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 التدقیق الداخلي والتحقیق –صندوق األمم المتحدة للسكان 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

التي قام  التدقیق الداخلي والتحقیقبشأن أنشطة  التدقیق الداخلي والتحقیقتقریر مدیر مكتب خدمات 
 2017بھا صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

 الموجز

في صندوق األمم المتحدة للسكان، التي اضطلع بھا مكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحقیق یقدم التقریر الحالي بشأن أنشطة 
وقرارات  2015/13و 2015/2، استجابةً لقرارات المجلس التنفیذي 2017دیسمبر  31للعام الذي ینتھي في  التدقیق الداخلي والتحقیق

 المجلس السابقة ذات الصلة. 

. 2017 في عام التدقیق الداخلي والتحقیق، التي أتّمھا مكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحقیقویعرض التقریر استعراًضا ألنشطة 
؛ (ب) المسائل 2017في عام  التدقیق الداخلي والتحقیقیحتوي التقریر على معلومات حول: (أ) المصادر الموجودة في مكتب خدمات 

؛ (ج) التحقیقات، بما في ذلك حاالت التدقیق الداخلي والتحقیقفي أنشطة  التدقیق الداخلي والتحقیقالمھمة التي كشفھا مكتب خدمات 
وحالة تنفیذھا. وأخیًرا، فإن رأي  2017-2010في الفترة بین  التدقیق الداخليجراءات التي اتُِّخذت؛ (د) استعراض توصیات االحتیال واإل

، القائم على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، في مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات 
على  7إلى  1). تتوفر المرفقات من DP/FPA/2018/6/Add.1المتحدة للسكان وفعالیتھ مذكوٌر في الوثیقة (والرقابة في صندوق األمم 

 نحو منفصل على الموقع اإللكتروني لصندوق األمم المتحدة للسكان.

، للتدقیق الداخلي والقرارات ذات الصلة السابقة، یتوفر التقریر السنوي للجنة االستشاریة 2015/2بموجب قرار المجلس التنفیذي 
)، كإضافة ملحقة بالتقریر الحالي. كما یتوفر ردّ اإلدارة علیھ وعلى DP/FPA/2018/6/Add.2التابعة لصندوق األمم المتحدة للسكان (

 ) أیًضا. DP/FPA/2018/CPR.5التقریر الحالي (

 عناصر القرار

 قد یرغب المجلس التنفیذي في:

)، والرأي، القائم على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، في مالءمة إطار DP/FPA/2018/6بالتقریر الحالي (اإلحاطة علًما 
)، والتقریر السنوي للجنة DP/FPA/2018/6/Add.1الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعالیتھ في (

 اإلدارة على ذلك وعلى التقریر الحالي؛)، وردّ DP/FPA/2018/6/Add.2( للتدقیق الداخلياالستشاریة 

في صندوق األمم المتحدة للسكان، ولتوفیر المصادر الكافیة  التدقیق الداخلي والتحقیقعن دعمھ المستمر لتعزیز وظائف  اإلعراب
 ألداء مھام والیتھ؛

 لتحقیقات المشتركة.في أنشطة المراجعة الداخلیة وا التدقیق الداخلي والتحقیقمشاركة مكتب خدمات إقرار ودعم 

  



DP/FPA/2018/6   
 

2 
 

 المحتویات
 الصفحة

47T47األشكال قائمةT ...........................................................................................................................3 
I. 47T47المقدمةT .................................................................................................................................................................. 4 

II. 47T47للسكان المتحدة األمم صندوق في الضمانT ........................................................................................................................ 4 
 47T .......................................................................................4واالستقاللیة المھنیة والمعاییر الوالیة47T .أ

 47T .................5وفعالیتھ للسكان، المتحدة األمم صندوق في والرقابة المخاطر وإدارة الحوكمة إطار مالءمة بشأن رأي47T .ب
 47T ......................................................................................................5الرقابة لسیاسة االمتثال47T .ج

III. 47T47المصادرT ................................................................................................................................................................ 5 
IV. 47T201747 عام في للحسابات الداخلیة المراجعة أنشطةT ............................................................................................................. 6 

 47T ........................................................................................6التدقیق الداخلي مخاطر تقییم منھجیة47T .أ
 201747T ............................................................................................7 لعام التدقیق الداخلي خطة47T .ب
 .47T ............................................................ Error! Bookmark not definedالناتج التدقیق الداخلي تغطیة47T .ج

V. 47T2017 عام التحقیقات أنشطة 47T ........................................................................................................................................ 9 
 47T .................................................................................................................9الحاالت حجم47T .أ

 47T ............................................................................................................. 10الشكاوى أنواع47T .ب
 47T ......................................................................................................... 11القضایا في الفصل47T .ج

VI. 47T2017 في التدقیق الداخلي والتحقیق من المستخلصة الرئیسیة النتائج 47T ...................................................................................... 12 
 201747T .................................................................................. 12 لعام التدقیق الداخلي مخاطر تقییم47T .أ

 47T  ...................................................................... 13األساسیة التدقیق الداخلي والتحقیق نتائج47T .ب
47T47األعمال وحداتT ......................................................................................................... 14 
47T47والبرامج العملیاتT ....................................................................................................... 16 
47T47واالتصاالت المعلومات تكنولوجیاT ...................................................................................... 16 
47T47المشتركة المراجعةT ...................................................................................................... 16 

VII. 47T47اإلداریة واإلجراءات المقدمة التوصیاتT ........................................................................................................................ 16 
 47T .................................................................................................. 16التدقیق الداخلي توصیات47T .أ

