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 2019الدورة السنویة لعام 

 ، نیویورك2019حزیران/یونیو  7أیار/مایو إلى  30من 
 من جدول األعمال المؤقت 13البند 

 والتحقیقالداخلي  التدقیق –صندوق األمم المتحدة للسكان 

 للسكانصندوق األمم المتحدة 

  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات تقریر 
 2018لصندوق األمم المتحدة للسكان في عام  والتحقیقالداخلي  بالتدقیقالمعني 

 الموجز

 التدقیقمكتب خدمات وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة، یقدم مدیر  2015/13و 2015/2استجابةً لقراري المجلس التنفیذي رقم 
 . 2018دیسمبر  31للعام الذي ینتھي في  والتحقیقالداخلي  التدقیقفي صندوق األمم المتحدة للسكان تقریًرا بشأن أنشطة  والتحقیقالداخلي 

. 2018في عام  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، التي أتّمھا والتحقیقالداخلي  التدقیقویعرض التقریر استعراًضا ألنشطة 
 التدقیقمكتب خدمات ؛ (ب) المسائل المھمة التي كشفھا 2018في عام  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات دة في (أ) المصادر الموجو

؛ (ج) التحقیقات، بما في ذلك حاالت االحتیال واإلجراءات التي اتُِّخذت؛ (د) استعراض والتحقیقالداخلي  التدقیقفي أنشطة  والتحقیقالداخلي 
، القائم على والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات وحالة تنفیذھا. وأخیًرا، فإن رأي  2018-2010في الفترة بین  الداخلي التدقیقتوصیات 

نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، في مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعالیتھ مذكوٌر 
على نحو منفصل على الموقع اإللكتروني لصندوق األمم المتحدة  7إلى  1). تتوفر المرفقات من DP/FPA/2019/6/Add.1في الوثیقة (

 للسكان.

والقرارات ذات الصلة السابقة، یتوفر التقریر السنوي للجنة االستشاریة الرقابیة، التابعة  2015/2بموجب قرار المجلس التنفیذي 
)، كإضافة ملحقة بالتقریر الحالي. كما یتوفر ردّ اإلدارة علیھ وعلى التقریر DP/FPA/2019/6/Add.2لصندوق األمم المتحدة للسكان (

 ) أیًضا. DP/FPA/2019/CPR.6الحالي (

 عناصر القرار

 قد یرغب المجلس التنفیذي في:

طالع بھ، في مالءمة إطار )، والرأي، القائم على نطاق العمل الذي تم االضDP/FPA/2019/6علًما بالتقریر الحالي ( اإلحاطة
)، والتقریر السنوي للجنة DP/FPA/2019/6/Add.1الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعالیتھ في (

 )، وردّ اإلدارة على ذلك وعلى التقریر الحالي؛DP/FPA/2019/6/Add.2االستشاریة الرقابیة (

في صندوق األمم المتحدة للسكان، ولتوفیر المصادر الكافیة  والتحقیقالداخلي  التدقیقیز وظائف عن دعمھ المستمر لتعز اإلعراب
 ألداء مھام والیتھ؛

 المشتركة. والتحقیقالداخلي  التدقیقفي أنشطة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات مشاركة  إقرار ودعم
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 قائمة األشكال
 10 ....................................................... حسب الفئة (عند تلقي الشكوى) 2018و 2012لمحة عامة عن الشكاوى المتلقاة في الفترة بین  1الشكل 
 18 .......................................................................................................... توصیات حسب مستوى األولویة –المكاتب القطریة  2الشكل 
 18 ....................................................................................................................... توصیات حسب النوع –المكاتب القطریة  3الشكل 
 19 ..................................................................................................................... توصیات حسب القضیة –المكاتب القطریة  4الشكل 
 19 .......................................................................................................... توصیات حسب مستوى األولویة –المكاتب اإلقلیمیة  5الشكل 
 20 ....................................................................................................................... توصیات حسب النوع –المكاتب اإلقلیمیة  6الشكل 
 20 ..................................................................................................................... توصیات حسب القضیة –المكاتب اإلقلیمیة  7الشكل 
 21 ........................................................................................................................ 2018دیسمبر  31التوصیات المعلقة في  8الشكل 
 22 ............................................................................................................. شھًرا أو أكثر 18التوصیات التي لم یُبَتَّ فیھا لمدة  9الشكل 

 
 قائمة الجداول

 6 ................................................................ والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات من خالل وحدة  2018و 2017عاما  –الموارد  1الجدول 
 7 ...................................................................................................................... 2018لعام  الداخلي التدقیقلمحة عامة عن  2الجدول 
 8 ..................................................................................... التصنیفات حسب المجال - 2018العمل لعام الداخلي لوحدات  التدقیق 3الجدول 
 10 ......................................................................................... 2019والحاالت التي تم تأجیلھا إلى  2018الحاالت المستلمة في  4الجدول 
 12 .................................................................................... .2018-2016لمحة عامة عن القضایا الُمستلَمة والمنتھي تداولھا في  5الجدول 
 12 ................................................................................................ (*) حسب الفئة2018المنتھیة في  نظرة عامة على القضایا 6الجدول 
 13 ................................................................................................................ 2018لعام  الداخلي التدقیقنتائج تقییم مخاطر  7الجدول 
 20 .................................................................................................. حسب العام الداخلي بالتدقیقحالة تنفیذ التوصیات المتعلقة  8الجدول 

 
 قائمة المرفقات

 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات : میثاق 1المرفق 
 (مع التقییمات)  2017الصادرة في عام  الداخلي التدقیق: تقاریر 2المرفق 
 2017مراجعة حسابات المكاتب المیدانیة لعام : الممارسات الجیدة وفرص التنمیة في تقاریر 3المرفق 
 2018شھًرا بحلول نھایة عام  18: التوصیات األقدم من 4المرفق 
 : ضوابط إدارة حساب صندوق التشغیل ونتائج مراجعة حسابات الشركاء المنفذین5المرفق 
وبھ اإلجراءات المحدَّثة المتَّخذة واألموال  2018و 2013: موجز تفصیلي للتقاریر المتعلقة بالتحقیقات الصادرة بین عامي 6المرفق 

 المستردَّة
 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات : مؤشرات األداء الرئیسیة ل7المرفق 

 على نحو منفصل على الموقع اإللكتروني لصندوق األمم المتحدة للسكان) 7إلى  1(تتوفر المرفقات من 
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I. المقدمة 

 التدقیقمكتب خدمات ، التي قام بھا والتحقیقالداخلي  التدقیقس التنفیذي موجًزا عن أنشطة یقدم التقریر الحالي للمجل .1
، القائم على نطاق العمل الذي تم والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات . یقدم أیًضا رأي 2018في عام  والتحقیقالداخلي 

في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعالیتھ، وفقًا للقرار  االضطالع بھ، في مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة
الداخلي  التدقیقمكتب خدمات . یقدم ھذا التقریر أوًال لمحة عامة عن الضمان والموارد واألنشطة التي اضطلع بھا 2015/13

 ات اإلداریة.، قبل تقدیم الموجز التجمیعي الستنتاجات العمل الُمتّخذ، والتوصیات المقدمة، واإلجراءوالتحقیق

II. الضمان في صندوق األمم المتحدة للسكان 

A. الوالیة والمعاییر المھنیة واالستقاللیة 

صندوق إلى المادة السابعة عشرة من اللوائح والقواعد المالیة لـ  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات تستند والیة  .2
وحده  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات یقوم  2المساءلة.وإطار  1، وسیاسة الرقابة،2014لعام  األمم المتحدة للسكان

المستقلة (مالءمة عملیات  الداخلي التدقیقخدمات  بإدارة اآلخرین أو تفویضھم ألداء وظائف الرقابة التالیة، أو إدارتھا: (أ)
عالیتھا)؛ (ب) خدمات التحقیقات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلیة، واالستخدام المقتصد والفعّال للموارد، وف

مكتب (االدعاءات المتعلقة باألعمال غیر المشروعة). وافق المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان على آخر میثاق ل
 . 1. یَِردُ المیثاق في المرفق 2018ینایر  26في یوم  والتحقیقالداخلي  التدقیقخدمات 

 التدقیقمكتب خدمات ، ومجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة بانتظام جودة أعمال ترصد اللجنة االستشاریة الرقابیة .3
التي  والتحقیقالداخلي  التدقیق. وتواصل اللجنة االستشاریة الرقابیة إسداء المشورة؛ لتعزیز فعالیة خدمات والتحقیقالداخلي 
 التدقیقمكتب خدمات خطة العمل السنویة ل، واستعرضت 2018في عام  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات یقدمھا 

. رصد مجلس مراجعي الداخلي التدقیق، والمیزانیة والتقاریر المرحلیة المنتظمة، والتقریر السنوي، وتقاریر والتحقیقالداخلي 
الداخلي  التدقیقمكتب خدمات حسابات األمم المتحدة اإلجراءات الُمتّخذة لتنفیذ توصیاتھ التي تھدف إلى تحسین عملیات 

والتقاریر  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات . واستمر مراجعو الحسابات الخارجیون في االعتماد على أعمال والتحقیق
 .2018في عام 

دعًما من اإلدارة العلیا لصندوق األمم  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات  وعلى غرار السنوات الماضیة، تلقى .4
، ضمن جملة أمور، اجتماعات اللجنة والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات المتحدة للسكان طوال العام. حضرت مدیرة 

 التنفیذیة لصندوق األمم المتحدة للسكان بصفتھا الرسمیة، التي أتاحت لھا فرصة إسداء المشورة لإلدارة العلیا بشأن جوانب
الحوكمة أو المساءلة أو مراقبة السیاسات أو اإلجراءات الجدیدة، والتعلیق على أي مخاطر محتملة ناشئة یتعرض لھا صندوق 

 األمم المتحدة للسكان.

بأعمالھ وفقًا للمعاییر المھنیة التي یلتزم بھا، والسیاسات التي یتعین علیھ  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات قام  .5
والمعاییر الدولیة الداخلي  للتدقیقبھا، وھي سیاسة الرقابة والقواعد واللوائح المالیة، وقواعد ولوائح الموظفین؛  االلتزام

وإلجراء التحقیقات، التزم المكتب باإلطار التأدیبي لصندوق األمم المتحدة للسكان، وسیاسة  3الداخلي للتدقیقللممارسة المھنیة 
لمتعلقة بجزاءات البائعین، وسیاسة صندوق األمم المتحدة للسكان للحمایة من االنتقام جّراء صندوق األمم المتحدة للسكان ا

اإلبالغ عن إساءة السلوك أو التعاون مع تحقیقات تقصي الحقائق المفوضة، وسیاسة المضایقة والتحرش الجنسي وإساءة 
 یین، والمبادئ واإلرشادات الموحدة إلجراء التحقیقات. استخدام السلطة، ونشرة األمین العام حول االستغالل واالعتداء الجنس

في تأدیة مھمتھ، یحرص المكتب على ضمان الجودة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات لضمان استمرار فعالیة  .6
طار الحد ، في إوالتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات . ویتولى والتحقیقالداخلي  التدقیقوبرنامج التنمیة لكل من وظائف 

)، ومھمة 2015( الداخلي التدقیقالذي تسمح بھ موارده، تنفیذ التوصیات المقدمة من تقییمات الجودة الخارجیة لمھمة 
 ).2016التحقیقات (

كان یتمتع  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات یؤكد مدیر المكتب بموجب ھذا التقریر للمجلس التنفیذي أن  .7
من التدخل في تحدید نطاق عملھ  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات . فقد تحرر 2018باالستقاللیة التنظیمیة في عام 

 وتنفیذه، ومن اإلبالغ عن نتائجھ.

