرة احلول ن اتر ال ا .   18مي  2018و 2019 ل اوقيت االنت اء من التارير متطااانا بين عامي  .26
قبل قدرة اإلدارة ال ليا المحددة لم ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق ومي صلك، استمر الواول إلى المستوى المخطط لتتم ال رقلر من 

 (. والتطورات غير المتوق ر في أ ناء عمليات التدقيق وم دل دورار المو قين والوقت المناضي في الاي االستقااات اإلدارير )لب ض التاارير

 ارد اقاايل أكثر النتائج أهمير في الاسم السادس ب.   .27

C.  تغاية التدقيق الناتجة 
اشير إستراايقير التدقيق لم ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق أن  ستتم عمليات التدقيق الداخلي لوحدات األعمال عالير المخارر   .28

المخارر خطل دورة مدا ا عشرة أعوا ، مي اوفير امار إاافي من خطل عملير  خطل دورة مدا ا  ط ر أعوا ، ووحدات أعمال متوسطر 
ا وحدات األعمال منخقضر المخارر. استدماالن للتغطير المادمر من قبل عمليات التدقيق لوحدات األعمال،   التدقيق عن ا د، ما تغطي أتضن

 سنوات. 10شاملر على مدار فترة فستتم اغطير ال مليات الرئيسير عالير المخارر من خطل است رااات 

أعوا  مما في   10و 5 2019-2017 ل متوسط دورة التدقيق لوحدات األعمال عالير المخارر ومتوسطر المخارر للقترة بين عامي   .29
ا للقترة بين عامي  11و 6و 2018و  2016عامنا للقترة بين عامي  11و 5)ماابل  2018و 2016القترة بين عامي  على   ،2017و 2015عامن

 عامنا لل مليات الرئيسير عالير المخارر.  12التوالي( وأكثر من 

__________ 

ــينــات مثيرة" والتحسيييي  ي  احتــاج ا ض "الق ــاليــر" وارلي على ا ريقــات "  (4)  ــ ــــ ـــ " على الموقي اإللدتروني غير ف ــال"" واحتــاج احســـ
https://www.unfpa.org/admin-resource/standard-definition-audit-terms. 

 .2016على  ط ر مستويات لما قبل  ااييمااستخدا   (5) 

https://www.unfpa.org/admin-resource/standard-definition-audit-terms
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V.  2019أنشاة التحقيقات في عام 

 احّمل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق مسؤولير إجراء التحقياات في جميي أنواع اإلبطغات عن األف ال غير المشروعر: .30

دوأل األمم المتحدة للس ار، ال ل يتراوح بين االحتيال والقساد واوالن إلى المضاتار التحقياات "الداخلير": سوء السلوك من قبل مو قي ان
والتحرش القنسي وسوء استخدا  السلطر واالنتاا  من المبلغين عن المخالقات داخل م ار ال مل واالستغطل واالعتداء القنسيين وغيرها  

 خاار االسياسر الم مول ب ا.من انت اكات األنظمر والاواعد واإلادارات اإلدارير أو ال
التحقياات "الخارجير": الممارسات المحظورة من قبل المت اهدين المستالين وشرماء التنقي  والموردين وأرراف  الثر أخرى، اما في صلك  

 ار. الممارسات القاسدة واالحتيالير وغيرها من الممارسات غير األخطقير التي الحق الضرر اقندوأل األمم المتحدة للس 
 احقياات اقيادة "األرراف الثالثر": يتبي م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق احقياات االستغطل واالنت اك القنسيين، الل ار يتورط 

 في ما مو قو شرماء التنقي ، ويقري ا شرماء التنقي  ال ين اتوفر لدي م قدرة التحقياات الداخلير. 
ن قبل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق )من استط  ش وى واوالن إلى إغطأل المسالر ا د  ام وات عملير التحقياات المتب ر م  .31

القارة   DP/FPA/2018/6است راض أولي مو ق في م مرة اإلغطأل أو إصا اقتضى األمر، ا د التحايق الدامل المو ق في اارير( سااانا )انظر 
 . 2019( واغيرت االداد في عا  29

D. حاالت جديدة 
ااريبنا نقس المستوى ال ل مانت علي  في عا    –حالر جديدة  112، الاى م ت  خدمات مراج ر السياسات والتحقياات 2019في عا   .32

حس  القئر   2019م اسقيل مل حالر، التي قد اتضمن عدة بطغات، امن فئر البطغات األكثر أهمير. يتم عرض التقاايل ل ا  . يت2018
 .1الش ل قاه حس  القئر الرئيسير وحس  ال ا  في واالا 4القدول الرئيسير على القان  األتسر من 

، ُقِقد 2013من خطل استشاريي التحقياات. عند التادتم في عا   2019ال تم ن زيادة عدد الحاالت وم دل الو ائت الشاغرة ل ا    .33
ااستخدا  االستشاريين إاافر المرونر والادرة اإلاا ير إلى م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق الستي اب أققى حد في عدد الحاالت  

ددة. على مر السنين، وعلى الرغم من الحاجر إلى مويد من الدعم اإلدارل، أابح استخدا  االستشاريين هو الطريار المتب ر وجل  م ارات مح
اسب  ندرة المحااين في المستوى   –لم القر الويادة المستمرة في الحاالت القديدة مي الت ويض جوئينا للم دالت المراق ر للو ائت الشاغرة 

في المئر من إجمالي قدرة التحقياات لم ت  خدمات    42و  30، مّثل االستشاريين نسبر بين  2018و  2016القترة بين عامي    الم ني. على مدار
ا، نظرنا لندرة السوأل لطستشاريين المؤهلين. ال   2018التدقيق الداخلي والتحايق. أابح ه ا االعتماد المقرط المسؤولير الرئيسير من عا    فقاعدن

، إال في أوائل عا  2018، الل ار وافق علي ما المقلس في أيلول/سبتمبر عا  2020و 2019بين المحددين بوقت ل ا  تم ن ملء المنق
 ، نظرنا للادرة التنافسير لتو يف محااين )مختقين( وباإلاافر إلى رول عملير التو يف. 2020

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/DP.FPA_.2018.6_-_OAIS_report_2017_-_FINAL_-_9Apr18_rev_3.pdf
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 4الجدول 
 2020ت المؤجلة لعام والحاال 2019الحاالت الواردة في عام 

 2020الحاالت المؤجلة لعام  2019الحاالت الواردة في عام   

 خارجي   داخلي  )*(الوصف
بقيادة   

"األطراف 
 الثالثة" 

 
 اإلجمالي 

 خارجي   داخلي   %  
بقيادة    

"األطراف 
 الثالثة" 