47T47الجدیدة التوصیاتT ....................................................................................................... 16 
47T47المعلقة التوصیاتT ....................................................................................................... 18 
47T47لإلدارة بالنسبة المخاطر مقبولیةT ........................................................................................ 19 
47T47أكثر أو شھًرا 18 لمدة فیھا یَُبتَّ  لم التي التوصیاتT..................................................................... 19 

 47T .................................................................. 20التحقیقات بعد المتخذة الجزاءات أو التأدیبیة اإلجراءات47T .ب
VIII. 47T47االستشاریة األنشطةT ................................................................................................................................................ 20 

IX. 47T47المتحدة األمم منظومة داخل التعاونT ............................................................................................................................. 21 
 47T  ..................................................................................................... 21التدقیق الداخلي47T .أ

 47T ................................................................................................................... 21التحقیقات47T .ب
 47T .................................................................................................... 21المشتركة التفتیش وحدة47T .ج

X. 47T47التالیة والخطوات العام االستنتاجT ................................................................................................................................. 21 
 



  DP/FPA/2018/6 
 

3 

 قائمة األشكال
47TUالشكوى تلقي عند( الفئة حسب 2017و 2012 بین الفترة في المتلقاة الشكاوى عن عامة لمحة 1 الشكل(U47T ....................................................... 11 
47TUاألولویة مستوى حسب – القطریة للمكاتب التدقیق الداخلي توصیات 2 الشكلU47T ....................................................................................... 17 
47TUالنوع حسب – القطري المكتب توصیات 3 الشكلU47T ........................................................................................................................ 17 
47TUالقضیة حسب – القطریة للمكاتب التدقیق الداخلي توصیات 4 الشكلU47T .................................................................................................. 17 
47TU2017 دیسمبر 31 في المعلقة التوصیات 5 الشكلU47T ........................................................................................................................ 19 
47TUأكثر أو شھًرا 18 لمدة فیھا یُبَتَّ  لم التي التوصیات 6 الشكلU47T ............................................................................................................. 19 

 
 قائمة الجداول

47TU2017و 2016 عاما – المصادر 1 الجدولU47T .................................................................................................................................. 6 
47TU2017 لعام التدقیق الداخلي عن عامة لمحة 2 الجدولU47T ...................................................................................................................... 7 
47TUالمجال حسب التصنیفات - 2017 لعام األعمال حداتلو التدقیق الداخلي 3 الجدولU47T ................................................................................... 8 
47TU2017 عام في تداولھا والمنتھي الُمستلَمة القضایا عن عامة لمحة 4 الجدولU47T ......................................................................................... 10 
47TUالتحقیقات اختتام عند( الفئة حسب 2017 في فیھا المحقق القضایا عن عامة لمحة 5 الجدول(U47T ..................................................................... 12 
47TU2017 لعام التدقیق الداخلي مخاطر تقییم نتائج  6 الجدولU47T ............................................................................................................... 12 
47TUالسنة التدقیق الداخلي توصیات تنفیذ حالة  7 الجدولU47T ..................................................................................................................... 18 

 
 قائمة المرفقات

 التدقیق الداخلي والتحقیق: میثاق مكتب خدمات 1المرفق 
 (مع التقییمات)  2017الصادرة في عام  التدقیق الداخلي: تقاریر 2المرفق 
 2017لمكاتب المیدانیة لعام ل التدقیق الداخلي: الممارسات الجیدة وفرص التنمیة في تقاریر 3المرفق 
 2017شھًرا بحلول نھایة عام  18: التوصیات األقدم من 4المرفق 
 لتشغیل ونتائج مراجعة حسابات الشركاء المنفذین: ضوابط إدارة حساب صندوق ا5المرفق 
 2017: موجز تفصیلي للتقاریر المتعلقة بالتحقیقات الصادرة في عام 6المرفق 
 2016و 2015و 2014: آخر اإلجراءات الُمتّخذة بشأن التقاریر المتعلقة بالتحقیقات الصادرة في األعوام 7المرفق 

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

، التي قام بھا مكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحقیقیقدم التقریر الحالي للمجلس التنفیذي موجًزا عن أنشطة  .1
، القائم على نطاق العمل التدقیق الداخلي والتحقیق. یقدم أیًضا رأي مكتب خدمات 2017في عام  التدقیق الداخلي والتحقیق

الذي تم االضطالع بھ، في مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان وفعالیتھ، وفقًا 
التدقیق . یقدم ھذا التقریر أوًال لمحة عامة عن الضمان والموارد واألنشطة التي اضطلع بھا مكتب خدمات 2015/13للقرار 
 ، قبل تقدیم الموجز التجمیعي الستنتاجات العمل الُمتّخذ، والتوصیات المقدمة، واإلجراءات اإلداریة.والتحقیق الداخلي

II. الضمان في صندوق األمم المتحدة للسكان 

 الوالیة والمعاییر المھنیة واالستقاللیة .أ

لصندوق للوائح والقواعد المالیة إلى المادة السابعة عشرة من ا التدقیق الداخلي والتحقیقتستند والیة مكتب خدمات  .2
 التدقیق الداخلي والتحقیقیقوم مكتب خدمات  2المساءلة.وإطار  1، وسیاسة الرقابة،2014لعام  األمم المتحدة للسكان