                                                           
 .DP/FPA/2015/1، راجع أیًضا 2015/2قرار المجلس التنفیذي  1
 .DP/FPA/2007/20راجع  2
 .الداخلیین ینققالمدمعھد صادرة من  3
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B.  ،رأي بشأن مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان
 وفعالیتھ

، القائم على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، فإن مالءمة والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ر في رأي مدی .8
ن ترتیبات عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وفعالیتھا كانت 'بحاجة إلى بعض التحسینات'؛ مما یعني أ

ابة ُصمّمت تصمیًما مناسبًا ونُفّذت بفعالیة، ولكنھا الحوكمة المحددة، وممارسات إدارة المخاطر، وعملیات الرق
الداخلي  للتدقیقالضمان المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع  لتوفیرتحتاج إلى بعض التحسینات 

ة مجال صندوق األمم المتحد أھداف. ال تؤثر القضیة (القضایا) وفرص التحسین المحددة تأثیًرا كبیًرا في تحقیق 
. وتمت التوصیة باتخاذ إجراءات إداریة؛ لضمان تخفیف ِحدّة المخاطر المحددة الداخلي للتدقیقللسكان الخاضع 

  بدرجة وافیة.

تُستخدم أسباب تكوین الرأي والمعلومات المقدمة عن المعاییر كأساس، ومن ثم یوضع نطاق العمل الذي اضطلع بھ  .9
وتَِردُ العملیات الُمتبعة لتجمیع المسائل المحددة  لتكوین الرأي،مالئم، في االعتبار والمصادر اإلضافیة لألدلة، على النحو ال

 . DP/FPA/2019/6/Add.1وتقییمھا في الوثیقة 

C. االمتثال لسیاسة الرقابة 

، ساریةً DP/FPA/2015/1، على النحو المنصوص علیھ في الداخلي التدقیقكانت إجراءات الكشف عن تقاریر  .10
 2008العام السادس من اإلفصاح العلني. لم یتم تلقي طلب للحصول على التقاریر الصادرة بین سبتمبر  ،2018طوال عام 

معلنةً، خالل شھر واحد من اإلصدار  2012دیسمبر  1. أصبحت جمیع التقاریر الصادرة بعد 2018في عام  2012ونوفمبر 
 والتحقیقالداخلي  التدقیق، یظل وضوح تقاریر والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات الداخلي، في المتوسط. وبالنسبة ل

 وجودتھا مسألة تتطلب اھتماًما متواصًال، مع استثمار قدر كبیر من الوقت والجھد في تفاعالت اإلدارة.

 التدقیقمكتب خدمات )، تم نشر مصادر 27(الفقرة  DP/FPA/2015/1ووفقًا لما ھو منصوص علیھ في المستند  .11
 التدقیق؛ ولكن الوظائف الشاغرة والفعالیات الخارجة عن سیطرة مكتب 2018بفعالیة وكفاءة في عام  قوالتحقیالداخلي 
قد أثرت في أنشطة التحقیق، وأثرت بدرجة أقل في أنشطة التدقیق الداخلي. وكانت المصادر غیر كافیة  والتحقیقالداخلي 

أو لدعم اإلدارة إال من خالل الخدمات  -على نحو متزایدوالمعقد -لمواجھة حجم الحاالت في مجال التحقیقات المرتفع 
 ).7والنظرة العامة على مؤشرات األداء الرئیسیة في الملحق  9و 8، و5، و4، و3االستشاریة المتفرقة (راجع الفقرات 

III. المصادر 

 4: والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات وظیفة معتمدة في  24، أُعلن عن 2018دیسمبر  31واعتباًرا من یوم  .12
رئیسین، وتسعة مراجعین،  الداخلي للتدقیقوظیفة من الفئة الفنیة. ویتضمن العدد الكلي  20وظائف من فئة الخدمات العامة، و

ومحلل بیانات للمھام المیدانیة؛ یعززھم المستشارون األفراد والموظفون من شركات مراجعة الحسابات المحلیة بموجب 
دل موظفین اثنین بدوام كامل تقریبًا). فیما یتعلق بإجراء التحقیقات، یتضمن العدد الكلي اتفاقیة طویلة األجل (تمثل ما یعا

رئیًسا وثالثة محققین، ومحللي تحقیقات یعززھم مستشارو التحقیقات (یمثلون ما یزید عن اثنین من الموظفین العاملین بدوام 
ین وتم فتح باب التوظیف لشغل ھذین الشاغرین. وعلى كامل). في نھایة العام، كان منصبا الرئیس وأحد المحققین شاغر

مع المدیر واثنین من موظفي الخدمة العامة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات غرار السنوات الماضیة، تولّت إدارة 
، والتحقیقاخلي الد التدقیقمكتب خدمات (إحدى الوظیفتین كانت شاغرة في نھایة العام) اإلدارة العامة والشؤون اإلداریة ل

باإلضافة إلى المھام التالیة: إصدار جمیع التقاریر؛ والعالقات مع الدول األعضاء والجھات المانحة؛ ومعظم الخدمات 
االستشاریة؛ والعمل كجھة منسقة لصندوق األمم المتحدة للسكان لوحدة التفتیش المشتركة؛ والقیام بدور األمانة العامة للّجنة 

في اإلدارة بمساعدة الموظفین  2016والتحسین منذ عام  الداخلي التدقیقبیة. تم تضمین مھام ضمان جودة االستشاریة الرقا
 . 2018الفنیین المخلصین؛ كان المنصب شاغًرا معظم عام 

مثلما كانت  2018استمرت صعوبات تحدید المرشحین المؤھلین المناسبین بسبب تأخیرات عملیات التعیین، في عام  .13
 2018أفضل في عام  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ت الماضیة. كان المعدل العام للوظائف الشاغرة في في السنوا
). وظل االعتماد على االستشاریین في تنفیذ عملیات 1الجدول (راجع  2017، وبتوزیع مختلف مقارنةً بعام 2017من عام 

 التحقیق مرتفعًا. 
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 1الجدول 
 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات من خالل وحدة  2018و 2017عاما  –الموارد 

اللجنة االستشاریة  اإلدارة التحقیقات الداخلي التدقیق المیزانیة 
 اإلجمالي الرقابیة

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2017 

 20 20 - - 2 2 6 6 12 12 المعتمدة –الوظائف الفنیة 
 %12 %25 - - %46 %0 %20 %39 %3 %23 معدل الوظائف الشاغرة

 4 4 - - 2 2 1 1 1 1 المعتمدة –وظائف الدعم 
 %25 %25 - - %50 %50 %0 %0 %0 %0 معدل الوظائف الشاغرة

 (بآالف الدوالرات األمریكیة)
تكالیف الموظفین (المعدلة بنسبة 

 4,418  3,829 - - 463  670 1,091 948 2,864 2,211 الوظائف الشاغرة)

 677  768 65 65 - - 410 451 202 252 االستشاریون األفراد
 590  799 - - - - 81 111 509 688 الخدمات الُمشتراة

  830  832 128 161  37  36 290 305 375 330 السفر
 170  87 3 8 2 - 83 26 82 53 )1(التكالیف التشغیلیة 

 79 68 - - 9 11 20 13 50 44 التعلیم 

  6,764  6,383 196 234  511  717  1,975 1,854  4,082 3,578 اإلجمالي

غیر  )2(التكالیف المدفوعة مركزیًا 
غیر  449 متوفر

غیر  189 متوفر
غیر  82 متوفر

غیر  - متوفر
 720 متوفر

غیر  إجمالي التكلفة الكاملة
غیر  2,164  4,531 متوفر

غیر  593 متوفر
غیر  196 متوفر

 7,484 متوفر

 إجمالي النسبة المئویة 
 %0.54 %0.57 %0.02 %0.02 %0.04 %0.06 %0.16 %0.17 %0.33 %0.32 )3(إلیرادات الصندوق

 ) أساًسا ألنظمة تكنولوجیا المعلومات.1(
 ، التكالیف المحسوبة مركزیًا المحملة مباشرة على كل وحدة أعمال، والتي ینتج عنھا إجمالي "التكلفة الكاملة".2018) ابتداًء من عام 2(
 ، یتم حساب النسبة المئویة على خط "اإلجمالي".2018و 2017) للمقارنة بین عامي 3(

 

تمویلھ فقط من المیزانیة المؤسسیة لصندوق األمم  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، یتلقى 2014منذ عام  .14
في  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، مثلما ھو الحال في السنوات الماضیة، استمر 2018المتحدة للسكان. في عام 

مكتب ، وزادت المیزانیة السنویة ل2018عدل الوظائف الشاغرة الفعلي لعام إدارة میزانیتھ على نحو استباقي. تم تعدیلھا بم
في المائة من إیرادات الصندوق للوفاء بوالیة مكتب  0.54ومثلت  2017مقارنةً بعام  والتحقیقالداخلي  التدقیقخدمات 

 أعاله).  1الجدول خدمات مراجعة الحسابات والتحقیق التي تضم أربعة مجاالت (راجع 

IV.  2018في عام  الداخلي التدقیقأنشطة 

A. منھجیة تقییم مخاطر مراجعة الحسابات 

القائمة على تقییم الداخلي  التدقیقأنشطة الضمان بناًء على خطة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات یُنفذ  .15
بناًء على الداخلي  التدقیقالمخاطر، والُمعتمدة من المدیر التنفیذي بعد مراجعة اللجنة االستشاریة الرقابیة. وُوضعت خطة 

اإلجراءات  من 13ووحدة أعمال مضمنة في أنشطة تقدیم البرامج،  141، وتتكون من الداخلي التدقیقتقییم موثق لمخاطر عالم 
من مجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. تُقدَّر المخاطر من خالل مجموعة من  10یر األعمال، واألساسیة لس

المؤشرات تمثل التأثیر المحتمل واحتمالیة األحداث التي قد تؤثر سلبًا في تحقیق أھداف وحدات األعمال، والعملیات واألنظمة 
 التي تم تقییمھا.

ألعمال مؤشرات لقیاس: (أ) األھمیة النسبیة للبرنامج وتعقیده وأدائھ وتغییراتھ؛ یستخدم تقییم مخاطر تدقیق وحدة ا .16
 4و(ب) مدى التعقید التشغیلي واألداء؛ و(ج) قدرة وحدة العمل على إدارة البرنامج واألنشطة التشغیلیة؛ و(د) مستویات الفساد

 في الدول التي توجد بھا المكاتب المیدانیة.

                                                           
 بناًء على المؤشرات التي نشرھا البنك الدولي. 4
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القیمة المالیة المتدفقة خالل ھذه العملیات وتأثیرھا  یق العملیات األساسیة مؤشرات لقیاس: (أ)یستخدم تقییم مخاطر تدق .17
وتعقیدھا؛ و(ب) التغییرات التي تؤثر فیھا؛ و(ج) الفعالیة المتصورة لألنظمة والضوابط المعمول بھا؛ و(د) القدرة على إدارة 

 العملیات.