 
 اإلجمالي 

  % 

 االحتيال /  
 )**(  االنت اك المالي

34 11  8 53 47% 58 34  11 103 56% 

المضاتاات في م ار ال مل /  
 سوء استخدا  السلطر 

20     20 18% 28     28 16% 

 %6 10     10 %9 10   1 9 التحرش القنسي 
االستغطل واالنت اك  

 )***( القنسيار
1  

8 9 8% 1   8 9 5% 

 %6 11   8 3 %8 9   6 3 احويل المنتج 
 المحاااة /  

 اضارب المقالح 
7     7 6% 14 1   15 8% 

  األف ال غير المشروعر األخرى 
3   3 3% 1 2   3 2% 

 %1 1     1 %1 1     1 األعمال االنتاامير 
 % 100 180 19 45 116 % 100 112 16 21 75 اإلجمالي 

% 67% 19% 14% 100 %  
64% 25% 11 % 100 %  

 . 2019امت اياغر اإلحقاءات في عا   )*(
 اما في صلك السرقر.  )**( 

 اما في صلك المسائل التي ال البي حد اإلبطغ لةمم المتحدة. )***( 
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 1الشكل 
 حسب الفئة )عند استالم الشكوى(  2019و 2012استعراض الشكاوي الواردة بين عامي 

 
 )*( اما في صلك السرقر.  

 

استقسارنا للحقول على المشورة أو الحقول على الم لومات   34ااإلاافر إلى صلك، عالج م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق  .34
 الم املر.في المئر من ا اش ل من أش ال المضاتار أو سوء  10( وا لق أقل من 2017في عا   11و 2018في عا   51)

، الاى م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق الش اوى المبلغ عن ا: عن رريق البريد اإللدتروني أو البريد ال ادل مباشرة  2019في عا    .35
 في المئر( أو من خطل الخط الساخن للتحقياات السرير لم ت  خدمات التدقيق الداخلي  54إلى م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق )

في المئر(، أو عن رريق اإلحالر من التدقيق الداخلي أو الديانات الخارجير إلى م ت    34والتحايق أو عنوار البريد اإللدتروني المخقص )
 في المئر(.  4في المئر(، أو االحضور الشخقي ) 8خدمات التدقيق الداخلي والتحايق أو إلى اندوأل األمم المتحدة للس ار )

E.  حجم الحاالت 
مي  2019( في عا  OAIS، ا امل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق )2018حاالت امت إحالت ا من عا   103ن  إلى جا .36

استقسارنا للحقول على المشورة أو   34، ااإلاافر إلى 2018ي المئر ماارنر ا ا  ف 20(، وزيادة بنسبر 5القدول  حالر نشطر )انظر  215
 (.34الم لومات الم مورة سااانا )انظر القارة  
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 5القدول   
 2019و 2017است راض للحاالت الواردة والمغلار في القترة بين عامي 

    2017 % 2018 % 2019 % 
 %48 103 %36 65 %28 41 حاالت ُمرحّلر 

     %3 4 2015من عا   - 

 %0 1 %2 4 %25 37 2016من عا   - 
 %15 33 %34 61   2017من عا   - 
 %33 69     2018من عا   - 

       

 %52 112 %64 115 %72 106 ش اوى مستلمر في ال ا  الحالي 
 %35 75 %42 75 %44 64 داخلي  التي من ا: 
 %10 21 %21 38 %28 42 خارجي   

 %7 16 %1 2  - األرراف الثط ر  
 % 100 215 % 100 180 % 100 147 إجمالي عدد الحاالت 

       المغلقة الحاالت 

 %74 26 %75 58 %65 53 ا د التاييم األولي 
 %26 9 %25 19 %35 29 ا د التحايق الدامل 

 %20 7 %12 9 %17 14 مو ار  التي من ا: 
 %6 2 %13 10 %18 15 غير مو ار   

 % 100 35 % 100 77 % 100 82 إجمالي الحاالت المغلقة 
  180  103  65 الحاالت الُمرحّلة للعام التالي 

 %64 116 %63 66 %58 38 داخلي  التي من ا: 
 %25 45 %35 36 %42 27 خارجي  
 % 11 19 %2 2  - األرراف الثط ر   

  22  23  44 (i)عدد الحاالت السنول حس  المحاق

 بناء على جميي مو قي التحايق، اغض النظر عن المستوى.  (1)

 

F.  توزيع الحاالت 
 ا د التحايق الدامل. 9ا د التاييم األولي و 26: 2019حالر(، في عا   215حالر، من إجمالي عدد الحاالت ) 35ام االنت اء من  .37

( 6والتقاايل الواردة في المرفق  6جدول ام او يق سبي حاالت، من امن اسي حاالت ام التحايق في ا، اش ل مامل أو جوئي )انظر   .38
القيمر اإلجمالير للحاالت المو ار، التي انطول على خسارة لقندوأل األمم المتحدة للس ار إما من خطل   وأربي حاالت ل ا عواق  مالير. وبلغت

 دوالرنا أمري ينا.  106,379.44الممارسات االحتيالير أو المخالقات المالير، 
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 6جدول 
 حس  القئر  2019است راض للحاالت التي انت ت في عا  

 اإلجمالي  غير موثقة  موثقة 

 خارجي  داخلي  الوصف  
بقيادة  

"األطراف 
 الثالثة" 

 خارجي  داخلي  اإلجمالي 
بقيادة  

"األطراف 
 الثالثة" 

 % اإلجمالي  اإلجمالي 

 %44 4 - - - - 4 - 3 1 االحتيال/المخالفات المالية 
االستغالل واالنتهاك  

 الجنسيان 
1 1 - 2 - - - - 2 22% 

 %22 2 1 - - 1 1 - - 1 التحرش الجنسي 
 % 11 1 1 - - 1 - - - - األعمال االنتقامية 

 % 100 9 2 - - 2 7 0 4 3 اإلجمالي 

% 33% 43% 0% 78% 22% 0% 0% 22% 100 %  

 

  2020حالر ات لق امسائل االحتيال الداخلي اش ل أساسي صات األولوير المتوسطر، إلى عا   180، ام ارحيل 2019في ن اتر عا   .39
ا ض ا محدد بوقت وزيادة   –، اسب  القمي المتوامن لـ )أ( عدة حاالت م ادة 2018ر عا  (، واضاعقت ااريبنا على مدا4القدول )انظر 

ااإلاافر إلى )ب( واي المو قين غيرالمستار: مي وجود ال ديد من الو ائت   2019مقاجئر في الحاالت القديدة في النقت الثاني ل ا  
وأل األمم المتحدة للس ار والقادار الدامل للادرات االستشارير في النقت  الشاغرة للمو قين، اما في صلك منق  الرئيس وفريق جديد لقند

 . 2019الثاني من عا  

في المئر في مرحلر التاييم األولي والباقي إما في مرحلر التحايق و ما متاار التارير   76حالر م لار لن اتر ال ا ، مار  180ومن بين   .40
 في المئر لدل من ما(. 12)