خدمات المراجعة الداخلیة للحسابات المستقلة  وحده بإدارة اآلخرین أو تفویضھم ألداء وظائف الرقابة التالیة، أو إدارتھا: (أ)
(مالءمة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلیة، واالستخدام المقتصد والفعّال للموارد، وفعالیتھا)؛ (ب) 
خدمات التحقیقات (االدعاءات المتعلقة باألعمال غیر المشروعة). وافق المدیر التنفیذي لصندوق األمم المتحدة للسكان على 

 . 1. یَِردُ المیثاق في المرفق 2018ینایر  26في یوم  داخلي والتحقیقالتدقیق الآخر میثاق لمكتب خدمات 

، ومجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة بانتظام جودة أعمال مكتب خدمات للتدقیقترصد اللجنة االستشاریة  .3
التدقیق ة خدمات إسداء المشورة؛ لتعزیز فعالی للتدقیق الداخلي. وتواصل اللجنة االستشاریة التدقیق الداخلي والتحقیق

، واستعرضت خطة العمل السنویة 2017في عام  التدقیق الداخلي والتحقیقالتي یقدمھا مكتب خدمات  الداخلي والتحقیق
 تدقیق، والمیزانیة والتقاریر المرحلیة المنتظمة، والتقریر السنوي، وتقاریر الالتدقیق الداخلي والتحقیقلمكتب خدمات 

حسابات األمم المتحدة اإلجراءات الُمتّخذة لتنفیذ توصیاتھ التي تھدف إلى تحسین عملیات  . رصد مجلس مراجعيالداخلي
. واستمر مراجعو الحسابات الخارجیون في االعتماد على أعمال مكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات 

 .2017والتقاریر في عام  التدقیق الداخلي والتحقیق

من اإلدارة العلیا لصندوق األمم  التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات  الماضیة، تلقىوعلى غرار السنوات  .4
التدقیق دعًما من اإلدارة العلیا لصندوق األمم المتحدة للسكان طوال العام. حضرت مدیرة مكتب خدمات  المتحدة للسكان

األمم المتحدة للسكان بصفتھا الرسمیة، التي ، ضمن جملة أمور، اجتماعات اللجنة التنفیذیة لصندوق الداخلي والتحقیق
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  الداخلي والتحقیقالتدقیق قام مكتب خدمات  .5
علیھ االلتزام بھا، وھي سیاسة الرقابة والقواعد واللوائح المالیة، وقواعد ولوائح الموظفین؛ للمراجعة الداخلیة للحسابات 

وإلجراء التحقیقات، التزم المكتب باإلطار التأدیبي لصندوق  3لیة.الداخ لتدقیق الداخليلوالمعاییر الدولیة للممارسة المھنیة 
األمم المتحدة للسكان، وسیاسة صندوق األمم المتحدة للسكان المتعلقة بجزاءات البائعین، وسیاسة صندوق األمم المتحدة 

الحقائق المفوضة، والمبادئ للسكان للحمایة من االنتقام جّراء اإلبالغ عن إساءة السلوك أو التعاون مع تحقیقات تقصي 
 واإلرشادات الموحدة إلجراء التحقیقات. 

في تأدیة مھمتھ، یحرص المكتب على ضمان  التدقیق الداخلي والتحقیقلضمان استمرار فعالیة مكتب خدمات  .6
الداخلي  التدقیقالداخلیة والتحقیقات. ویتولى مكتب خدمات  التدقیق الداخليالجودة وبرنامج التنمیة لكل من وظائف 

)، ومھمة التحقیقات 2015الداخلیة ( التدقیق الداخليتنفیذ التوصیات المقدمة من تقییمات الجودة الخارجیة لمھمة  والتحقیق
)2016.( 

كان یتمتع  التدقیق الداخلي والتحقیقیؤكد مدیر المكتب بموجب ھذا التقریر للمجلس التنفیذي أن مكتب خدمات  .7
من التدخل في تحدید نطاق عملھ  التدقیق الداخلي والتحقیق. فقد تحرر مكتب خدمات 2017عام  باالستقاللیة التنظیمیة في

 وتنفیذه، واإلبالغ عن نتائجھ.

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

القائم على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، فإن مالءمة ، التدقیق الداخلي والتحقیقفي رأي مدیر مكتب خدمات  .8
ترتیبات  عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وفعالیتھا كانت 'بحاجة إلى بعض التحسینات'؛ مما یعني أن

لیة، ولكنھا الحوكمة المحددة، وممارسات إدارة المخاطر، وعملیات الرقابة ُصمّمت تصمیًما مناسبًا ونُفّذت بفعا
للتدقیق الضمان المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع  لتوفیرتحتاج إلى بعض التحسینات 

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

  المحددة بدرجة وافیة.

تُستخدم أسباب تكوین الرأي والمعلومات المقدمة عن المعاییر كأساس، ومن ثم یوضع نطاق العمل الذي اضطلع بھ  .9
دُ العملیات الُمتبعة لتجمیع المسائل ، وتَرِ لتكوین الرأيوالمصادر اإلضافیة لألدلة، على النحو المالئم، في ااالعتبار 

 . DP/FPA/2018/6/Add.1المحددة وتقییمھا في الوثیقة 

 االمتثال لسیاسة الرقابة .ج

كانت إجراءات الكشف عن تقاریر المراجعة الداخلیة للحسابات، على النحو المنصوص علیھ في  .10
DP/FPA/2015/1 لعلني. وبالرغم من عدم تلقي طلب للحصول ، العام الخامس من اإلفصاح ا2017، ساریةً طوال عام

، قُدم تقریر واحد إلحدى الدول األعضاء خارج 2017في عام  2012ونوفمبر  2008على التقاریر الصادرة بین سبتمبر 
معلنةً، خالل شھر واحد من اإلصدار الداخلي، في  2012دیسمبر  1إطار العمل. أصبحت جمیع التقاریر الصادرة بعد 

وجودتھا مسألة  التدقیق الداخلي والتحقیق، یظل وضوح تقاریر التدقیق الداخلي والتحقیقالنسبة لمكتب خدمات المتوسط. وب
 تتطلب اھتماًما متواصًال، مع استثمار قدر كبیر من الوقت والجھد في تفاعالت اإلدارة.