أھمیتھا  معلومات واالتصاالت بشكل منفصل، باستخدام مؤشرات لقیاس: (أ)یتم تقییم المخاطر المرتبطة بتكنولوجیا ال .18
 ومدى تعقیدھا؛ و(ب) التغییرات التي تؤثر فیھا؛ و(ج) الفعالیة المتصورة للضوابط المعمول بھا في ھذه المجاالت.

لمخاطر وعملیات التقییم في اعتباره ما یلي أیًضا: (أ) نتیجة اإلدارة المركزیة لالداخلي  التدقیقوضع تقییم مخاطر  .19
الذاتي للرقابة التي تنفذھا اإلدارة؛ و(ب) التفاعالت مع اإلدارة في المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیة؛ و(ج) النتائج وتواریخ 

یقات. مراجعة الحسابات الخارجیة السابقة؛ باإلضافة إلى (د) المعرفة المكتسبة من أعمال التحقو الداخلي التدقیق انتھاء عملیات
 .أ.6توضح نتیجة تقییمات المخاطر بالتفصیل في القسم 

B.  2018لعام الداخلي  التدقیقخطة 

 التدقیق، ونتائج عملیة تقییم مخاطر 2017/2018إلى وحدة العمل لعام  2018لعام الداخلي  التدقیقاستندت خطة  .20
 . 2015وأخذت في اعتبارھا تقییم مخاطر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، الذي أُجري في أواخر عام الداخلي 

التي تغطي نفقات الداخلي  بالتدقیقالتزاًما  30على  2018لعام  الداخلي قیقالتداشتملت النسخة األصلیة لخطة عمل  .21
؛ حیث تضمنت مزیًجا من: وحدات األعمال شدیدة الخطورة ومتوسطة 2018و(بشكل أساسي)  2017و 2016أعوام 

الداخلي  لتدقیقاالخطورة، والعملیات والبرامج ومجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت شدیدة الخطورة؛ وعملیات 
في المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة. بھدف تعزیز الموارد، أُجریت  الداخلي التدقیقالمشتركة كما أُقّرت بین دوائر 

لَت الخطة خالل العام؛ لكي تعكس الداخلي  التدقیقعملیات  عمدًا لتحقیق درجات متفاوتة من اإلنجاز بحلول نھایة العام. وُعدِّ
الشدیدة المستجدة التي تتطلب اھتماًما عاجًال، والبیئات المتغیرة، وتأخر تنفیذ وسیلة لتكنولوجیا المعلومات المخاطر 

 .2الجدول  في واالتصاالت، واألحداث غیر المتوقعة. وُعِرَض المستوى الفعلي للتنفیذ

 2الجدول 
 2018لعام الداخلي  التدقیقلمحة عامة عن 

وحدات  الوضع
 األعمال

 العملیات
 والبرامج

تكنولوجیا 
المعلومات 
 واالتصاالت

 التدقیق
 الداخلي
  (أ)المشترك 

عملیة 
 التدقیق
عن الداخلي 

 (ب)بُعد 

 اإلجمالي

             
 األصلیة المخطط لھا ــ بحلول نھایة العامالداخلي  التدقیقمھام 

 25 3 1   21  2018المتوقع انتھائھا في عام 
، 2018المتوقع بدؤھا في عام 

 5 1  1 2 1 2019وانتھاؤھا في عام 

 30 4 1 1 2 22 الداخلي التدقیق مھامإجمالي 
             

 ــ حسب الوضع بحلول نھایة العامالفعلیة الداخلي  التدقیق مھام
 13 3    10 (ج)التقاریر النھائیة الصادرة 
لیة الصادرة   5  1   4 التقاریر األوَّ

 18 3 1 - - 14 المجموع الفرعي
التقاریر األولیة قید اإلعداد أو 

 5     5 االستعراض

 6 1  2 2 1 التخطیط أو مرحلة العمل المیداني
 29 4 1 2 2 20 اإلجمالي

 
 مالحظات:

      

 األخرى التابعة لألمم المتحدة. الداخلي التدقیق(أ) بقیادة دوائر 
 استعراض فعالیة تشغیل الضوابط األساسیة المحددة والمعامالت المالیة للمكاتب المیدانیة من المقر الرئیسي.(ب) 

 .2(ج) قائمة بكافة التقاریر النھائیة الصادرة في المرفق 
 

منطقتان وعملیة تدقیق لوحدات األعمال (ثمانیة مكاتب قطریة؛ مكتبان إقلیمیان؛  13شملت التقاریر النھائیة الصادرة  .22
 -ملیون دوالر  345.6ھما) ونفقات مغطاة بلغت اعن بُعد، وأجریت العملیة مرتین إلحد تدقیقتم إجراء تدقیق لھما بطرق ال
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 69(الداخلي  تدقیقوُصنِّفَت تسع عملیات  5. لم تصنف أيٌّ منھا "فعَّالة"2017م في المائة من إجمالي نفقات عا 37حوالي 
 7بالمائة)، 8بأنھا "تحتاج إلى تحسینات كبرى" (الداخلي  تدقیقوُصنِّفت عملیة  6بالمائة) بأنھا "تحتاج إلى بعض التحسینات"،

في الداخلي  التدقیقتصنیفات المجال الخاضع لعملیة  توجد 8بالمائة على التوالي). 23وثالث أخرى بأنھا "لیست فعَّالة" (
 .3الجدول 

 3الجدول 
 المجالالتصنیفات حسب  - 2018وحدات العمل لعام الداخلي ل التدقیق

 التصنیف

 (أ)المجاالت
 إدارة العملیات إدارة البرامج حوكمة المكاتب

 % المكاتب % المكاتب % المكاتب
 %17 2 %8 1 - - فعَّال

 %58 7 %58 7 %56 5 تحتاج إلى بعض التحسینات 

 %17 2 %17 2 %33 3 تحتاج إلى تحسینات كبرى

 %8 1 %17 2 %11 1 غیر فعَّال
الذي أجري في أثناء عملیة ، ویتناسب مع نتائج تقییم المخاطر الداخلي  لتدقیقل(أ) یتفاوت نطاق االستعراض وعمقھ وفقًا 

 التخطیط.
 

تقریًرا من التقاریر النھائیة أو  18(صدر  2018تحسن توقیت االنتھاء من إعداد التقریر بشكل طفیف في عام  .23
لیة في  مكتب ). ومع ذلك، أعاقت محدودیة قدرات اإلدارة العلیا في 2017تقریًرا في  16مقارنةً بصدور  2018التقاریر األوَّ

والتطورات غیر المتوقعة خالل عملیات التدقیق والوقت المستغرق في تلقي ردود اإلدارة  والتحقیقالداخلي  التدقیقخدمات 
 (بالنسبة لبعض التقاریر) الوصول إلى المستوى المخطط لھ. 

 .ب.6ذُكرت تفاصیل أكثر النتائج أھمیة في القسم  .24

C.  الناتجةالداخلي  التدقیقتغطیة 

إلى أن وحدات العمل عالیة الخطورة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات لدى الداخلي  التدقیقتشیر إستراتیجیة  .25
على  للتدقیقوحدات العمل متوسطة الخطورة  تخضععلى امتداد دورة مدتھا ثالث سنوات، والداخلي  للتدقیقیمكن أن تخضع 

عن بُعد، التي تغطي وحدات الداخلي  التدقیقسنوات، مع تقدیم ضمانات إضافیة في أثناء إجراء عملیة  10امتداد دورة مدتھا 
وحدات العمل، ستُغّطى العملیات األساسیة شدیدة الداخلي ل التدقیققدمھا یالعمل قلیلة الخطورة. واستكماًال للتغطیة التي 

 سنوات.  10شاملة على امتداد دورة مدتھا  الخطورة من خالل استعراضات

لوحدات األعمال شدیدة الخطورة ومتوسطة الخطورة في الفترة بین الداخلي  التدقیقتراوح المعدل المتوسط لدورة  .26
 2015سنة للفترة بین عامي  11سنوات و 5سنوات (مقابل مدة تتراوح بین  10سنوات و 5بین  2018و 2016عامي 

                                                           
ـ فعَّالة"5 َمت ترتیبات الحوكمة المحددة وإدارة المخاطر والرقابة تصمیًما مناسبًا، وتُنفذ بفعالیة لتوفیر الضمان المعقول " ـ "ُصّمِ

. ال تؤثر القضیة (القضایا) وفرص التحسین المحددة، إن لتدقیق الداخلي بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع ل
 ."الداخلي  لتدقیقلف مجال صندوق األمم المتحدة للسكان، الخاضع وجدت، تأثیًرا كبیًرا في تحقیق أھدا

َمت ترتیبات الحوكمة المحددة وإدارة المخاطر والرقابة تصمیًما مناسبًا وتُنفذ تحتاج إلى بعض التحسینات" 6 ـ "ُصّمِ " ـ
. وال تؤثر القضایا وفرص ستتحققالداخلي  لتدقیقلالجھة/المنطقة الخاضعة بفعالیة؛ لتوفیر الضمان المعقول بأن أھداف 

. ویوصى باتخاذ إجراءات إداریة لتدقیق الداخلي لفي تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع التحسین تأثیًرا كبیًرا 
 ".لضمان تخفیف حدة المخاطر المحددة بدرجة وافیة

ر والرقابة ونُفذت بوجھ عام، لكن یلزم ُوِضعت ترتیبات الحوكمة المحددة وإدارة المخاط" ــ "تحتاج إلى تحسینات كبرى" 7
. یمكن أن تؤثر لتدقیق الداخلي تحسینھا بشكل كبیر؛ لتوفیر الضمان المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع ل

إداریة سریعة  ". ویلزم اتخاذ إجراءاتالداخلي  لتدقیقلالقضایا المحددة تأثیًرا كبیًرا في تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع 
 لضمان تخفیف حدة المخاطر المحددة بدرجة وافیة".

ـ "لم تُوَضع ترتیبات الحوكمة المحددة وإدارة المخاطر والرقابة أو لم تُنفذ على النحو المناسب؛ لتوفیر الضمان غیر فعَّالة" 8 " ـ
أن تتسبب القضایا المحددة في إحداث خلل . یمكن لتدقیق الداخلي المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع ل

". ویلزم اتخاذ إجراءات إداریة عاجلة لضمان تخفیف الداخلي  لتدقیقلبالغ في أثناء تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع 
 حدة المخاطر المحددة بدرجة وافیة".
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سنة  12على التوالي)؛ ومدة أكثر من  2016و 2014سنة للفترة بین عامي  11سنوات و 6ح بین ، ومدة تتراو2017و
 للعملیات األساسیة األكثر خطورة.

V.  2018أنشطة التحقیقات عام 

مسؤولیة إجراء التحقیقات في جمیع أنواع االدعاءات المتعلقة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات یتحمل  .27
 روعة:باألعمال غیر المش

)a(  التحقیقات الداخلیة: سوء سلوك موظفي صندوق األمم المتحدة للسكان ما بین احتیال وفساد یصل
إلى المضایقة، والتحرش الجنسي، واستغالل السلطة، واالنتقام من الُمبلِّغین عن المخالفات، 

ت اإلداریة واالستغالل واالعتداء الجنسیین، ومخالفات أخرى للوائح والقواعد المطبقة واإلصدارا
 أو المتعلقة بالسیاسات.