أعطه إلى زيادة سوء التوقيت، إما اسب  انت اء الحاالت و ما أر عمرها تقوأل ال دف ا ثير، وهو ستر   33في القارة أدى الواي الوارد  .41
في اس ر أش ر )في المتوسط من االستط  إلى اإلغطأل(. بلغت مقموعر الحاالت   2019عا     أش ر االمتوسط. ام إغطأل الحاالت المنت ير في

  17في المئر من م اقاوزوا ال دف المحدد استر أش ر، حيث يبلغ متوسط عمرهم  59الم لار في ن اتر ال ا  ما تارب من عا ، في المتوسط، 
 ت التحرش )عمل/جنسي( وسوء استخدا  السلطر واالستغطل واالنت اك القنسيين.عامنا، نظرنا لةولوير في الحاالت المحددة بوقت وحاال

VI.   2019النتائج الرئيسية المستخلصة من عمليات التدقيق الداخلي والتحقيق في عام 

G.  2019تقييم مخاطر التدقيق لعام 
في اوء ااييم المخارر لـ )أ( وحدات األعمال، )ب(  2019نتائج ااييمات مخارر التدقيق لوحدات األعمال ل ا   7جدول يلخص  .42

 . 2020ما يدعم خطر التدقيق ل ا    –وم ونات ال مليات الرئيسير وادنولوجيا الم لومات واالاقاالت 
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 7جدول 
 2019نتائج تقييم مخاطر التدقيق لعام 

 الكيانات 
 المخاطر 

 اإلجمالي 
 منخفض  متوسط   عال 

 121 59 50 12  المكاتب القارية  
 6 2 4 - الم اا  اإلقليمير
 8 8 - - م اا  االاقاالت 

 5 - 2 3  وحدات المار المشترمر في اادتم البرنامج 
 140 69 56 15 وحدات األعمال 

     

 120 86 34 )*( مكونات العمليات األساسية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 تحللت العمليات األساسية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى مكوناتها، وركز التقييم على المكونات عالية المخاطر.)*( 

 

للمخارر. اتوافق عوامل المخارر للتدقيق النااقر، اش ل عا ، مي ت  س ااييم مخارر التدقيق ا رض اندوأل األمم المتحدة للس ار  .43
ا من:   عوامل المخارر التي ام احديدها من خطل عملير إدارة المخارر في المؤسسات المواوعر من قبل اإلدارة واباى متشاب ر وانشا أساسن

(a)    ،برنامج م اد وماسم نسبينا وام انقي ه من قبل عدد مبير من وحدات األعمال، ت مل ال ديد من م في البيئات ال شر
 االت اور مي عدد مبير من شرماء التنقي  مي مستويات قدرة متقاوار. 

(b) سااار، احت قيادة م ت   وأنشطر االستقاار اإلنسانير الم ادة والمت ددة اش ل متوايد، في عدد دول أكبر من األعوا  ال
 . 2019الشؤور اإلنسانير، التي ا مل من  منتقت عا  

(c)   وبرنامج مبير ألمن سلي القحر اإلنقابير )"إمدادات اندوأل األمم المتحدة للس ار"( ال ل يوفر ممير مبيرة من مواني
 ما تخلق عدة احدتات للشقا ير وإلدارة سلسلر اإلمداد.  –الحمل 

(d)  المستمر على عدد اغير ومتوايد الق ات المانحر الرئيسير والت رض إلى االبات ال ملر. واالعتماد 
(e)  )على   – ما تالل من مرونر البرنامج ويولد ع ء عمل مبيرنا–ونسبر متوايدة من الموارد األخرى )التمويل غير األساسي

مي اغطير اداليف   – ر المالير وغير المالير سبيل المثال، التقاوض على االاقاقيات )محلينا( والوفاء امتطلبات التااري
 و ائت اإلدارة الرئيسير اش ل جوئي.

(f)    )وعمليات اادر عاٍل من الطمرموير، مي وجود قوى عمل مبيرة ومتقرقر )اما في صلك االستخدا  الم ثت لطستشاريين
 ومستويات الشراء المحلي الدبيرة وعدد مبير من الم امطت المالير. 

(g)  رة التغيير على نطاأل واسي، اما في صلك التخطيط القديد لموارد المؤسسات. وممارسر إدا 
(h)  لوباء فيروس مورونا على قدرة اندوأل األمم المتحدة للس ار على انقي    –في ه ه المرحلر–واأل ر غير الم روف

 الخطر اإلستراايقير ونموصج عمل . 

ت لتدنولوجيا الم لومات واالاقاالت على أن ا صات مخارر أعلى للتدقيق ما زال يتم ااييم أربي وعشرور عملير لةعمال وخمسر مقاال  .44
 ، يتم اضمين األسباب الرئيسير ل لك في أقواس.2019مي االستمرار في مطحظر مستويات التاد  المختلقر في عا  
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(a)  مخارر في المؤسسات، اما في  ( إرارالتح م المتدامل، اإلشراف اإلدارل )اوااط "خط الدفاع الثاني"(، و دارة ال1: )الحوممر
مي التاد  ال ائل المحرز في اطوير سياسات وأدوات "خط الدفاع الثاني"،   –صلك إدارة مخارر االحتيال ) غرات الادرة والتح م( 

 ستمرارير ال مل.وا (4( وا بئر الموارد )التغييرات الطارئر على حالر التمويل(، )3و دارة التغيير، اما في صلك المبادرة الثاا ير، ) (2)

(b) وخطر ال مل واإلدارة المالير   (2( اقميم البرنامج والحوممر واإلشراف )في السياقات اإلنسانير اش ل أساسي(، )1: )إدارة البرنامج
واالستقاار  (3للبرنامج والمراقبر ) غرات في التح م، مي احسينات مطحظر في األدوات المتاحر ولدن االستخدا  غير متدافئ(، )

نسانير ) غرات في الادرات والتح م؛ زيادة التدخطت اإلنسانير والتحدتات التي اؤ ر علي ا، مي مطحظر احسينات في المراقبر اإل
( وعملير الضمار المت لار اشرماء التنقي ، من ااييمات الادرة إلى آليات الضمار )الثغرات ومسائل الادرات(، 4غير اإلنسانير(، )

واي ماترحات التمويل واداليق ا   (6توريد ) غرات الادرات والتح م، مي احسين مبير في "خط الدفاع الثاني"(، )( و دارة سلسلر ال5)
 ( المسائل المتبقير إلدارة القندوأل االستئماني وغير الرئيسير.7)االنظر إلى النسبر المتوايدة للتمويل غير الرئيسي(، )

(c) لبشرير، اما في صلك إدارة المواه  والتو يف )الثغرات ال ملير، مي احسين في م دالت  ( احسين إدارة الموارد ا1: )إدارة ال مليات
( ومشتريات الم اا  الميدانير ) غرات ف الير التشغيل(، 2الو ائت الشاغرة للمناا  الرئيسير و دارة عاود المو قين(، )

 ي حاالت الطوارئ في عدد أكبر من البلدار(. ومشتريات إنسانير )المخارر الدامنر الستخدا  إجراءات المشتريات ف (3)

(d) ( مشروع احويل ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت، اما في صلك حوممت  وانقي ه، وال 1: )ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت
الو ائت إلى نظا  جديد ( واطبياات األعمال )ارحيل  2سيما النظا  القديد لتخطيط الموارد في المؤسسات ) غرات في الادرات(، )

( 4واعتماد السحاب والموفر الخارجي لل مليات الرئيسير )إدارة مخارر الطرف الثالث(، ) (3لتخطيط الموارد في المؤسسات(، )
 األمن. 