التدقیق الداخلي مات )، تم نشر مصادر مكتب خد27(الفقرة  DP/FPA/2015/1ووفقًا لما ھو منصوص علیھ في  .11
التدقیق الداخلي ؛ ولكن الوظائف الشاغرة والفعالیات الخارجة عن سیطرة مكتب 2017بفعالیة وكفاءة في عام  والتحقیق
قد أعاقت تحقیق خطة المراجعة الداخلیة للحسابات المتوقعة. وكانت المصادر غیر كافیة لمواجھة حجم الحاالت  والتحقیق

أو لدعم اإلدارة إال من خالل الخدمات االستشاریة المتفرقة (راجع  -والمعقد على نحو متزاید–مرتفع في مجال التحقیقات ال
 ).IXو III ،14 ،V ،VIIIالفقرات 

III. المصادر 

 4: التدقیق الداخلي والتحقیقوظیفة معتمدة في مكتب خدمات  24، أُعلن عن 2017دیسمبر  31واعتباًرا من یوم  .12
وظیفة من الفئة الفنیة. ویتضمن العدد الكلي للمراجعة الداخلیة للحسابات رئیسین،  20وظائف من فئة الخدمات العامة، و

 التدقیق الداخليوتسعة مراجعین، ومحلل بیانات للمھام المیدانیة؛ یعززھم المستشارون األفراد والموظفون من شركات 
تمثل ما یعادل موظفین اثنین بدوام كامل تقریبًا)؛ وكانت ھناك ثالث وظائف شاغرة المحلیة بموجب اتفاقیة طویلة األجل (

. فیما یتعلق بإجراء التحقیقات، یتضمن العدد الكلي رئیًسا 2018في نھایة العام، تم شغلھا جمیعًا خالل الربع األول من عام 
ر السنوات الماضیة، توّلت إدارة مكتب وخمسة محققین من مختلف الفئات، یعززھم مستشارو التحقیقات. وعلى غرا

مع المدیر واثنین من موظفي الخدمة العامة (إحدى الوظیفتین كانت شاغرة في نھایة  التدقیق الداخلي والتحقیقخدمات 
میع ، باإلضافة إلى المھام التالیة: إصدار جالتدقیق الداخلي والتحقیقالعام) اإلدارة العامة والشؤون اإلداریة لمكتب خدمات 

التقاریر؛ والعالقات مع الدول األعضاء والجھات المانحة؛ ومعظم الخدمات االستشاریة؛ والعمل كجھة منسقة لصندوق 
. تم تضمین للتدقیق الداخلياألمم المتحدة للسكان لوحدة التفتیش المشتركة؛ والقیام بدور األمانة العامة لّلجنة االستشاریة 

 في اإلدارة بمساعدة الموظفین الفنیین المخلصین.  2016یة للحسابات والتحسین منذ عام مھام ضمان جودة المراجعة الداخل

استمرت صعوبات تحدید المرشحین المؤھلین المناسبین بسبب تأخیرات عملیات التعیین ومباشرة العمل، في عام  .13
 التدقیق الداخلي والتحقیقخدمات مثلما كانت في السنوات الماضیة. كان المعدل العام للوظائف الشاغرة في مكتب  2017

). تم تعویض ذلك جزئی�ا عن 1الجدول (راجع  2016بالمائة، وبتوزیع مختلف مقارنةً بعام  25، بنسبة 2017أعلى في عام 
 طریق مشاركة ما یزید عن خمسة استشاریین یعملون بدوام كامل. 
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 1الجدول 
 2017و 2016عاما  –المصادر 

المراجعة الداخلیة  المیزانیة 
اللجنة االستشاریة  اإلدارة التحقیقات للحسابات

 اإلجمالي لمراجعة الحسابات

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

 20 17 - - 2 2 6 5 12 10 المعتمدة –الوظائف الفنیة 
 %25 %14 - - %0 %0 %39 %22 %23 %13 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 

  3,829  3,687 - - 670  719 948 789 2,211 2,179 الوظائف الشاغرة)

  768  537 65 67 - - 451 299 252 171 االستشاریون األفراد
  799  499 - - - - 111 27 688 472 الخدمات الُمشتراة

  832  536 161 53  36  11 305 136 330 336 السفر
  87  87 8 10 - - 26 45 53 32 )1(التكالیف التشغیلیة 

غیر   )2(التعلیم 
غیر  44 متوفر

غیر  13 متوفر
غیر  - - 11 متوفر

 68 متوفر

  6,383  5,346 234 130  717  730  1,854  1,296  3,578  3,190 اإلجمالي
 ) أساًسا ألنظمة تكنولوجیا المعلومات.1(
 .2017لعام  التدقیق الداخلي والتحقیق) التعلیم مضمن فقط في میزانیة مكتب خدمات 2(