)b(  والتحقیقات الخارجیة: الممارسات المحظورة التي یتبعھا المتعاقدون المستقلون، والشركاء
دون، والجھات األخرى الَمعنیة باألمر؛ وتشمل الفساد والممارسات االحتیالیة،  المنفِّذون، والموّرِ

وق األمم المتحدة للسكان وتلحق بھ وأي ممارسات أخرى غیر أخالقیة تُرتَكب في حق صند
 الضرر. 

)c(  تحقیقات االستغالل  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات تحقیقات "األطراف الخارجیة": یتابع
واالعتداء الجنسیین التي تنطوي على موظفین لدى شركاء التنفیذ، والتي یجریھا شركاء التنفیذ 

 المعنیون والذین لدیھم قدرات التحقیق. 

(منذ استالم شكوى إلى إغالق المسألة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات وصف عملیة التحقیق التي یتبعھا  تم .28
بعد إجراء مراجعة أولیة موثقة في مذكرة إغالق أو، عند االقتضاء، بعد إجراء تحقیق كامل موثق في تقریر) قبل ذلك (انظر 

DP/FPA/2018/6  2018) وتغیرت تغیًرا ال یكاد یذكر في عام 29الفقرة. 

A. قضایا جدیدة 

بالمائة مقارنةً  8قضیة جدیدة؛ بزیادة مقدارھا  115 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، تلقى 2018في عام  .29
 2018. یتم تسجیل كل حالة، قد تتضمن ادعاءات متعددة، في فئة االدعاء األكثر أھمیة. تُعرض التفاصیل لعام 2017بعام 

. تم 1الشكل ویُعرض التوجھ حسب الفئة الرئیسیة وحسب السنة في  4الجدول حسب الفئة الرئیسیة على الجانب األیسر من 
في المائة من قدرة  42و 30اد على استشاریي التحقیق، وتتراوح نسبتھم بین استیعاب زیادة عدد الحاالت بزیادة االعتم

 .2018-2016التحقیق لدى مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقیق في الفترة ما بین 

طلًبا للحصول على المشورة أو للحصول على  51والتحقیق الداخلي  التدقیقوعالوةً على ذلك، رد مكتب خدمات  .30
 في المائة من ھذه الطلبات ببعض أشكال التحرش أو االعتداء. 30)، ویتعلق 2017طلبًا في عام  11نة بـ معلومات (مقار

شكاوى تم إرسالھا بالبرید اإللكتروني مباشرة إلى  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، تلقى 2018في عام  .31
بالمائة)؛ ومن  38( والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات بالمائة)؛ ومن خالل الخط الساخن للتحقیقات السریة ل 57المكتب (

، أو صندوق والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات أو ومن خالل الكیانات الخارجیة إلى  الداخلي التدقیقخالل اإلحالة من 
 بالمائة). 2بالمائة)؛ أو بحضور األشخاص بأنفسھم ( 3األمم المتحدة للسكان (

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 
 2019والحاالت التي تم تأجیلھا إلى  2018الحاالت المستلمة في 

 2019الحاالت التي تم تأجیلھا إلى  2018الحاالت المستلمة في   

طرف  الخارجیة  الداخلیة  الوصف
طرف   الخارجیة  الداخلیة  %   اإلجمالي  ثالث 

 %   اإلجمالي  ثالث 

 االحتیال/ 
 %54 57   33 24 %32 37   24 13 (*)المخالفة المالیة

 %16 17   2 15 %27 31   8 23 األعمال غیر المشروعة األخرى
مضایقات في مكان العمل، إساءة 

 %8 8     8 %15 17     17 استخدام السلطة

 %13 13     13 %10 11     11 المحسوبیة

 %5 5     5 %6 7     7 التحرش الجنسي

 %2 2 2     %5 6 2 3 1 (**)االستغالل واالعتداء الجنسیان 

 %1 1   1   %2 3   3   تحویل وجھة المنتجات

 %0 0       %2 2     2 تضارب المصالح

 %1 1     1 %1 1     1 االنتقام

 %100 104 2 36 66 %100 115 2 38 75 اإلجمالي
% 65% 33% 2% 100%  63% 35% 2% 100%  
 بما في ذلك السرقة (*)

 بما في ذلك المسائل التي ال تصل إلى حد اإلبالغ إلى األمم المتحدة (**)
 

 

 1الشكل 
 حسب الفئة (عند تلقي الشكوى) 2018و 2012لمحة عامة عن الشكاوى المتلقاة في الفترة بین 
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 .(*) بما في ذلك السرقة 

B. حجم الحاالت 

قضیة قائمة  180 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، تناول 2017قضیة مؤجلة من عام  65وباإلضافة إلى  .32
، باإلضافة إلى طلبات الحصول على المشورة أو 2017% مقارنةً بعام 22)، بزیادة بلغت 5الجدول (راجع  2018في عام 

 ). 29(راجع الفقرة  51المعلومات المذكورة آنفًا والبالغ عددھا 
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 5الجدول 
 .2018-2016لمحة عامة عن القضایا الُمستَلمة والمنتھي تداولھا في 

    2016 % 2017 % 2018 % 

 %36 65 %28 41 %37 52 القضایا المؤجلة
     %3 4 2014منذ عام  - 
   %3 4 %34 48 2015منذ عام  - 
 %2 4 %25 37   2016منذ عام  - 
 %34 61     2017منذ عام  - 

       

 %64 115 %72 106 %63 90 الشكاوى الُمستلمة في السنة الحالیة
 %42 75 %44 64 %41 58 الداخلیة منھا:
 %21 38 %28 42 %23 32 الخارجیة  

 %1 2  -  - لثطرف ثا 

100 142 إجمالي حجم الحاالت
% 147 100

% 180 100% 

       القضایا الُمنتھي تداولھا
لي  %75 57 %65 53 %74 75 بعد التقییم األوَّ

 %25 19 %35 29 %26 26 بعد التحقیق الكامل
 %12 9 %17 14 %19 19 الُمثبَتة منھا:

 %13 10 %18 15 %7 7 ر الُمثبَتةغی  

100 101 إجمالي القضایا الُمنتھي تداولھا
% 82 100

% 76 100% 

  104  65  41 القضایا المؤجلة للسنة التالیة

 %63 66 %58 38 %61 25 الداخلیة منھا:
 %35 36 %42 27 %39 16 الخارجیة 

 %2 2  -  - طرف ثالث  
  26  23  23 )1(الحاالت السنویة لكل محققعدد 

 بحساب جمیع موظفي التحقیق، بغض النظر عن المستوى.) 1(
 

C. الفصل في القضایا 

قضیة منھا بعد التقییم األولي،  57: 2018قضیة في  76قضیة)، تم الفصل في  180من إجمالي حجم القضایا ( .33
 بعد إجراء تحقیق كامل.  19والباقي 

)، 6والتفاصیل في المرفق  6الجدول قضایا توثیقًا كامًال أو جزئیًا (راجع  9قضیة تم التحقیق فیھا، ُوثِّقت  19ومن  .34
اإلجمالیة للقضایا الموثقة التي تنطوي على ممارسات احتیالیة ومخالفات مالیة ولم یكن لمعظمھا عواقب مالیة. تبلغ القیمة 

 دوالًرا أمریكیًا. 3524,97

 6الجدول 
 حسب الفئة (*)2018نظرة عامة على القضایا المنتھیة في 

 اإلجمالي  غیر الُمثبَتة الُمثبَتة 

طرف  الخارجیة الداخلیة الوصف
طرف  الخارجیة الداخلیة اإلجمالي ثالث

 % اإلجمالي اإلجمالي ثالث

 %50 10 4 - 3 1 6 - 4 2 االحتیال/المخالفة المالیة
 مضایقات في مكان العمل، 

 %20 4 4 - - 4 0 - - - إساءة استخدام السلطة

 %15 3 1 - - 1 2 - - 2 األعمال غیر المشروعة األخرى
 %10 2 1 1 - - 1 - - 1 االستغالل واالعتداء الجنسیان

 %5 1 1 - - 1 0 - - - التحرش الجنسي
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 %100 20 11 1 3 7 9 0 4 5 اإلجمالي
% 25% 19% 0% 45% 35% 15% 5% 55% 100%  

 (*) حالة واحدة أدت إلى إصدار تقریرین
 

قضیة، وعلى رأسھا قضایا االحتیال الداخلي ذات األولویة المتوسطة، لعام  104، تم ترحیل 2018في نھایة عام  .35
وذلك بسبب تزامن األسباب التالیة (أ) حاالت معقدة  2017بالمائة مقارنةً بعام  60)، بزیادة بلغت 4الجدول (راجع  2019

؛ (ج) كون الفریق جدیدًا؛ 2018دة في النصف الثاني من عام بعضھا محدد المدة؛ (ب) زیادة عدد الحاالت الجدی -متعددة 
 (د) شواغر المناصب الوظیفیة؛ (ھـ) االعتماد الكبیر على استشاریي التحقیق في أوقات نقص الموظفین.

بالمائة إما قید التحقیق أو في  34بالمائة منھا في مرحلة التقییم األولي، و 66قضیة معلَّقة، كانت  104من إجمالي  .36
 مراحل كتابة التقریر.

(في المتوسط) في فترة تقل بشكل طفیف عن الوقت المستھدف  2018تم إغالق الحاالت التي تم االنتھاء منھا في عام  .37
وھو ستة أشھر (من االستالم حتى اإلغالق). زادت مدة القضایا المعلقة في نھایة العام، في المتوسط، قلیًال عن ثمانیة أشھر؛ 

شھًرا، مع إعطاء األولویة لحاالت  14تخطت الوقت المستھدف وھو ستة أشھر حیث بلغ متوسط مدة بقائھا  بالمائة منھا 49
 التحرش (في العمل/الجنسي) وإساءة استخدام السلطة وحاالت االستغالل واالعتداء الجنسیین. 