(e) :( عن االستغطل واالعتداء1) واالستغطل واالنت اك القنسيار، والتحرش القنسي والمضاتار في ال مل، وسوء استخدا  السلطر 
ا  يما يت لق  القنسيين، اما يتوافق مي السياأل البرنامقي لقندوأل األمم المتحدة للس ار وعلى مستوى النظا  االدامل، خقوان

( استقاار لمواقت التحرش المت ددة )في ال مل والقنسي( و ساءة است مال السلطر اال مليات والدقاءة والسرعر 2اشرماء التنقي ، و)
 مناسبر. والشقا ير الضرورير ال 

H.  نتائج التدقيق الداخلي والتحقيق 
على الرغم من الترميو الم ثت  - 2019اتوافق الممارسات القيدة وفرص التحسن التي مشقت ا أعمال التدقيق الداخلي والتحايق في   .45

بواسطر مقلس مراج ي حسااات    مي الك المحددة والمبلغ عن ا في األعوا  السااار، إاافر إلى الك المتضمنر  -على الحاالت ال شر واإلنسانير
 .3الخاار ا . وهي مادمر أدناه، وفي ش ل جدول متضمن في الملحق  2019األمم المتحدة في م مرة مطحظات التدقيق المؤقتر ل ا  

 وحدات األعمال

(i)  حوكمة المكاتب 
قوير بينما اتوافق نتائج ومخرجات البرنامج متاا ر التحسينات في التخطيط السنول، مي اطبيق المويد من الم اا  ل مليات اخطيط  .46

ا إكمال أنشطر   بواوح مي الك الموجودة في الخطر اإلستراايقير لقندوأل األمم المتحدة للس ار مي انقي  وااح للخطط المواوعر. ام أتضن
ألعوا  المااير في واي هياكل ال  التخطيط السنول ورفي التاارير في الوقت المناس  وبش ل اشارمي. اااي عدد أكبر من الم اا  ااقاه ا

اولي  مرموير من أجل اطبيق ومراقبر أفضل ألنشطر البرنامج. اااي ال ديد من الم اا  المشارمر الق الر مي منظمات األمم المتحدة األخرى، مي  
في ع س م دالت اإلاما  ال الير داخل أدوار قيادتر في اقم ات التنسيق بين الوماالت ومقموعات ال مل. استمرت أنشطر التنمير وااييم األداء  

األرر الومنير المواوعر، ما تساعد على احسين مسؤولير المو قين وأدائ م في م اا  مت ددة. وبالمثل، فإر إدخال أدوات مراقبر جديدة  
 واالستخدا  الق ال ل ا في التدري  اإللوامي وأنشطر الت لم قد أدى إلى م دالت إاما  عالير.
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اما في صلك ا ريقاا ا والمؤشرات الماابلر ل ا وخطوط األساس -طيط الم وز والتو يق األواح لقميي المخرجات صات القلر  سيساعد التخ .47
والمراج ات في الوقت المناس  لل ي لر المؤسسير على: التطبيق في الوقت المناس  لل ياكل الم تبير لتوايل   -واألهداف وم الم اإلنقاز
يلير، واوافق أفضل مي خطط اإلدارة السنوير وخطط عمل الشريك المنق  واحسين المراقبر لتدور أكثر شموالن وادامطن  البرمقر والحاجات التشغ

ا القارة    (.50)انظر أتضن

ا في احديد وااييم جميي المخارر ام إنقاز مويد من ا  .48 لتاد  على إنضاج عملير إدارة المخارر. وهي اتطل  احسيننا مستمرنا، خقوان
)صات القلر(، والتي اؤ ر على أحد الم اا  واطوير إجراءات التخفيف التي ام ااييم جودا ا. من المتوقي أر اطوير وانقي  سياسر إدارة  

ا من  المخارر االمؤسسر وسد فقوات مقموع ر الم ارات التي احد من الر وف الير التاييمات التي اتم بواسطر الم اا  سوف اقل  مويدن
 التحسينات على ه ا المقال. 

(ii)  إدارة البرامج 

a.  تخايط البرامج وتنفيذها ومراقبتها 
 برامقير ومالير  ابتر. ا ين ا ض الم اا  فرقنا مخققر لل مل من مث  مي شرماء التنقي  لتادتم الدعم وامار مراقبر  .49

( واوااط "خط الدفاع الثاني" التي أدخلت ا المارات الرئيسير مثل  GPSساعدت التحسينات المستمرة على نظا  البرمقر ال المير ) .50
التنقي . واظل  مراج ات م امطت النقاات الدورير اإللوامير، على احسين اوااط اإلدارة المالير للبرنامج االنسبر لةموال المحولر إلى شرماء

مي  - من حيث واي خطط ال مل والميوانيات اش ل مناس  في نظا  البرمقر ال المير -الحاجر إلى مويد من اإلدارة القارمر لخطر ال مل 
لمراقبر. سردتات أقوى، واو يانا أشمل للتداليف )اما في صلك األساس المنطاي واالفترااات المواوعر( و عداد الميوانيات على مستويات حساب ا

إاافر إلى صلك، هناك حاجر لواي أرر عمل شاملر للمراقبر من أجل اغطير واتبي جميي مؤشرات مخرجات البرنامج، وأدوات ما ير لدعم  
ا من التدري  واألدوات والموارد لبناء إم انير مراقبر ا  ت  الاطرل.لم أنشطر المراقبر واحديد نتائج المراقبر واسقيل ا واتب  ا. يتطل  األمر مويدن

b.  إدارة الشركاء المنفذين 
اش ل أساسي   -لوحظت احسينات على استخدا  ال مليات التنافسير والمو ار اش ل مناس  الختيار الشرماء المنق ين. نمط اوزيي التمويل   .51

 .2019(، على الرغم من مون  في مستوى أعلى قليطن في عا  5في الرب ين األخيرين من ال ا  استمر )انظر الملحق 