 

تمویلھ فقط من المیزانیة المؤسسیة لصندوق األمم  التدقیق الداخلي والتحقیق، یتلقى مكتب خدمات 2014منذ عام  .14
في  التدقیق الداخلي والتحقیق، مثلما ھو الحال في السنوات الماضیة، استمر مكتب خدمات 2017المتحدة للسكان. في عام 

لسنویة مقارنةً ، وزادت المیزانیة ا2017إدارة میزانیتھ على نحو استباقي. تم تعدیلھا بمعدل الوظائف الشاغرة الفعلي لعام 
 أعاله).  1الجدول (راجع  2016بعام 

IV.  2017في عام  التدقیق الداخليأنشطة 

 التدقیق الداخليمنھجیة تقییم مخاطر  .أ

القائمة على تقییم  التدقیق الداخليأنشطة الضمان بناًء على خطة  والتحقیقالتدقیق الداخلي یُنفذ مكتب خدمات  .15
 التدقیق الداخليالمخاطر، والُمعتمدة من المدیر التنفیذي بعد مراجعة اللجنة االستشاریة لمراجعة الحسابات. وُوضعت خطة 

 15ل مضمنة في أنشطة تقدیم البرامج، ووحدة أعما 138، وتتكون من التدقیق الداخليبناًء على تقییم موثق لمخاطر عالم 
من مجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. تُقدَّر المخاطر من خالل  10من اإلجراءات األساسیة لسیر األعمال، و

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

وحدة األعمال بمؤشرات تقیس: (أ) األھمیة النسبیة للبرنامج وتعقیده وأداءه  التدقیق الداخليیستعین تقییم مخاطر  .16
وتغییراتھ؛ و(ب) مدى التعقید التشغیلي واألداء؛ و(ج) قدرة وحدة العمل على إدارة البرنامج واألنشطة التشغیلیة؛ و(د) 

 في الدول التي توجد بھا المكاتب المیدانیة. 4مستویات الفساد

القیمة المالیة المتدفقة  اإلجراءات األساسیة لسیر األعمال بمؤشرات تقیس: (أ) التدقیق الداخليیستعین تقییم مخاطر  .17
خالل ھذه العملیات وتأثیرھا وتعقیدھا؛ و(ب) التغییرات التي تؤثر علیھا؛ و(ج) الفعالیة المتصورة لألنظمة والضوابط 

 ملیات.المعمول بھا؛ و(د) القدرة على إدارة الع

یتم تقییم المخاطر المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على نحو منفصل، بناًء على المؤشرات التي تقیس:  .18
أھمیتھا ومدى تعقیدھا؛ و(ب) التغییرات التي تؤثر علیھا؛ و(ج) الفعالیة المتصورة للضوابط المعمول بھا في ھذه  (أ)

 المجاالت.

                                                           
 .بناًء على المؤشرات التي نشرھا البنك الدولي 4
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وعملیات التقییم الذاتي للرقابة التي  إدارة المخاطر المؤسسیةأیًضا: (أ) نتیجة  لداخليالتدقیق ایراعي تقییم مخاطر  .19
تنفذھا اإلدارة؛ و(ب) التفاعالت مع اإلدارة في المقر الرئیسي والمكاتب اإلقلیمیة؛ و(ج) النتائج وتواریخ انتھاء عملیات 

ة المكتسبة من أعمال التحقیقات. توضح نتیجة تقییمات الداخلیة والخارجیة السابقة؛ باإلضافة إلى (د) المعرف التدقیق
 .أVIالمخاطر بالتفصیل في القسم 

 2017لعام  التدقیق الداخليخطة  .ب

، ونتائج عملیة تقییم مخاطر 2016/2017إلى (أ) وحدة العمل لعام  2017لعام  التدقیق الداخلياستندت خطة  .20
 . 2015؛ و(ب) تقییم مخاطر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، الذي أُجري في أواخر عام التدقیق الداخلي

بعملیة التدقیق التزاًما  30على  2017اشتملت النسخة األصلیة لخطة عمل المراجعة الداخلیة للحسابات لعام  .21
بشكل أساسي، وتضمنت أیًضا مزیًجا من وحدات األعمال شدیدة الخطورة ومتوسطة  2016التي تغطي نفقات عام  الداخلي

 التدقیق الداخليات واالتصاالت شدیدة الخطورة)، وعملیات الخطورة، والعملیات والبرامج ومجاالت تكنولوجیا المعلوم
المشتركة كما أُقّرت بین دوائر المراجعة الداخلیة للحسابات في المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة. بھدف تعزیز 

لَت الخطة خالل عمدًا لتحقیق درجات متفاوتة من اإلنجاز بحلول نھایة ال التدقیق الداخليالموارد، أُجریت عملیات  عام. وُعدِّ
العام؛ لكي تعكس المخاطر الشدیدة المستجدة التي تتطلب اھتماًما عاجًال، والبیئات المتغیرة، وإدخال وسیلة جدیدة 
َمت بشكل أساسي، واألحداث غیر المتوقعة. وُعِرَض المستوى الفعلي  لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بعد تلك التي ُصّمِ

 .2الجدول للتنفیذ 

 2الجدول 
 2017لعام  التدقیق الداخليلمحة عامة عن 

وحدات  الوضع
 األعمال

 العملیات
 والبرامج

تكنولوجیا 
المعلومات 
واالتصاال

 ت

التدقیق 
الداخلي 
 المشترك

  (أ)