VI.  2018في  والتحقیقالداخلي  التدقیقالنتائج الرئیسیة المستخلصة من 

A.  2018لعام الداخلي  التدقیقتقییم مخاطر 

. في ضوء تقییم مخاطر (أ) 2018لوحدات األعمال في الداخلي  التدقیقیلخص نتائج تقییمات مخاطر  7الجدول  .38
 التدقیقالتي تدعم خطة  -ات األساسیة لسیر األعمال وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وحدات األعمال، و(ب) اإلجراء

 .2019لعام  الداخلي

 7الجدول 
 2018لعام الداخلي  التدقیقنتائج تقییم مخاطر 

 الكیانات 
 الخطر

 منخفض  متوسط مرتفع  اإلجمالي
 121 59 50 12 المكاتب القطریة 
 6 2 4 - المكاتب اإلقلیمیة
 8 8 - - مكاتب االتصال

 وحدات المقر الرئیسي المشتركة 
 5  4 1 في تنفیذ البرنامج 

 140 69 58 13 وحدات األعمال
     

 120 90 30 (*)عناصر العملیات األساسیة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 انقسمت العملیات األساسیة وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عناصرھما، وركَّز التقییم على العناصر األكثر خطورة. (*)

 

ض صندوق األمم المتحدة للسكان للخطر. وتعد عوامل الداخلي  التدقیقیعكس تقییم مخاطر  .39 تعرُّ
الناتجة، بوجھ عام، تتسق مع تلك العناصر المحددة خالل عملیات إدارة المخاطر الداخلي  التدقیقمخاطر 

 المؤسسیة الساریة حسب اإلدارة، وتنشأ في المقام األول من التالي: 

)a(  برنامج معقد ومجزأ إلى حد كبیر، ینفذه عدد كبیر من وحدات العمل، العدید منھا یعمل في وحدات
ھشة، بالتعاون مع عدد كبیر من الشركاء المنفذین بمستویات العمل، ومعظمھا یعمل في بیئات 

 مختلفة من القدرات؛
)b(  أنشطة االستجابة اإلنسانیة المتعددة والتي تزداد تعقیدًا، في بلدان أكثر من السنوات الماضیة، مع

 تغییر الھیكل التنظیمي؛
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)c( إمدادات صندوق األمم المتحدة لل) سكان) بكمیة كبیرة من یمد برنامج أمن سلع الصحة اإلنجابیة
منع الحمل، مما یخلق تحدیات تواجھ إدارة سلسلة اإلمداد المتعددة وتحدیات تتعلق  وسائل

 بالشفافیة؛
)d( االعتماد المستمر على عدد صغیر من الجھات المانحة األساسیة، والتعرض لتقلبات العملة؛ 
)e(  (تمویل غیر أساسي) ویخلق عبء عمل  -یحد من مرونة البرنامج-زیادة نسبة الموارد األخرى

على سبیل المثال للتفاوض على االتفاقات (على المستوى المحلي) والوفاء بمتطلبات إعداد  -كبیر 
 مع تغطیة تكالیف وظائف اإلدارة األساسیة جزئیًا؛  -التقاریر المالیة وغیر المالیة 

)f( یات التي تتسم بدرجة عالیة من الالمركزیة، باإلضافة إلى القوى العاملة الضخمة والمشتتة العمل
(تشمل االستعانة المكثفة باالستشاریین)، ومستویات الشراء المحلیة الملحوظة، وعدد كبیر من 

 المعامالت المالیة. 
)g( .ممارسة إدارة التغییر على نطاق واسع 

ثماني والعشرون ومجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخمسة محددة وال تزال عملیات سیر األعمال ال .40
؛ وفیما یلي األسباب الرئیسیة 2018، بینما یُالحظ إحراز بعض التقدم في الداخلي التدقیق بوصفھا مخاطر عالیة متعلقة ب

 واردةً بین األقواس. 

)a( الحوكمة) :ة (وھو ما یعني مراقبة "خط الدفاع ) اإلطار المتكامل للرقابة، واإلشراف على اإلدار1
الثاني")، واإلدارة المركزیة للمخاطر، متضمنة إدارة مخاطر االحتیال (ثغرات المراقبة 

) إدارة 2باإلضافة إلى إحراز تقدم كبیر في السیاسات واألدوات في طور التنمیة، و( -والقدرات) 
) استمراریة العمل 4لتمویل)، و() تعبئة الموارد (التغیرات في تخططي واقع ا3التغییر، و(

 (الناشئة، مثل: اختبار الخطط)؛
)b( إدارة البرامج) :2) وضع البرنامج والحوكمة واإلشراف (ثغرات في نتائج أطر العمل)، و(1 (

خطة العمل، واإلدارة المالیة للبرنامج، والرصد (ثغرات المراقبة، مع مالحظة تطور األدوات 
) االستجابة اإلنسانیة (ثغرات المراقبة 3على نحو غیر متكافئ)، و( المتاحة التي ال تزال تُستخدم

بینما تُالحظ تطورات عملیة  -زیادة المساعدات اإلنسانیة والتحدیات التي تواجھھا-والقدرات 
) تنفیذ تقییمات قدرات الشركاء، وآلیات الضمان (التغیرات في العملیات واألنظمة)، 4الرصد)، و(

إلمدادات (ثغرات المراقبة والقدرات، باإلضافة إلى تطورات "الخط الثاني ) إدارة سلسلة ا5و(
) تطویر مقترحات التمویل وتكلفتھا (مع الوضع في االعتبار وجود نسبة أكبر من 6للدفاع")، و(

) اإلدارة غیر األساسیة وإدارة الصنادیق االئتمانیة (الكفاءة وفعالیة 7التمویل غیر األساسي)، و(
 العملیات)؛

)c( إدارة العملیات) :تحسین إدارة الموارد البشریة، بما في ذلك إدارة المواھب والتوظیف وإدارة 1 (
االستشارات الفردیة (ثغرات العملیات والتغیرات)؛ مع تحسین معدالت الوظائف الشاغرة في 

رات ) مشتریات المكاتب المیدانیة (ثغ2األماكن المھمة وإدارة شؤون الموظفین بموجب عقود)، و(
) عملیات شراء اللوازم اإلنسانیة (المخاطر الكامنة في اتباع إجراءات 3الفعالیة التشغیلیة)، و(

) مراقبة االلتزام (ثغرات 4عملیات الشراء في حاالت الطوارئ، في عدد كبیر من البلدان)، و(
 المراقبة)؛

)d( واالتصاالت، بما في : مشروع تحویل تكنولوجیا المعلومات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
ذلك إدارة المشروع وتنفیذه، وعلى وجھ الخصوص تصمیم نظام جدید لنظام تخطیط موارد 

) تطبیقات األعمال (الثغرات التي 2المؤسسات (فجوات التحكم والقدرة التي یتوقع تحسنھا)؛ و(
لتكنولوجیا تعتري القدرة الوظیفیة وعملیات المراقبة في تخطیط موارد المشروعات ونظم أخرى 

المعلومات واالتصاالت، وزیادة عبء العمل ومخاطر عدم االمتثال، وتحدید المعلومات المتاحة 
) االعتماد السحابي (إدارة مخاطر المتعلقة بأطراف 3لإلشراف على الرصد واإلدارة)، و(

 ) حمایة البیانات وخصوصیتھا؛4أخرى)؛ و(
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)e( ي والمضایقة في أثناء العمل وإساءة استخدام االستغالل واالعتداء الجنسیان والتحرش الجنس
) االستجابة في السیاق البرنامجي لصندوق األمم المتحدة للسكان، وعلى صعید 1: (السلطة

) االستجابة لمواقف التحرش (في العمل/الجنسي) وإساءة استعمال السلطة، مع 2المنظومة، و(
 .مراعاة األصول القانونیة والكفاءة والسرعة والشفافیة

B.  األساسیة  والتحقیقالداخلي  التدقیقنتائج 

 2018وأعمال التحقیق التي أجریت في الداخلي  التدقیقتم الكشف عن الممارسات الجیدة وفرص التحسین في  .41
المتسقة مع تلك المحددة والُمبلغ عنھا في السنوات الماضیة، وكذلك تلك التي أوردھا مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة 

 .3. وھي معروضة أدناه، وفي العرض المجدول في المرفق 2018مذكرتھ المعنیة بمالحظات المراجعة المؤقتة لعام في 

 وحدات األعمال

)i( حوكمة المكاتب 

استمرت التحسینات في عملیات التخطیط السنویة، فقامت مكاتب أكثر بإعداد خطط إدارة سنویة واضحة وذات صلة،  .42
بإنشاء ھیاكل  2017قت المحدد وبطریقة تشاركیة. واستمر المزید من المكاتب في توجھ عام كما تم االنتھاء منھا في الو

المركزیة لتحسین تنفیذ أنشطة البرنامج ورصدھا. اشتركت عدة مكاتب بفعالیة مع منظمات األمم المتحدة األخرى واضطلعت 
عاملة. عكست أنشطة تقییم األداء وتطویره وجود بدور قیادي في مجموعات التنسیق المشتركة بین الوكاالت والمجموعات ال

معدالت إنجاز مرتفعة خالل األطر الزمنیة المحددة، وھو ما ساعد على تحسین عملیات مساءلة الموظفین وأدائھم في العدید 
 من المكاتب. 

تحسین عملیات ولمواصلة مسار التطور، وباألخص فیما یتعلق بتطبیق ممارسات رصد أكثر شموًال وتكامًال، یساعد  .43
التخطیط وزیادة إیضاح ممارسات التوثیق وتطبیق تكامل أفضل لنظام البرمجة العالمي ونظام المعلومات االستراتیجیة في 

بما في ذلك تعاریفھا والمؤشرات المقابلة وخطوط األساس واألھداف -تحسین عملیات امتثال جمیع النواتج ذات الصلة 
 ة وخطط عمل شركاء التنفیذ وخطط أداء الموظفین.لخطط اإلدارة السنوی -والمعالم

عن الحاجة إلى عمل وتنفیذ، في الحاالت التي تمت الموافقة الداخلي  التدقیقوفي سیاق إدارة التغییر، كشفت عملیات  .44
 علیھا بالفعل، ھیكل تنظیمي ومراجعات االمتثال وذلك بغرض جعل عملیات التوظیف في المكاتب متماشیة بشكل أفضل مع

متطلبات تنفیذ البرامج واالحتیاجات التشغیلیة. ظل معدل الشواغر في الوظائف العلیا في المكاتب منخفًضا، ومع ذلك شھدت 
المكاتب المتأثرة بالمراجعة الشاملة للموارد معدالت شواغر أعلى من غیرھا. كانت الحاجة إلى إعداد خطط تدریب سنویة 

عند الحاجة، متطلبات التدریب الموصى بھا وضرورة تنفیذ الموظفین لھا، واضحة في تشمل متطلبات التدریب اإللزامیة و، 
 العدید من المكاتب. 

تم إحراز مزید من التقدم في إدارة المخاطر، إال أنھ في حاجة إلى تحسین مستمر، ال سیما في (أ) تحدید و(ب) تقییم  .45
جمیع المخاطر (ذات الصلة) التي تؤثر في أحد المكاتب، و(ج) تحدید، و(د) تنفیذ إجراءات تخفیف حدة المخاطر تم تقییم 

 جودتھا. 

)ii( إدارة البرامج 

 ج وتنفیذھا ورصدھاالتخطیط للبرام أ.

طورت بعض المكاتب أدوات وقوائم مراجعة داخلیة لتوحید وتبسیط ممارسات اإلدارة في تخطیط البرامج وتنفیذھا  .46
 ورصدھا.

ضوابط  2017"الجیل الثاني" في أواخر عام (جي بي إس) كما ھو متوقع، حسَّن إدخال نظام البرمجة العالمي  .47
ل إلى الشركاء المنفذین. ومع ذلك، ال تزال ھناك حاجة لوجود  اإلدارة المالیة للبرامج بشكل عام، بما في ذلك التمویل الُمحوَّ

إدارة خطة عمل أكثر صرامة من حیث: (أ) إنشاء خطط عمل تشمل جمیع األنشطة التي یتعین تنفیذھا؛ (ب) تطبیق عملیة 
لمقدمة؛ (ج) وضع المیزانیات في نظام جي بي توثیق أفضل من حیث التكلفة، بما في ذلك األساس المنطقي واالفتراضات ا

إس على مستویات حساب المراقبة؛ و(د) إدخال تعدیالت المیزانیة في النظام على الفور، باإلضافة إلى التطویر المستمر 
 . 2لمھارات الموظفین في استخدامھم لبرنامج جي بي إس 
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 التنفیذ الوطني ب.