  استمر ال مق والنطاأل والتدرار والتوقيت والتو يق للم اينات ال شوائير )التي تقري ا إما مو قو اندوأل األمم المتحدة للس ار والشرمات   .52
ا للضمار. اتطل     الخارجير ومنظمات األمم المتحدة األخرى و ما ااالشتراك م  ا( في اطلب ا الهتما  خاص لتقبح مقدرنا مو وقنا ا  امامن
  الم ارات الضرورير مويد من التنمير )مي أخ  م دل دورار المو قين وحاجات التدري  في االعتبار(. استمر الحاجر إلجراء ااييم إم انيات 

وم لك التتبي االستباقي   -لتحديد حاجات بناء اإلم انيات واحديد مدى أنشطر الضمار التي ينبغي إجراؤها- شرماء التنقي  اش ل أكثر ارامر 
نقي  أنشطر بناء اإلم انيات. إاافر إلى صلك، ينبغي أر اتوافق اوااط اكتشاف ومني مخارر احتيال شريك التنقي  مي إرار عمل إدارة لت

 المخارر المؤسسير من اندوأل األمم المتحدة للس ار. 

اإلمدادات )انظر الاسم التالي( وااييمات   إاافر ل لك، تخضي شرماء التنقي  لتاييمات وااحر مت ددة: التاييم الدقيق وااييم إدارة سلسلر .53
 اور مي  مني االستغطل واالعتداء القنسيين. سي ور من المقيد إدخال رريار شاملر ومرنر لتاييم شرماء التنقي  ااعتبارها أمرنا ارورينا في الت

 منظمات األمم المتحدة األخرى. 

c.  إدارة سلسلة اإلمدادات 
 لر لةعوا  المااير: )أ( التاخرات في المخالقات القمرمير، و)ب( األداء غير المتسق واو يق  لت مقاالت التحسين في الدولر مما .54

مون م    اوااط االستط  والقحص للبضائي الواردة، و)ج( النواقص في اوااط ومرافق إدارة المخازر، و)د( ناص التتبي والمراقبر ورفي التاارير أو
 وزي   واوافره.غير مافين اشار مستويات مخوور السلي وا
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إدخال مويد من الشقا ير في إدارة سلسلر اإلمدادات وواي عملير امار "الميل األخير" لمراقبر البضائي إلى جان  استخدا  سلسلر    .55
ومراج ات   اإلمدادات لوسائل متنوعر، اما في ا رفي التاارير االمخوور والم اينات ال شوائير وخرائط سلسلر اإلمدادات واايييمات شريك التنقي 

ما يوفر رؤير أواح لتوزيي المخوور بواسطر الم اا  الاطرير وشرماء التنقي . إلى جان  صلك، اممت اإلدارة ووفرت ادريبنا على   -الحسااات  
األا ت في  أداة لمساعدة الم اا  الاطرير في احديد الدميات ااعتبارها آلير للسماح لدل من الم اا  الاطرير وشرماء التنقي  اق م الواطت

 سلسلر اإلمدادات ولتحديد أماكن ارميو الموارد. ستتم متاا ر أ ر ه ه المبادرات في أعمال التدقيق الداخلي المستابلير.

d.  إدارة الموارد غير األساسية 
الت بئر وأدواا ا الخاار ، اااي ال ديد من الم اا  الق ود الم ثقر لت بئر الموارد الخاار ب م، ما أدى إلى ا ويو ممارسات 2019في  .56

 ب م، ومشارمر المتبرعين من خطل التواال والويارات المنتظمر، اما في صلك إجراء المراقبر المشترمر مي ممثلي المتبرعين.

  ينبغي أر تستمر الترميو على ا ويو ا بئر الموارد وخطط الشراكات وعلى المويد من ج ود ا بئر الموارد المنسار. إر دعم الم اا   .57
ا القارات   (b)و 82اإلقليمير في ه ا الخقوص أمر ارورل. ويظل عدد من االاقاقيات غير القياسير وااييمات ما قبل التمويل )انظر أتضن

 ( مواي اهتما . (c)و

(iii)  إدارة العمليات 

a.  الموارد البشرية 
إدارة اإلجازات من خطل أامتر جميي اطبياات اإلجازات والموافاات في نظا  اخطيط الموارد المؤسسير الموجودة  لوحظ ااد  في مقال  .58

 والنشر الش رل لإلش ارات اطلبات اإلجازات.

، مي ا ض الحيود اخقوص اختيار الخدمر وعاود 2019استمرت إدارة منح ال اود وحساب رسو  االستشارات والدفي يدوينا في  .59
ا من االهتما . يلو  انظيم عملير التو االس يف  تشارات القردتر ومنح ا و دارا ا. اتطل  قوائم مستشارل الشرمات والمستشارين اإلقليميين مويدن

ا من احويل ادنولوجيا ا لومات  لم  الطويلر بينما يتم الت امل مي األخطار صات نااط الضوااط المت لار. من المتوقي إجراء احسينات ااعتبارها جوءن
 واالاقاالت. 

b.   المشتريات 
لويادة ف الير الشراء والحقول على القيمر ماابل -لوحظت احسينات مستمرة في استخدا  االاقاقيات رويلر المدى على المستوى المحلي   .60

التخطيط وال طاءات ومنح  - . ووجدت أحداث عديدة من عد  االمتثال لسياسات و جراءات الشراء على المستوى المحلي 2019في عا   -الناود
ا في سياأل إتقال   ا أحداث من التخطيط غير المناس  للمشتريات وناص مراقبر انقي  خطط المشتريات، خقوان ال اود. ولوحظت أتضن

 المساعدات اإلنسانير. 

c.   اإلدارة المالية 
، على 2019والم لومات المالير( مرة أخرى في  زادت مرات اسقيل النقاات برموز حساب خطا )ماللر ب لك من المو وقير الدلير للبرنامج   .61

الرغم من احسن اوااط "خط الدفاع الثاني" اش ل مبير، والمطبار على مستوى المارات الرئيسير الكتشاف أخطاء الرموز واقحيح ا واخفيف 
 أ رها.

ر، والتي من المحتمل أر ادبد نقاات اش ل زائد  كما ُصكر في األعوا  المااير، لتاليل خطر الم امطت المنق ة دور موافار اإلدارة المناسب .62
 عن الموارد المالير المتاحر، وينبغي أر ان  س االلتوامات المالير واحقل على الموافار في أرلس في وقت مناس  اش ل أكبر. 