عملیة 
التدقیق 

عن  الداخلي
 (ب)بُعد

 اإلجمالي

             
 األصلیة المخطط لھا ــ بحلول نھایة العام عملیة التدقیق الداخلي

 21 1 1 1  18  2017المتوقع انتھائھا في عام 
، 2017المتوقع بدؤھا في عام 

 9 3  1 2 3 2018وانتھاؤھا في عام 

 30 4 1 2 2 21  التدقیق الداخليإجمالي 
             

 الفعلیة ــ حسب الوضع بحلول نھایة العام عملیات التدقیق الداخلي
 13  3 1  9 (ج)التقاریر النھائیة الصادرة
لیة الصادرة   3 1     2 (د)التقاریر األوَّ

 16 1 3 1 - 11 المجموع الفرعي
اإلعداد أو التقاریر األولیة قید 

 5     5 االستعراض

 5 2    3 التخطیط أو مرحلة العمل المیداني
 26 3 3 1 - 19 اإلجمالي
 األخرى التابعة لألمم المتحدة. التدقیق الداخلي(أ) بقیادة دوائر        مالحظات

 المیدانیة من المقر الرئیسي.استعراض فعالیة تشغیل الضوابط األساسیة المحددة والمعامالت المالیة للمكاتب (ب)
 لوحدة عمل واحدة على مرحلتین بتقاریر منفصلة. التدقیق الداخلي  ي. أُجر2(ج) الُمدَرج في المرفق 

 .2018فبرایر  15(د) صدرت كل التقاریر النھائیة في 
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ثماني وحدات عمل (من بینھا المكاتب القطریة، وتمت تغطیة أحدھا مرتین،  التدقیق الداخليشملت عملیات  .22
. 2016بالمئة من إجمالي تكالیف عام  18ملیون دوالر أمریكي، أي  168.4والمركز اإلنساني اإلقلیمي) نفقات تُقدَّر بـ 

 67( تدقیق داخليبالمئة)؛ وُصنِّفَت ست عملیات  11(5بأنھا "ُمرضیة" أو "فعَّالة" التدقیق الداخليوُصنِّفَت إحدى عملیات 
، 7، وُصنِّفت عملیة مراجعة للحسابات بأنھا "تحتاج إلى تحسینات كبرى"6بالمئة) بأنھا "تحتاج إلى بعض التحسینات"

 .التدقیق الداخليتصنیفات المجال الخاضع لعملیة 3ول الجدویوضح  8بالمئة على التوالي). 11وأخرى بأنھا "لیست فعَّالة" (

 3الجدول 
 التصنیفات حسب المجال - 2017حدات العمل لعام لو التدقیق الداخلي

 التصنیف

 (أ)المجاالت
 (ب)إدارة العملیات البرامجإدارة  حوكمة المكاتب

 % المكاتب % المكاتب % المكاتب
 %57 4 %22 2 %11 1 ُمْرٍض/فعَّال

 %28 2 %56 5 %78 7 تحتاج إلى بعض التحسینات 

 - - %22 2 %11 1 تحتاج إلى تحسینات كبرى

 %14 1 - - - - غیر فعَّال

 وتقییم المخاطر. للتدقیق الداخلي، ویتناسب مع نتائج التخطیط للتدقیق الداخلي(أ) یتفاوت نطاق االستعراض وعمقھ وفقًا 

وحدة عمل واحدة على مرحلتین: تغطیة إدارة العملیات مرةً، وفي المرة األخرى لم تكن إدارة العملیات  تدقیق داخلي(ب) تم إجراء 
 ذات صلة. 

 

(إدارة موقع صندوق األمم  2017ا المعلومات واالتصاالت في عام لتكنولوجی لتدقیق الداخليتم إتمام عملیة واحدة ل .23
. التدقیق الداخليالمتحدة للسكان على الویب)، وتصنیفھا بأنھا "تحتاج إلى بعض التحسینات" بعد أول مرحلتین من عملیة 

ن ھذا التصنیف لیصبح "فعَّاًال" عند وضع الصیغة النھائیة للتقریر، بعد قیام مكتب خدم  التدقیق الداخلي والتحقیقات وُحّسِ
بعدة مبادرات وإجراء اإلدارة تغییرات انتھت بمعالجة جمیع القضایا األصلیة المحددة (یمكنك االطالع على مزید من 

 ).62و61في الفقرةالتفاصیل 

 19مقابل  2017تقریًرا في  16(حیث صدر  2017أُعیَق وضع الصیغة النھائیة للتقریر في توقیت مناسب في  .24
؛ بسبب وجود وظائف التدقیق الداخلي والتحقیق) في ضوء اإلمكانیات اإلداریة المحدودة لمكتب خدمات 2016تقریًرا في 

 قع، باإلضافة إلى الوقت المنقضي في استالم ردود من اإلدارة على بعض التقاریر. شاغرة على نحو غیر متو

 .ب.6ذُكرت تفاصیل أكثر النتائج أھمیة في القسم  .25

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

المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع لمراجعة الحسابات. ال تؤثر القضیة (القضایا) وفرص التحسین 
 في تحقیق أھداف مجال صندوق األمم المتحدة للسكان، الخاضع لمراجعة الحسابات." المحددة، إن وجدت، تأثیًرا كبیًرا

َمت ترتیبات الحوكمة المحددة وإدارة المخاطر والرقابة تصمیًما مناسبًا "6 تحتاج إلى بعض التحسینات" ــ "ُصّمِ
. وال تؤثر جعة الحساباتوتُنفذ بفعالیة؛ لتوفیر الضمان المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف المكتب الخاضع لمرا

في تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع لمراجعة الحسابات. ویوصى باتخاذ القضایا وفرص التحسین تأثیًرا كبیًرا 
 ".إجراءات إداریة لضمان تخفیف حدة المخاطر المحددة بدرجة وافیة

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

جراءات تؤثر القضایا المحددة تأثیًرا كبیًرا في تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع لمراجعة الحسابات". ویلزم اتخاذ إ
 إداریة سریعة لضمان تخفیف حدة المخاطر المحددة بدرجة وافیة".