طار التحویالت النقدیة على نطاق المنظمة وتم استخدام خطط التأمین بشكل كامل تم تطبیق النھج الُمنسَّق الُمنقَّح إل .48
. لوحظ وجود تحسینات في جودة تنفیذ التقییمات الجزئیة لشركاء التنفیذ. یتعین تحسین توقیت تنفیذھا للمساعدة 2018في عام 

بشكل أساسي في  -ستمر نمط صرف األموال في اختیار أشكال التحویل النقدي ومدى أنشطة الضمان التي سیتم تنفیذھا. ا
). یحتاج عمق ونطاق وتوثیق عملیات التفتیش العشوائي (التي یجریھا موظفو 5الربعین األخیرین من العام (ارجع إلى الملحق 

عنایة  صندوق األمم المتحدة للسكان أو الشركات الخارجیة أو مؤسسات األمم المتحدة األخرى أو التي یجرونھا مجتمعین) إلى
كبیرة حتى تصبح مصدًرا موثوقًا من مصادر الضمان. یجب تعزیز المھارات الالزمة (مع األخذ في االعتبار تدویر الموظفین 

 المقبلة مزیدًا من األفكار وذلك مع تطور العملیة.الداخلي  التدقیقعملیات واحتیاجات التدریب). وستوفر 

، تكررت ضرورة امتثال الشركاء 2للبرنامج بسبب برنامج جي بي إس  على الرغم من تحسین ضوابط اإلدارة المالیة .49
كما تكررت الحاجة لوجود مراجعة أكثر شموًال وأفضل توثیقًا للتقاریر المالیة  2018المنفذین لمتطلبات اإلبالغ في عام 

. برزت العدید من حاالت الدوریة المقدمة من الشركاء المنفذین، باإلضافة إلى ضرورة وجود عملیة مراقبة أكثر شموًال 
اختیار شركاء تنفیذ غیر تنافسیین، ال سیما فیما یتعلق بالمنظمات غیر الحكومیة، وبشكل رئیسي في مجاالت التدخالت 
اإلنسانیة التي تتسم غالبًا بوجود عدد قلیل من الشركاء ذوي الجدوى وتكون ھذه الحاالت في غالب األحوال بالتشارك مع 

 متحدة األخرى.منظمات األمم ال

 إدارة المخزون ج.

(ولم الداخلي  التدقیقلزیادة إتاحة سلع الصحة اإلنجابیة والحد من نفاد المخزون، ظل مجاالن یسیطران على نتائج  .50
بدایةً من  -د بلیكن بینھما أي جدید)؛ وھما: (أ) تقییم االحتیاجات، ودعم تخطیط المشتریات؛ (ب) إدارة سلسلة التورید داخل ال

تخلیص الجمركي، وضوابط االستالم والتفتیش، والتخزین، والتوزیع إلى نقاط تقدیم الخدمات، ونھایةً بتقدیمھا إلى ال
 المستفیدین. یتطلب كال المجالین دعًما متزایدًا للبلدان المشمولة بالبرامج من جمیع أصحاب المصلحة المعنیین.

وإدخال تحسینات على أدوات الرصد إلى  2018نتصف عام أدى إصدار سیاسة جدیدة إلدارة لوازم البرامج في م .51
ال سیما وجود المزید من الشفافیة في عملیات التوزیع داخل البالد وفي عملیات تتبع تواریخ انتھاء صالحیة  -تحسین الضوابط 

في بعض المكاتب السلع األساسیة. ومع ذلك، یتعین تحدید مؤشرات المخرجات واألھداف المتعلقة بأمن السلع بشكل أفضل 
وذلك لتطبیق عملیة مراقبة أقوى للنتائج وسجالت السلع. تحسنت ضوابط شروط التخزین واألمن في المستودعات، بما في 
ذلك الحصول على تأمین مناسب للسلع التي یدیرھا صندوق األمم المتحدة للسكان. تتعین متابعة عملیة الرصد المنتظم 

المنفذون، وكذلك تتبع توزیع المخزون في الوقت المناسب وتوافره في نقاط تقدیم الخدمات  للمخزون الذي یحتفظ بھ الشركاء
 في عملیات التدقیق المستقبلیة.

 إدارة الموارد غیر األساسیة د.

بذلت العدید من المكاتب بشكل استباقي جھودًا مكثفة لتجمیع الموارد وذلك بالتواصل مع الجھات المانحة عن طریق  .52
 التواصل معھا وزیارتھا بشكل منتظم وكذلك إجراء مراقبة مشتركة مع ممثلي الجھات المانحة. 

لى تكثیف جھود تجمیع الموارد یتعین التركیز على وضع خطط معززة لتجمیع الموارد وخطط الشراكة وكذلك ع .53
المنسقة. من الضروري دعم المكاتب اإلقلیمیة في ھذا الصدد. ومما یثیر القلق بشكل خاص العدد المتزاید من االتفاقات غیر 

 ).(ج)و (ب) 79المعیاریة والتقییمات المتفاوتة للتمویل المسبق (ارجع أیًضا إلى الفقرة 

)iii( إدارة العملیات 

 الموارد البشریة أ.

قود الخدمات واالستشارات الفردیة وإدارتھا في استمر االمتثال المتفاوت للسیاسات واإلجراءات فیما یتعلق بإسناد ع .54
 . تم تحدید بعض مجاالت التحسین في إدارة اإلجازات.2018

 المشتریات ب

. وجدت العدید من حاالت عدم 2018استمرت التحسینات على صعید التخطیط للمشتریات في التفاوت في عام  .55
ت تقییم االحتیاجات وتخطیط المشتریات وتقدیم العطاءات في مجاال -االمتثال إلجراءات الشراء على المستوى المحلي 

والتقییم وإسناد العقود واالستالم والتفتیش. لوحظ وجود تحسن في استخدام االتفاقات طویلة األجل على المستوى المحلي؛ 
الحصول على الموافقات لزیادة كفاءة المشتریات والحصول على القیمة لقاء المال. ومع ذلك، یمكن تنفیذ المزید فیما یتعلق ب

الالزمة عند االعتماد على االتفاقات طویلة األجل التي أبرمتھا مؤسسات األمم المتحدة األخرى. ومن المتوقع أن یساعد إدخال 
 الشراء اإللكتروني كجزء من عملیة تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تعزیز ھذا المجال.
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 اإلدارة العامة ج.

تثال لسیاسات السفر، ال سیما فیما یتعلق بعملیات الشراء قبل موعد السفر، یمثل تحدیًا على المستوى ما زال االم .56
. ومن شأن إدخال نموذج السفر، أو التوسع في استخدامھ، على مستوى المقرات لیشمل العملیات المیدانیة 2018المحلي في 

دراج المتوقع لھذا النموذج بصفتھ جزًءا من تحویل تكنولوجیا أن یؤدي إلى التحسن على صعید الشفافیة. كما قد یساعد اإل
 المعلومات واالتصاالت على تعزیز ھذا المجال.

 اإلدارة المالیة د.

زادت حاالت النفقات المسجلة في رموز حسابیة غیر صحیحة (مما یقوض إجماًال موثوقیة المعلومات المالیة الخاصة  .57
 انخفضت القضایا المتعلقة بمدفوعات ضریبة القیمة المضافة والسداد.، في حین 2018بالبرنامج) في عام 

وكما ھو مذكور في السنوات الماضیة، ینبغي أن تنعكس االلتزامات المالیة والموافقة علیھا في نظام أطلس بصورة  .58
ة، واحتمالیة تكبد نفقات تزید عن أكثر اتساًما بُحـْسن التوقیت؛ وذلك لتقلیل مخاطر المعامالت الُمنفذة دون موافقة إداریة مناسب

 الموارد المالیة المتاحة. 

وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال العملیات والضوابط على المدفوعات التي تتم من خالل مقدمي خدمات الدفع، بما في  .59
 ذلك البنوك والجھات المتخصصة في تحویل األموال وشركات الھاتف المحمول، مجاًال یحتاج إلى تعزیز.

)iv(  المكاتب القطریة واإلشراف علیھا (المكاتب اإلقلیمیة)دعم 

تم تعزیز متابعة المكاتب اإلقلیمیة لألداء البرنامجي والتشغیلي للمكاتب القطریة، ومع ذلك یمكن أن یتحسن أكثر في  .60
ضة لوجود مشاكل بھا وفیما یتعلق بإنفاذ مساءلة المكاتب ذات األداء الضعیف. یوجد المز ید من التفاصیل في المجاالت المعرَّ

 .69إلى  66الفقرات من 

 البرامج

ھدفة في برنامج تمكین وقَّع المكتب اإلقلیمي لغرب ووسط أفریقیا اتفاقات لتوفیر المساعدة التقنیة مع ستة بلدان مست .61
 المرأة واالستفادة من السمات الدیموغرافیة في منطقة الساحل، والذي تمت تغطیتھ خالل مراجعة المكتب اإلقلیمي. 

تم تحدید الحاجة لتسریع تنفیذ برنامج تمكین المرأة واالستفادة من السمات الدیموغرافیة في منطقة الساحل ومعالجة  .62
 والتوظیف وتحسین ضوابط المیزانیة المعنیة بتمویل البرنامج. قضایا تأخیر صرف األموال

VII. التوصیات المقدمة واإلجراءات اإلداریة 

A.  الداخلي التدقیقتوصیات  

 التوصیات الجدیدة

 المكاتب القطریة
. كان النمط 2018للمكاتب القطریة في عام الداخلي  التدقیقتوصیة ذات صلة بعملیات  136بوجھ عام، صدرت  .63

، حیث مثلت "إدارة البرامج" النسبة الكبرى من التوصیات وتلتھا "إدارة العملیات". 2018و 2017مشابًھا في كل من 
، مع وجود انخفاض طفیف (بالنسبة 2018وبالمثل، ظل التوزیع بین األولویة "العالیة" و"المتوسطة" كما ھو تقریبًا في عام 

 ). 2الشكل المئویة) لتوصیة "األولویة العلیا" (ارجع إلى 
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 2الشكل 
 توصیات حسب مستوى األولویة –المكاتب القطریة 

  
، على الرغم من استمرار كون "العملیات" أعلى 2018و 2017تغیر النمط حسب النوع بشكل طفیف بین عامي  .64

، زادت نسبة قضایا "االمتثال" بشكل ملحوظ، وتلیھا حوادث "اإلبالغ". انخفضت فئة "استراتیجي" (على 2018فئة. في عام 
الشكل كبیًرا، ویرجع ذلك لتأثیر إعادة تنظیم المكاتب (ارجع إلى وجھ الخصوص، القضایا المتعلقة بھیاكل المكاتب) انخفاًضا 

3.( 

 3الشكل 
 توصیات حسب النوع –المكاتب القطریة 

  

مقارنةً  2018سیطر "التوجیھ" غیر الكافي (الضوابط اإلشرافیة غیر المالئمة أو غیر الكافیة) وزادت نسبتھ في عام  .65
. انخفضت "المبادئ التوجیھیة" (عدم وجود أو عدم كفایة السیاسات) و"الموارد" (البشریة أو المالیة)، التي احتلت 2017بعام 