 أعطه. c. إلى  aمن المتوقي أر يدخل نظا  اخطيط الموارد المؤسسي القديد المخطط ل  احسينات وااحر على النااط   .63
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d.  اإلدارة العامة 
ا  يما يت لق برسو  الشراء المب ر، على المستوى المحلى تش ل احدتنا في  ل االمتثال لسياسات  .64 . سيساعد  2019السقر، وخقوان

ا من احويل ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت في ا ويو ه ا القوء. مشقت أعمال التد قيق التضمين المتوقي لنموصج إدارة السقر ااعتباره جوءن
ا عن الحاجر لتطبيق ال ضوااط من أجل امار االمتثال مي سياسات و جراءات إدارة األاول ومراقبر دقر م لومات األاول  الداخلي أتضن

 .2019المسقلر. استمرت اوااط "خط الدفاع الثاني" في التحسن في 

(iv)  )توفير الدعم للمكاتب في أنحاء الدولة واإلشراف عليها )المكاتب اإلقليمية 
استمرت مراقبر الم اا  اإلقليمير لةداء البرنامقي والتشغيلي لم ااب ا في أنحاء الدولر في التحسن. ويم ن أر اتحسن اش ل أكبر في   .65

 . 72إلى  69مقاالت المخاررة وفرض المساءلر على الم اا  اعيقر األداء. يوجد مويد من التقاايل في القارات 

VII.  التوصيات المقدمة وإجراءات اإلدارة 

I.  توصيات التدقيق 

 التوصيات الجديدة

 المكاتب القارية
ا لما مار بين 2019في عا   الاطريرا  اللم   اعمال التدقيق الداخلياواير  يما يت لق ا 166اش ل عا ، ادرت  .66 .  ل النمط مشاب ن

"إدارة ال مليات". وبالمثل،  ل القوء صو األولوير "المراق ر"  ويلي  ،البرامج"، حيث يت لق القوء األكبر من التوايات بـ "إدارة 2019و 2018
 (.2الش ل  )انظر ( 101إلى  83في األرقا  )من  زيادة، مي 2019و"المتوسطر" من التوايات مطااانا في عا  

 2الش ل  
 التوصيات وفًقا لمستوى األولوية -المكاتب القارية

  

  

 (.3الش ل ، حيث  لت "ال مليات" هي القئر األعلى )انظر  2019و 2018 ل النمط وفانا للنوع مما طن )في النسبر( بين عامي  .67



DP/FPA/2020/6 
 

 

20-08354 21/27 

 

 3الش ل 
 التوايات وفانا للنوع  -الم اا  الاطرير

  

 

. وجاءت  2018ماارنر ا ا   2019سيطر "اإلرشاد" غير الدافي )اوااط اإلشراف غير الدا ير أو غير المناسبر( اش ل أكبر في عا   .68
حيث مانت في المرمو الثالث. جاءت "التوجي ات"   2018"الموارد" غير المناسبر )البشرير أو المالير( في المرمو الثاني، وهو اغير عن عا  

، مما ت  س السياسات ودليل اإلجراءات األشمل. 2018، وانخقضت عن عا  2019المناسبر( في المرمو الثالث عا   )ناص السياسات 
 ر انخقضت "األخطاء" سواء البشرير أو الماقودة، بينما  لت "ال وامل األخرى الخارجر عن سيطرة اندوأل األمم المتحدة للس ار" مما هي )انظ

 (. 4الش ل 

 4الش ل  
 التوايات وفانا للسب   -الم اا  الاطرير 

  

  

 

 

 

 

 

 المكاتب اإلقليمية
. مار صلك االينا ل مليات  اوايات ماني  ، اإادار2019في عا   للم ت  اإلقليمي ألوروبا الشرقير وآسيا الوسطى اختتمت التدقيق   .69

2018ووسط أفريقيا في عا   وغرب التدقيق للم اا  اإلقليمير لمنطار آسيا والمحيط ال ادئ 
 (6). 

عد  وجود مشاكل هي لير )"حوممر الم اا "( ولدن وجود حاجات انموير في "إدارة البرامج" و"ال مليات"    2019أ  رت القورة النااقر في   .70
 (. 5الش ل و"دعم الم اا  الاطرير واإلشراف علي ا". و لت نسبر التوايات صات األولوير "المراق ر" ماابل "المتوسطر" مما هي انظر  

__________ 

 (.2017-2015قيا والقنوب األفرياي والدول ال ربير )جاءت ا دها التدقيق للم اا  اإلقليمير لشرأل أفري (6) 
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 5الش ل 
 التوصيات وفًقا لمستوى األولوية -المكاتب اإلقليمية  

  

  

ا في المش طت "اإلستراايقير" عا   .71  مي اراقاع في مش طت "االمتثال" و"ال مليات" )انظر  2019واحت التوايات وفانا للنوع انخقاان
 (. 6الش ل 

 6الش ل  
 التوصيات وفًقا للنوع  -المكاتب اإلقليمية 

  

  

مسائل "الموارد" )المالير   يما تخص السب ، استمر "اإلرشاد" في مون  المش لر األواح يتب   "التوجي ات" والتي زادت قليطن. لم ُاطحظ  .72
 .2019أو البشرير( و"ال وامل األخرى الخارجر عن سيطرة اندوأل األمم المتحدة للس ار" في عا  
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 7الش ل 
 التوصيات وفًقا للسبب  -المكاتب اإلقليمية 

  

  

 التوصيات المعلقة 

اواير في أ ناء  115،  يما يلي غلق 2019مانور األول/دتسمبر   31اواير م لار بتاريخ  165،  لت  8القدول كما هو مواح في  .73
 . 2019عا  

 8القدول 
 وصيات التدقيق وفًقا للعام حالة تنفيذ ت

 التوصيات الصادرة  )ب(عدد التقارير  العام 
 )ب( التوصيات المعلقة 

2018 2019 
 %( 1) 1 %( 1) 2 565 36 2014-)أ(2010

2015 11 171 11 (6 )% 2 (1 )% 
2016 12 183 15 (8 )% 3 (2 )% 
2017 10 122 7 (6 )% 1 (1 )% 
2018 13 162 71 (44 )% 28 (17 )% 

 %( 3) 35 %( 9) 106 1,203 82 المجموع الفرعي 
 %( 75) 130 ال يوجد  174 14 2019

 %( 12) 165 ال يوجد  1,377  96 اإلجمالي 
 %( 42) 69 %( 44) 47 من بين ا: اخطى الموعد الن ائي للتنقي 

 %( 58) 96 %( 56) 59  مانور األول/دتسمبر 31موعد انقي ه ا د 
 )للماارنر(.  2018في صلك عدد التاارير صات التوايات الم لار في ، اما  2010)أ( االنسبر ل ا  

 )ب( التاارير والتوايات ل مليات التدقيق المشترمر التي اتب  ا خدمر التدقيق الداخلي الرئيسير الماابلر.