غیر فعَّالة" ــ "لم تُوَضع ترتیبات الحوكمة المحددة وإدارة المخاطر والرقابة أو لم تُنفذ على النحو المناسب؛ لتوفیر " 8
یمكن أن تتسبب القضایا المحددة في  الضمان المعقول بأنھ یجب تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع لمراجعة الحسابات.

إحداث خلل بالغ أثناء تحقیق أھداف الكیان/المجال الخاضع لمراجعة الحسابات". ویلزم اتخاذ إجراءات إداریة عاجلة 
 لضمان تخفیف حدة المخاطر المحددة بدرجة وافیة".
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 نتائج تغطیة نشاط التدقیق .ج

إلى أن وحدات العمل عالیة  التدقیق الداخلي والتحقیقلدى مكتب خدمات  التدقیق الداخليتشیر إستراتیجیة  .26
على امتداد دورة مدتھا ثالث سنوات، وتُراَجع وحدات العمل متوسطة الخطورة  للتدقیق الداخليالخطورة یمكن أن تخضع 

عن بُعد، التي تغطي  التدقیق الداخليسنوات، مع تقدیم ضمانات إضافیة أثناء إجراء عملیة  10على امتداد دورة مدتھا 
وحدات العمل، ستُغّطى العملیات األساسیة ل التدقیق الداخليقدمھا یلة الخطورة. واستكماًال للتغطیة التي وحدات العمل قلی

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

ة في الفترة بین لوحدات األعمال شدیدة الخطورة ومتوسطة الخطور التدقیق الداخليتراوح المعدل المتوسط لدورة  .27
 2014سنة للفترة بین عامي  12سنوات و 6سنة (مقابل مدة تتراوح بین  11سنوات و 5بین  2017و 2015عامي 

سنة  12على التوالي)؛ ومدة أكثر من  2015و 2013سنة للفترة بین عامي  18سنوات و 10، ومدة تتراوح بین 2016و
 للعملیات األساسیة األكثر خطورة.

V. 2017قات عام أنشطة التحقی 

مسؤولیة إجراء التحقیقات في جمیع أنواع االدعاءات المتعلقة  التدقیق الداخلي والتحقیقیتحمل مكتب خدمات  .28
 باألعمال غیر المشروعة:

التحقیقات الداخلیة: سوء سلوك موظفي صندوق األمم المتحدة للسكان ما بین احتیال وفساد یصل إلى المضایقة،  .أ
واستغالل السلطة، واالنتقام من الُمبلِّغین عن المخالفات، واالستغالل واالعتداء الجنسیین، والتحرش الجنسي، 

 ومخالفات أخرى للوائح والقواعد المطبقة واإلصدارات اإلداریة أو المتعلقة بالسیاسات.

دون، والتحقیقات الخارجیة: الممارسات المحظورة التي یتبعھا المتعاقدون المستقلون، والشركاء المنفِّ  .ب ذون، والموّرِ
والجھات األخرى الَمعنیة باألمر؛ وتشمل الفساد والممارسات االحتیالیة، وأي ممارسات أخرى غیر أخالقیة 

 تُرتَكب في حق صندوق األمم المتحدة للسكان وتلحق بھ الضرر. 

لیًا لتح التدقیق الداخلي والتحقیقبعد تلقي مكتب خدمات  .29 دید ما إذا ُوِجدَت مؤشرات شكوى، فإنھ یجري تقییًما أوَّ
من عدم  التدقیق الداخلي والتحقیقمقبولة تشیر إلى حدوث أعمال غیر مشروعة بالفعل، أم ال. وعند تأُكد مكتب خدمات 

كفایة األسباب وجدارتھا بعمل تحقیق كامل، فإنھ یغلق المسألة المتعلقة بالشكوى ویوثقھا بمذكرة إغالق إذا لزم األمر، 
ة إلى اإلدارة لإلحاطة بھا، أو اتخاذ إجراء بشأنھا، أو تسویتھا بوسائل غیر رسمیة. أما إذا أظھرت التقییمات ویحیل المسأل

بإجراء  التدقیق الداخلي والتحقیقمؤشرات مقبولة تشیر إلى حدوث أعمال غیر مشروعة بالفعل، فیبدأ حینھا مكتب خدمات 
تقریًرا للتحقیق یتعلق بكل مدعى علیھ  لتدقیق الداخلي والتحقیقاتحقیق رسمي. وفي حال ثبوتھا، یقدم مكتب خدمات 

(الموظفین أو العاملین اآلخرین، أو أي كیان متورط) إلى المدیر التنفیذي؛ التخاذ إجراء إداري أو تأدیبي مناسب، أو تطبیق 
شف التحقیق عن أوجھ ضعف جزاءات، أو اإلحالة إلى السلطات الوطنیة، عند االقتضاء، واسترداد األموال. وعندما یك