. فئة "األخطاء"، سواء أكانت إنسانیة أم متعمدة، ھي فئة جدیدة في حین 2018الي في عام المرتبتین الثانیة والثالثة على التو
 .) 4الشكل زادت "العوامل األخرى الخارجة عن سیطرة الصندوق" (ارجع إلى 
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 4الشكل 
 توصیات حسب القضیة –المكاتب القطریة 

  

 المكاتب اإلقلیمیة 
، 2018لمنطقة آسیا والمحیط الھادئ وغرب ووسط أفریقیا في  في المكاتب اإلقلیمیة اختُتمت عملیات التدقیق .66

توصیة. وتلت ھذه العملیات عملیات التدقیق في المكاتب اإلقلیمیة لشرق وجنوب أفریقیا والمكاتب اإلقلیمیة  26وصدرت عنھا 
 ، وھو ما أتاح الفرصة إلجراء أول عملیة استعراض عام للمكاتب اإلقلیمیة.2017-2015خالل الفترة  العربیةللدول 

. تحسن "دعم المكاتب 2017إلى  2015ة التي نتجت في الفترة من ھي عكس الصور 2018الصورة الناتجة في عام  .67
القطریة واإلشراف علیھا" و"إدارة البرنامج" بشكل كبیر في حین زادت قضایا "إدارة المكاتب" المرتبطة بھیكل المكتب 

الشكل وسطة" (ارجع إلى اإلقلیمي، كما تحسنت نسبة التوصیات ذات األولویة "العالیة" مقابل التوصیات ذات األولویة "المت
5.( 

 5الشكل 
 توصیات حسب مستوى األولویة –المكاتب اإلقلیمیة 

  
مع تفاقم مشكالت "االمتثال" التي تشابھت  2018و 2017ظلت التوصیات حسب النوع متشابھة نسبیًا بین عامي  .68

 ). 6الشكل للمشاكل التي تمت مالحظتھا في المكاتب القطریة (ارجع إلى 
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 6الشكل 
 توصیات حسب النوع –المكاتب اإلقلیمیة 

  

وأصبحت "التوجیھات"  2018من حیث القضیة، تحسنت "المبادئ التوجیھیة" المتعلقة بالمكاتب اإلقلیمیة في عام  .69
 .2018و 2017والتي زادت بین عامي القضیة األكثر أھمیة، حیث تأثرت بقضایا "الموارد" (المالیة أو البشریة) 

 7الشكل 
 توصیات حسب القضیة –المكاتب اإلقلیمیة 

  

 التوصیات المعلقة

بعد االنتھاء من  2018دیسمبر/كانون األول  31توصیة معلقة، وذلك في  106، ظلت 8الجدول كما ھو موضح في  .70
 .2018توصیة خالل عام  168معالجة 

 8الجدول 
 العامحسب الداخلي  بالتدقیقحالة تنفیذ التوصیات المتعلقة 

عدد التقاریر  السنة
 التوصیات الصادرة (ب)

 التوصیات المعلقة (ب)
2017 2018 

 -(أ)  2010
2014 36 565 4 )1(% 2 )1(% 

2015 11 171 18 )10(% 11 )6(% 
2016 12 183 44 )24(% 15 )8(% 
2017 10 122 46 )38(% 7 )6(% 

 %)3( 35 %)11( 112 1,041 69 المجموع الفرعي
 %)44( 71 غیر متوفر 162 13 2018

 %)9( 106 غیر متوفر  1,203  82 اإلجمالي
 %)44( 47 %)64( 72 بعضھا تجاوز الموعد النھائي للتنفیذ
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 %)56( 59 %)36( 40 دیسمبر/كانون األول 31واجبة التنفیذ بعد 
 المعلقة، فلم یتضمن سوى عدد التقاریر التي تضم التوصیات 2010(أ) أما بالنسبة لعام 

، التي تُدیر عملیة الداخلي التدقیقالمشترك التي تتّبعھا دائرة  الداخلي التدقیق (ب) باستثناء تقاریر وتوصیات ا
 المشترك.الداخلي  التدقیق

 

بالمائة) تتعلق بعملیات  67توصیة (أي ما یعادل  71یعرض تفاصیل عن التوصیات المعلقة؛ من بینھا  8الشكل  .71
 التدقیقت بالمائة) ذات صلة بعملیا 10توصیة (أي ما یعادل  11)؛ و2018إلى  2016للمكاتب القطریة (من الداخلي  التدقیق

عملیات والبرامج للالداخلي  بالتدقیقبالمائة) تتعلق  23توصیة (أي ما یعادل  24)، و2018و 2016للمكاتب اإلقلیمیة (الداخلي 
 وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في سنوات مختلفة.

توصیة ذات صلة بـ  17ھا توصیة المعلقة للمكاتب القطریة بـ "إدارة البرامج" (من بین 71توصیة من الـ  35ترتبط  .72
توصیات تتعلق بـ "تخطیط البرامج  4توصیة ذات صلة بـ "التنفیذ على المستوى الوطني"، و 11"إدارة المخزون"، و

توصیة من التوصیات المعلقة بـ "حوكمة  17توصیات تتعلق بـ "إدارة التمویل غیر األساسي")؛ كما ترتبط  3وتنفیذھا"، و
توصیات ذات صلة بـ "إدارة المخاطر"،  4وصیات ذات صلة "بالھیكل التنظیمي والتوظیف"، وت 5المكاتب" (من ضمنھا 

توصیات ذات صلة بـ  5توصیة بـ "إدارة العملیات" (تشتمل على  19توصیات ذات صلة بـ "إدارة المكاتب")؛ وتختص  8و
یات تتعلق باإلدارة العامة للسفر، وتوصیة توص 5توصیات ذات صلة بـ "اإلدارة المالیة" من بینھا  8"عملیات الشراء"، و

 واحدة ذات صلة بـ "الموارد البشریة").

توصیات بـ "دعم المكاتب القطریة واإلشراف  5لمكاتب اإلقلیمیة، تتعلق ل الداخلي للتدقیقتوصیة معلقة  11من بین  .73
 .توصیات بـ "الحوكمة" وتتعلق توصیة واحدة بـ "إدارة البرنامج" 5علیھا" وتتعلق 

عملیات الشراء الداخلي ل بالتدقیقتوصیة معلقة ذات صلة بالعملیات أو البرامج  35توصیة من إجمالي  13ترتبط  .74
برنامج "حوكمة موارد صندوق الداخلي ل التدقیقتوصیات بعملیة  3؛ وتتعلق 2016و 2015التي تم استكمالھا في عامي 

توصیات أخرى بتكنولوجیا المعلومات  6؛ وتتعلق 2016األمم المتحدة للسكان واإلدارة االستراتیجیة لھا" التي تمت في 
 . 2015توصیة بثالثة مكاتب إقلیمیة وتتبقى توصیتان من عملیة تدقیق إدارة المخزون لعام  11واالتصاالت؛ وتتعلق 

 8الشكل 
 2018دیسمبر  31التوصیات المعلقة في 

 
 

 مقبولیة المخاطر بالنسبة لإلدارة

(تقریر استثنائي بشأن مدفوعات إعانة  2015تم إغالق توصیة ذات أولویة متوسطة تتعلق بالموارد البشریة من عام  .75
 استنادًا إلى قبول اإلدارة بمخاطر عدم تنفیذ ھذه التوصیة.  2018اإلیجار) في عام 
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 شھًرا أو أكثر 18التوصیات التي لم یُبَتَّ فیھا لمدة 

 9الشكل 
 شھًرا أو أكثر 18التوصیات التي لم یُبَتَّ فیھا لمدة 

  

توصیة، من إجمالي  34. ظلت 2017أظھرت مراجعة تنفیذ التوصیات انخفاًضا طفیفًا في التقدم الُمحرز مقارنةً بعام  .76
)، مقارنةً بـ 4والمرفق  9الشكل شھًرا أو أكثر (انظر  18، لم یتم الَبتُّ فیھا لمدة 2018دیسمبر  31توصیة معلقة حتى  106

توصیات بعملیات تكنولوجیا  6توصیة بعملیات الشراء؛ وتتعلق  34توصیة من إجمالي  13. ترتبط 2017توصیة في عام  30
المثال: مراجعة إجراءات الشراء، المعلومات واالتصاالت المختلفة، والتي تتطلب دمج عملیات تحسین اإلجراءات (على سبیل 

أو وضع إطار أكثر صرامةً للرقابة الداخلیة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت)، أو تحویل تكنولوجیا المعلومات 
توصیات بستة مكاتب قطریة في مجاالت مختلفة (مثل توثیق المیزانیات وتقییمات  8واالتصاالت. عالوةً على ذلك، تتعلق 

المخاطر والحاجة إلى إرشادات تحویالت المدفوعات النقدیة التي تتم من خالل مقدمي الخدمات)؛ وصدرت توصیتان إدارة 
من خالل مكتب إقلیمي لتطویر مبادئ توجیھیة مؤسسیة للرقابة اإلداریة على األداء البرنامجي والتشغیلي للمكاتب القطریة؛ 

لى نطاق المنظمة (مستلزمات البرامج وإدارة المخزون، على وجھ وتتعلق التوصیات الخمس المتبقیة بالعملیات ع
 الخصوص).

B. اإلجراءات التأدیبیة أو الجزاءات المتخذة بعد التحقیقات 

 12؛ 2014و 2013، تم اتخاذ إجراءات إداریة أو تأدیبیة في: جمیع الحاالت الُمثبَتة لعامي 2018بحلول نھایة عام  .77
حالة  14حاالت من إجمالي  6؛ و2016حالة مثبتة في  19حالة من إجمالي  11؛ و2015في حالة مثبتة  14حالة من إجمالي 

حالة من إجمالي الحاالت الُمثبَتة  67؛ أو، بشكل تراكمي، 2018حاالت مثبتة في  9؛ وحالتان من إجمالي 2017مثبتة في 
 .6. یوجد المزید من التفاصیل في المرفق 2013منذ 

دوالر، تم  429000والتي بلغت حوالي  2018-2013یة التي تم تحدیدھا خالل الفترة من بین الخسائر التراكم .78
 .6بالمائة وقت كتابة ھذا التقریر. یوجد المزید من التفاصیل في المرفق رقم  48استرداد 

VIII. األنشطة االستشاریة 

تغیًرا سریعًا؛ مع ارتفاع الطلب استمر تغیر البیئة الداخلیة والخارجیة التي یعمل فیھا صندوق األمم المتحدة للسكان  .79
 التدقیقمكتب خدمات . نظًرا لقدرة والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات على الخدمات االستشاریة المخصصة التي یقدمھا 

رة على تلبیة بعض الطلبات بشكل انتقائي، یتطلب العدید من الطلبات استثماًرا كبیًرا، ال سیما من جانب إدا والتحقیقالداخلي 
مكتب خدمات األخرى ل. وما زال لتلك الطلبات "تأثیر الدومینو" الُمدمر على األنشطة والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات 