 

(، 2019إلى    2017االمئر( مت لار االتدقيق للم اا  الاطرير )من    92)  152اوفر اقاايل عن التوايات الم لار، من بين ا    8الش ل    .74
ت لار االتدقيق الداخلي لل مليات والبرنامج وادنولوجيا  االمئر( م 2) 3(، و2019إلى   2016االمئر( مت لار االتدقيق للم اا  اإلقليمير ) 6) 10و

 الم لومات واالاقاالت في األعوا  السااار. 
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مت لار بـ "إدارة سلسلر اإلمدادات"   29من ا اتوافق مي "إدارة البرامج" )اما في صلك  70اواير م لار للم اا  الاطرير،  152من بين  .75
مت لار بـ "حوممر    36مت لار بـ "إدارة التمويل غير األساسي"(، و  4مت لار بـ "اخطيط البرامج وانقي ها" و  13مت لار بـ "إدارة الشريك المنق " و  24و

مت لار    15بـ "إدارة ال مليات" )من بين ا    46بـ "إدارة الم اا "( و  9بـ "إدارة المخارر" و  8مت لار بـ "ال ي لر المؤسسير والمو قين" و  19الم ت " )
إلى  1إلى "األمن" و 2إلى "الموارد البشرير" و 5إلى "اإلدارة ال امر" للسقر واألاول و 11اشير إلى "المشتريات" و 12لير" وبـ "اإلدارة الما

 "ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت"(.

عم الم اا  الاطرير  اوايات التدقيق للم ت  اإلقليمي، هناك أربي مت لار بـ"إدارة البرامج" وا نتار مل من ما مت لار بـ"د 10من بين  .76
 واإلشراف علي ا" و"الحوممر" و"إدارة ال مليات".

من "عملير اوريد المستخدمين ومقادقر الواول إلى   2014من بين  طث اوايات م لار لل مليات، ات لق اواير واحدة االتدقيق ل ا   .77
 .2016البواار" وا نتار االتدقيق الداخلي للمشتريات التي امت عا  

 8الش ل  
 2019كانون األول/ديسمبر  31التوصيات المعلقة بتاريخ 

 

 

 قبول اإلدارة للمخاطر

ات لق االمشتريات )انقي  الشراء اإللدتروني في نظا  اخطيط الموارد المؤسسير   2015أُغلات واحدة من التوايات مراق ر األولوير من عا    .78
بناءن على قبول اإلدارة لمخارر عد  انقي ه في ه ه المرحلر، ودمق  في   2019المشتريات المحلير الدبيرة( في عا  المتوقي اااعدها للدول صات 

 النظا  القديد. 
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 شهًرا أو أكثر 18التوصيات التي لم ُتحل لمدة  

 9الش ل 
 شهًرا أو أكثر   18التوصيات التي لم ُتحل لمدة  

 

 

ا، ماارنر اال ا    .79 ا وااحن مانور األول/دتسمبر    31من التوايات الم لار بتاريخ    165. من بين  2018أ  رت مراج ر انقي  التوايات اادمن
 11. من بين 2018اواير في ال ا   34(، ماابل 4والملحق  9الش ل ش رنا أو أكثر )انظر  18اواير غير محلولر لمدة  11،  لت 2019

اوايات اخمسر م اا  قطرير في مقاالت متنوعر )مثال، هي لر الم اا  ومو قي ا، وااييمات إدارة المخارر و دارة سلسلر    6اواير، اختقت  
دة حساب اندوأل التشغيل الم لار من  مدة رويلر من شرماء التنقي (، وام إادار اوايتين من  اإلمدادات وسداد النقاات غير المابولر وأرا

تين خطل م ت  إقليمي، لتطوير اوجي ات على مستوى الشرمر إلدارة اإلشراف على أداء الم اا  الاطرير البرنامقير والتشغيلير واوايتين مختق
 جيا الم لومات واالاقاالت المتا رة بتحويل ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت. ا مليات الشراء، وواحدة ات لق ا مليات ادنولو 

J.  اإلجراءات التأديبية أو الجزاءات المتخذة بعد التحقيقات 
ما تق ل من المستحيل - أ ر الموقت الخاص اقيروس مورونا، مي واي نموصج ال مل عن ا د في أ ناء غياب المو قين األساسيين  .80

 سلبينا على احديث حالر اإلجراءات التاديبير والقواءات المتخ ة ا د التحايق. -ل )اش ل أساسي( إلى الو ائق الورقيراالنسبر ل م الواو 

نتيقر ل لك، ال اوجد م لومات محد ر متاحر في وقت إن اء ه ا التارير. أل م لومات إاا ير اتاح في القترة بين الوقت الحالي والدورة   .81
 المحدَّث المتوفر على الموقي اإللدتروني لقندوأل األمم المتحدة للس ار.  6ستُنشر في ملحق  السنوير للمقلس التنقي ل

VIII. األنشاة االستشارية 

استمرت البيئر الخارجير والداخلير التي ت مل ب ا اندوأل األمم المتحدة للس ار في التغير اسرعر، مي مطالبر مستمرة  االخدمات  .82
داخلي والتحايق. ونظرنا إلم انياا  تم ن لم ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق فاط استيقاء ا ض االستشارير لم ت  خدمات التدقيق ال

طر  الخدمات المختارة فاط، مي استثمار مبير من إدارة م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق. استمر "اا ير الدومينو" الضار ل لك على أنش
 األخرى.م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق 

(a) ا مبيرنا لإلدارة في ه ه المقاالت،    ستغطل واالنت اك القنسيار والتحرش القنسي.اال قد  م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق دعمن
أدناه( والتنسيق الداخلي االوماالت وبين ا، مي اللقنر الدائمر المشترمر    (b)وااقاقيات المتبرعين )انظر القارة    التدريبوبش ل خاص  

(. اش ل UN-RISة لخدمات التحقياات )بين الوماالت، واللقنر اإلدارير ر ي ر المستوى؛ وم لك من خطل ممثلي األمم المتحد
ملحوظ، ساهم م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في انقيح آليات رفي التاارير واحسين مشارمر الم لومات. سيستمر م ت   

 ، اما يتقق مي حدود موارده.2019خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في دعم  عا  
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(b) اش ل   -أل احول هي لر التمويل المستمر واالاقاقيات غير القياسير الخاا ر الزدتاد الت ايد . في سيامراج ر بنود ااقاقير التمويل
خاص، التي احتول على بنود ات لق ااالستغطل واالعتداء القنسيين والتحرش القنسي والتحقياات اش ل عا ، شارك م ت  خدمات  

في  23، 2017في  28، 2018في  30) 2019للتمويل في ااقاقير أساسير وغير أساسير  22التدقيق الداخلي والتحايق في 
(. بينما مار من المرح  بوجود أرر زمنير ققيرة لطستقاار لإلجاار عن نسخ مت ددة والاقاقيات أرر ال مل وبش ل متوايد 2016

 الطل  لن ج منسق وواحد للتمويطت والبرامج، إال أن  أااف لحمل ال مل وا ايده.

(c)  .ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في المشارمر امراج ات مت ددة أجرا ا الدول األعضاء والمتبرعور استمر م  التاييمات 
 على المستويات المحلير ومستويات الشرمات والتي مار مدخطا  مطلوبر في ا. 

(d)   في  1، 2018في  2. قد  م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق مدخطا  في ست سياسات )السياسات واألنشطر األخرى
(. استمر م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في احديد مشارمت  اش ل مبير في ج ود التغيير الداخلي  2016في    18،  2017

 لقندوأل األمم المتحدة للس ار، اما في صلك احويطت ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت. 

(e)   اضمن صلك مشارمر م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق ممراق  في لقار  للس ارالدعم لإلدارة ال ليا لقندوأل األمم المتحدة .
 متنوعر واوفير االستشارات المخققر.

(f)  لمو قي و دارة اندوأل األمم المتحدة للس ار. الدعم ال ا و 

IX. التعاون داخل نظام األمم المتحدة 

K.  التدقيق الداخلي 
لتحايق في مشارمت  النشطر في األنشطر بين الوماالت واالجتماعات الخاار ، استمر م ت  خدمات التدقيق الداخلي وا2019في  .83

االتدقيق الداخلي والتدقيق المشترمر. شارك م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في مشارمر الممارسات والخبرات بين خدمات التدقيق 
والمنظمات الح ومير الداخلير األخرى صات القلر )ممثلو األمم المتحدة الداخلي لمنظمات األمم المتحدة، والمؤسسات المالير مت ددة األرراف 

 لخدمات التحقياات وممثلو خدمات التحقياات(.

، أكمل م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق ومالت  الثانير ااعتباره رئيس ممثلي األمم المتحدة لخدمات التحقياات، وهو  2019في  .84
ا في منتدتات متنوعر من ابادل  دور اطوعي يتم استيقاؤه إلى  جان  المسؤوليات الموجودة. شارك م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق أتضن

 الم لومات مي أرراف مت ددة، مثل التدقيق واالحتيال.

L.  التحقيقات 
-UNات التحقياات )، استمر م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في الت اور من مث  مي ممثلي األمم المتحدة لخدم2019في  .85

RIS مار م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق نشطنا في أنشطر التحقياات بين الوماالت وفي اجتماعات ممثلي األمم المتحدة لخدمات .)
التحقياات ومؤامر المحااين الدوليين. استمر م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في المشارمر الق الر في اآلليات بين الوماالت عن 

ا القارة  األنشطر بي  أعطه(. 82ن الومطت الخاار ااالستغطل واالعتداء القنسيين إاافر إلى التحرش القنسي )انظر أتضن

M.  وحدة التفتيش المشتركة 
داخلي والتحايق في دوره ااعتباره منسق اندوأل األمم المتحدة للس ار لوحدة التقتيش المشترمر. اواال  استمر م ت  خدمات التدقيق ال .86

مراج ر مي وحدات اندوأل األمم المتحدة للس ار، ووحدة التقتيش المشترمر نقس ا   19م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق اخقوص 
تنسيق. إاافر ل لك، راجي م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق واادأل، وفانا للمناس ، اال وس راارير مقلس الرؤساء التنقي يين الم ني

اإلجااات على التوايات المادمر بواسطر وحدة التقتيش المشترمر في اااريرها السااار وأعد ااارير اندوأل األمم المتحدة للس ار للمقلس  
 التنقي ل ب  ا الخقوص. 
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داخلي والتحايق في مطحظر حمل ال مل المطلوب الستيقاء دور المنسق لقندوأل األمم المتحدة للس ار  استمر م ت  خدمات التدقيق ال .87
 اش ل مناس . اش ل عا ، الحظ م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق "إرهاأل المراج ر" في أنحاء المنظمر.

X.   االستنتاج العام والخاوات التالية 

التحايق في اادتم الش ر للمقلس التنقي ل، واإلدارة ال ليا، والمقلس التنقي ل ولقنر اإلشراف يرغ  م ت  خدمات التدقيق الداخلي و  .88
 . 2019االستشارل لدعم م المستمر، وال ل مّ ن م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق من انقي  ومالت  بنقاح قدر اإلم ار في 

الداخلي والتحايق، استمرت إدارة اندوأل األمم المتحدة للس ار في إ  ار   من خطل استقابت ا لتاارير ومشورة م ت  خدمات التدقيق  .89
ا في   ، االق الير المتوايدة للحوممر و دارة المخارر وعمليات التح م في اندوأل األمم المتحدة للس ار. 2019التوام ا مقددن

ل الحاالت المراقي للغاتر.  ل اوقي الت امل القورل  ومستابطن، ت تبر التحايق مقاالن أساسينا محل اهتما ، االنظر إلى حم 2019في   .90
ويوداد شدة، اما في صلك زيادة   2019للحاالت متوايدة الت ايد، مي االلتوا  اال مليات المواوعر واستيقاء متطلبات التاارير والشقا ير، قائمنا في 

- 2019ي والتحايق الو يقتين اإلاافيتين المادمتين ل امي مستوى أنشطر اندوأل األمم المتحدة للس ار. تادر م ت  خدمات التدقيق الداخل
فإر ا وبر اجت اب مرشحين مؤهلين ورول عملير التو يف، أدت إلى شغل  (،2018. نظرنا لتاريخ اعتماد التمويل )أيلول/سبتمبر 2020

، امن م ت  خدمات 2020ي حويرار/يوني   التي ستُاد  ف  2021-2018. مقوء من مراج ر منتقت القترة لميوانير  2020الو يقتين في أوائل  
اف  التدقيق الداخلي والتحايق في عرا  لإلدارة، من بين أمور أخرى، أر ُت تبر منقبا التحقياات المرابطين االوقت منقبين منتظمين وأر ُتض 

 مدقق جنائي، االنظر إلى النسبر المراق ر من حاالت االحتيال.

ير المتوقي، فإن  ينبغي النظر إلى دورات التدقيق الداخلي امقرد ااييم التا يرات المقتم ر إلدارة  على الرغم من مون ا احت مستوى التغط .91
 التغير المستمر واحويل ادنولوجيا الم لومات واالاقاالت وأنشطر اإلاطح لةمم المتحدة.

نظمر وقبول المخاررة االسم ر، مي الموارد في واظل محاصاة التوق ات من م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق، في إرار ائتمار الم  .92
 هي التحدل اقورة أكثر من أل وقت مضى.  -19كما أ  رت جائحر موفيد - بيئر سري ر التغير 

سيستمر م ت  خدمات التدقيق الداخلي والتحايق في التوام  بتوفير خدمات صات جودة عالير إلى الحد ال ل اسمح ا  الموارد الموجودة    .93
 احت اقرف .

 