 .والتحقیقالداخلي  التدقیق

)a( دعًما كبیًرا لإلدارة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات : قدم االستغالل واالعتداء الجنسیان والتحرش الجنسي
فیما یتعلق بالسیاسات والبروتوكوالت والطلبات المقدمة من الدول األعضاء وفیما یتعلق بالتنسیق الداخلي والمشترك 
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وھي مكتب المنسق الخاص واللجنة اإلداریة الرفیعة المستوى واللجنة الدائمة  -بین الوكاالت في ھذه المجاالت 
الداخلي  التدقیقمكتب خدمات لك من خالل ممثلي دوائر التحقیق باألمم المتحدة. ساھم المشتركة بین الوكاالت وكذ

بالتحدید في تحدید البروتوكوالت والعملیات وآلیات إعداد التقاریر ومشاركة المعلومات وفي إرشادات  والتحقیق
 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، استثمر 2018). في عام 82 وآلیات التحقیق المحددة (ارجع كذلك إلى الفقرة

حوالي ثلثي عمل منصب رفیع المستوى بدوام كامل، على الرغم من تقلیصھ لمساھماتھ بعد رحیل رئیس فرع 
(الذي أصبح منسق صندوق األمم المتحدة للسكان المعني بالحمایة من االستغالل  2018التحقیقات في آب / أغسطس 

واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي) في التركیز في المقام األول على أنشطة ممثلي دوائر التحقیق باألمم المتحدة 
، في حدود 2019في عام  یم الدعمتقد والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات واالستجابة لطلبات المنسق. سیواصل 

 موارده؛

)b( في سیاق التحول المستمر في ھیكل التمویل وزیادة االتفاقات غیر القیاسیة ذات األحكام  .مراجعة بنود اتفاقیة التمویل
 والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات المعقدة، ال سیما فیما یتعلق بالتحقیق واالستغالل واالعتداء الجنسیین، قدم 

في  16و 2016في  23و 2017في  28( 2018اتفاقیة تمویل أساسیة وغیر أساسیة في عام  30مدخالت حول 
 ). استمر تطلب الردود على إصدارات متعددة أطر زمنیة قصیرة للغایة لالستجابة؛ 2015

)c( .مشاركتھ في العدید من االستعراضات التي أجرتھا الدول  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات واصل  التقییمات
األعضاء والجھات المانحة على الصعیدین المحلي والمؤسسي المطلوب مساھمة المكتب فیھا في أثناء الرد على 

 األسئلة المعنیة بالتدقیق الداخلي والتحقیق التي یطرحونھا خالل العام؛ 

)d(  واحدة في عام  والتحقیقالداخلي  التدقیقب خدمات مكتالسیاسات وغیرھا من األنشطة. ركَّز) على سیاستین فحسب
الداخلي  التدقیقمكتب خدمات )؛ قلص 2014في عام  22؛ و2015في عام  10؛ و2016في  18مقارنة بـ  2017

بشكل كبیر من مشاركتھ في جھود التغییر الداخلي لصندوق األمم المتحدة للسكان، بما في ذلك تحول  والتحقیق
 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛

)e(  الداخلي  التدقیقمكتب خدمات دعم اإلدارة العلیا لصندوق األمم المتحدة للسكان: یشتمل ھذا الدعم على مشاركة
 في العدید من اللجان وتقدیم المشورة المخصصة؛ والتحقیق

)f( .الدعم العام لموظفي صندوق األمم المتحدة للسكان 

IX.  األمم المتحدةالتعاون داخل منظومة 

A. الداخلي التدقیق 

مشاركتھ الفعالة في األنشطة المشتركة بین الوكاالت،  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، واصل 2018في عام  .80
في تبادل  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، والمراجعات المشتركة. كما شارك الداخلي التدقیقواالجتماعات المعنیة ب

التابعة لمنظمات األمم المتحدة والمؤسسات المالیة المتعددة األطراف،  الداخلي التدقیقالممارسات والخبرات بین دوائر 
 التدقیقفي األمم المتحدة، وممثلو دوائر  الداخلي التدقیقوغیرھا من المنظمات الحكومیة الدولیة المعنیة (ممثلو دوائر 

 ).الداخلي

 الداخلي التدقیقرئیًسا لممثلي دوائر  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات تمت إعادة انتخاب ، 2018في عام  .81
مكتب خدمات ، وھو دور تطوعي یزید من المسؤولیات الحالیة. شارك 2019-2018التابعة لمؤسسات األمم المتحدة لعام 

ل المعلومات مع الجھات األخرى متعددة األطراف، مثل كذلك في شتى المنتدیات الرامیة إلى تباد والتحقیقالداخلي  التدقیق
 تلك المعنیة بمراجعة الحسابات ومنع االحتیال.

B. التحقیقات 

عن كثب مع ممثلي دوائر التحقیق باألمم  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ، استمر تعاون 2018في عام  .82
ة بین الوكاالت، واجتماعات ممثلي دوائر التحقیق باألمم المتحدة، المتحدة. وشارك المكتب بفعالیة في عملیات التحقیق المشترك

بنشاط في اآللیات المشتركة بین الوكاالت بشأن  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ومؤتمر المحققین الدولیین. شارك 
 أعاله). 79ي (ارجع إلى الفقرة األنشطة المشتركة بین الوكاالت بشأن االستغالل واالعتداء الجنسیین، وكذلك التحرش الجنس

C. وحدة التفتیش المشتركة 

االضطالع بدوره كجھة تنسیق لصندوق األمم المتحدة للسكان فیما  مكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحقیقواصل  .83
استطالًعا مع وحدات الصندوق، ووحدة التفتیش المشتركة  15یتعلق بوحدة التفتیش المشتركة. كما تولى المكتب شؤون تنسیق 

 والتحقیقالداخلي  التدقیقت مكتب خدماذاتھا، وأمانة مجلس الرؤساء التنفیذیین المعني بالتنسیق. عالوةً على ذلك، أجرى 
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عملیات مراجعة وتحقق، عند االقتضاء، من اإلجابات عن التوصیات التي قدمتھا وحدة التفتیش المشتركة في تقاریرھا السابقة 
 وأعد تقاریر صندوق األمم المتحدة للسكان المرفوعة للمجلس التنفیذي في ھذا الصدد.

 زم للقیام بمھام التنسیق لصندوق األمم المتحدة للسكان بفعالیة. وما زال المكتب یشیر إلى عبء العمل الال .84

X. االستنتاج العام والخطوات التالیة 

أن یعرب عن شكره للمدیر التنفیذي، واإلدارة العلیا، والمجلس التنفیذي،  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات یودُّ  .85
أتاح للمكتب القیام بالمھام المنوطة بھ بأقصى قدر ممكن من النجاح  واللجنة االستشاریة الرقابیة على دعمھم المتواصل الذي

 . 2018في عام 

مثل األعوام السابقة، من خالل اإلجراءات المختلفة  2018كما أوضحت إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  .86
شورتھ، التزامھا بزیادة فعالیة عملیات وعمًال بم والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات التي اتخذتھا استجابةً لتقاریر 

 الحوكمة، وإدارة المخاطر، وعملیات الرقابة في الصندوق. 

وإذ نتطلع إلى المستقبل، فستظل مواءمة التوقعات المتزایدة مع الموارد المتاحة ھي التحدي الرئیسي، بل األكثر حدة  .87
 . والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات من أي وقت مضى، أمام 

-2019زیادة التمویل المقدم ألغراض التحقیق في الفترة  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات في حین یقدر  .88
، ومع أخذ تقبل المخاطر في صندوق األمم المتحدة للسكان في االعتبار، فإن الموارد المتاحة للمكتب ("العرض") ال 2020
أحد  -والتحقیق. ویشمل الطلب على الخدمات: (أ) التحقیق الداخلي  التدقیق خدمات "الطلب" على خدمات مكتب دونتزال 

المجاالت الرئیسیة المثیرة للقلق فیما یتعلق بزیادة عدد القضایا وتعقیدھا (بدایةً من التحرش وإساءة استخدام السلطة واالستغالل 
تدخل السریع مع مراعاة اإلجراءات القانونیة الجنسي واالعتداء الجنسي وانتھاًء باالحتیال) وھو المجال الذي یتوقع فیھ ال

التي تتسم بوجود دورات تدقیق أسرع ووجود توقعات  الداخلي التدقیقالواجبة والوفاء بمتطلبات اإلبالغ والشفافیة؛ و(ب) 
ار متزایدة بتغطیة جمیع المشروعات أو البرامج الممولة من المانحین؛ و(ج) الخدمات االستشاریة، خاصة في ظل استمر

إدارة التغییر وتوسع أنشطة إصالح األمم المتحدة؛ و(د) ارتفاع الطلب بوجھ عام فیما یتعلق باألنشطة على نطاق المنظومة. 
فحسب ما أُشیر إلیھ في السنوات الماضیة، تستمر الفجوة المذكورة أعاله بین الطلب على الخدمات والموارد المتاحة في جعل 

یُشّكل الكثیر من المخاطر االئتمانیة والمخاطر التي تضر بالسمعة بالنسبة لصندوق  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات 
 األمم المتحدة للسكان.

التزاَمھ بتقدیم خدمات عالیة الجودة بالقدر  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات وعلى الرغم من ذلك، سیواصل  .89
 الذي تسمح بھ الموارد المتاحة لھ.

_____ 


	قائمة الأشكال
	I.  المقدمة
	II. الضمان في صندوق الأمم المتحدة للسكان
	A. الولاية والمعايير المهنية والاستقلالية
	B. رأي بشأن ملاءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفعاليته
	C. الامتثال لسياسة الرقابة

	III. المصادر
	IV. أنشطة التدقيق الداخلي في عام 2018
	A. منهجية تقييم مخاطر مراجعة الحسابات
	B. خطة التدقيق الداخلي لعام 2018
	C. تغطية التدقيق الداخلي الناتجة

	V. أنشطة التحقيقات عام 2018
	A. قضايا جديدة
	B. حجم الحالات
	الجدول 5 لمحة عامة عن القضايا المُستلَمة والمنتهي تداولها في 2016-2018.

	C. الفصل في القضايا
	الجدول 6 نظرة عامة على القضايا المنتهية في 2018(*) حسب الفئة


	VI. النتائج الرئيسية المستخلصة من التدقيق الداخلي والتحقيق في 2018
	A. تقييم مخاطر التدقيق الداخلي لعام 2018
	B. نتائج التدقيق الداخلي والتحقيق الأساسية
	وحدات الأعمال
	(i) حوكمة المكاتب
	(ii) إدارة البرامج
	(iii) إدارة العمليات
	(iv) دعم المكاتب القطرية والإشراف عليها (المكاتب الإقليمية)

	البرامج


	VII. التوصيات المقدمة والإجراءات الإدارية
	A. توصيات التدقيق الداخلي
	التوصيات الجديدة
	الشكل 3 المكاتب القطرية – توصيات حسب النوع
	الشكل 4 المكاتب القطرية – توصيات حسب القضية

	التوصيات المعلقة
	مقبولية المخاطر بالنسبة للإدارة
	التوصيات التي لم يُبَتَّ فيها لمدة 18 شهرًا أو أكثر

	B. الإجراءات التأديبية أو الجزاءات المتخذة بعد التحقيقات

	VIII. الأنشطة الاستشارية
	IX. التعاون داخل منظومة الأمم المتحدة
	A. التدقيق الداخلي
	B. التحقيقات
	C. وحدة التفتيش المشتركة

	X. الاستنتاج العام والخطوات التالية