الھیكلیة التي تشوب الضوابط الداخلیة غیر الواردة في تقاریر المراجعة الداخلیة للحسابات، فقد یوجھ حینھا مكتب خدمات 
 رسالة منفصلة لإلدارة؛ كي تعالج أوجھ الضعف المحددة. التدقیق الداخلي والتحقیق

 حجم الحاالت .أ

قضیة؛ أي زیادة بمقدار  106بقضایا جدیدة عددھا  التدقیق الداخلي والتحقیق، اھتم مكتب خدمات 2017في عام  .30
 . 2016بالمئة مقارنةً بعام  18

قضیة قائمة  147 التدقیق الداخلي والتحقیق، تناول مكتب خدمات 2016قضیة مؤجلة من عام  41وباإلضافة إلى  .31
). وباإلضافة 2013بالمئة مقارنةً بعام  81(و 2016)، وتُعَد ھذه زیادة طفیفة مقارنةً بعام 4دول الج(راجع 2017في عام 

والیة الَمعنیة حالة للعاملین الذین یلتمسون مشورة متعلقة بال 11 التدقیق الداخلي والتحقیقإلى ذلك، تناول مكتب خدمات 
 .التدقیق الداخلي والتحقیقبتحقیقات مكتب خدمات 
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 4الجدول 
 2017لمحة عامة عن القضایا الُمستَلمة والمنتھي تداولھا في عام 

    2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

             القضایا المؤجلة
         %2 2 أو قبل ذلك 2012منذ عام  - 
     %3 3 %30 32 2013منذ عام  - 
   %3 4 %36 41     2014منذ عام  - 
 %3 4 %34 48     2015منذ عام  - 
 %25 37       2016منذ عام  - 

 %72 106 %63 90 %61 71 %68 71 الشكاوى الُمستلمة في السنة الحالیة
 %44 64 %41 58 %38 44 %48 50 الداخلیة منھا:
 %28 42 %23 32 %23 27 %20 21 الخارجیة  

100 105 إجمالي حجم الحاالت
% 115 100

% 142 100
% 147 100

% 
             القضایا الُمنتھي تداولھا

لي  %65 53 %74 75 %56 35 %67 41 بعد التقییم األوَّ
 %35 29 %26 26 %44 28 %33 20 بعد التحقیق الكامل

 %17 14 %19 19 %21 13 %24 15 الُمثبَتة منھا:
 %18 15 %7 7 %24 15 %8 5 غیر الُمثبَتة  

100 61 إجمالي القضایا الُمنتھي تداولھا
% 63 100

% 101 100
% 82 100

% 
 القضایا المؤجلة 

  65  41  52  44 للسنة التالیة

 %58 38 %61 25 %50 26 %61 27 الداخلیة منھا:
 %42 27 %39 16 %50 26 %39 17 الخارجیة  

          

 أنواع الشكاوى  .ب

بالمئة) متعلقة بالممارسات االحتیالیة  50( 2017قضیة عام  53 التدقیق الداخلي والتحقیقاستلم مكتب خدمات  .32
(داخلیة وخارجیة)، تبعتھا ادعاءات أخرى بارتكاب أعمال غیر مشروعة مختلفة دون أن یترتب علیھا آثار مالیة (مثل: 

بالمئة)، منھا  15(قضیة أخرى  16بالمئة)، و 23قضیة ( 24االبتزاز، وإساءة استعمال االمتیازات والحصانات) تتمثل في 
قضیة) متعلقة بالمضایقات في مكان العمل، و(قضیتان) متعلقتان بالتحرش الجنسي، و(قضیة واحدة) متعلقة بسوء  13(

 3 –بالمئة)؛ والمحاباة  3قضایا ( 3 –استعمال السلطة. وتتضمن االدعاءات األخرى الُمتلقاة االستغالل واالعتداء الجنسیین 
قضیة واحدة  –بالمئة)؛ واالنتقام  3قضایا ( 3 –بالمئة)؛ وتسریب مواد مخدرة  3قضایا ( 3 –السرقة بالمئة)؛ و 3قضایا (

 االتجاه حسب الفئة والعام.  1الشكل (واحد بالمئة). یُمثل 
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 1شكل ال
 حسب الفئة (عند تلقي الشكوى) 2017و 2012لمحة عامة عن الشكاوى المتلقاة في الفترة بین 

 
 (*) تتضمن الممارسات االحتیالیة، والسرقة، وتقدیم بیانات كاذبة. 

 

 42شكاوى تم إرسالھا بالبرید اإللكتروني مباشرة إلى المكتب ( التدقیق الداخلي والتحقیقتلقى مكتب خدمات  .33
بالمئة)؛ وحضور  25( التدقیق الداخلي والتحقیقبالمئة)؛ ومن خالل الخط الساخن للتحقیقات السریة لمكتب خدمات 

ل الكیانات بالمئة)؛ ومن خال 8بالمئة)؛ ومن خالل اإلحالة من المراجعة الداخلیة للحسابات ( 18األشخاص بأنفسھم (
بالمئة). كما استُخلص عدد من  6، أو صندوق األمم المتحدة للسكان (التدقیق الداخلي والتحقیقالخارجیة إلى مكتب خدمات 

 بالمئة). 2االدعاءات مسبقًا من تحقیقات أخرى (

 الفصل في القضایا .ج

منھم بعد التقییم األولي، قضیة  53: 2017قضیة في  82قضیة)، تم الفصل في  147من إجمالي حجم القضایا ( .34
 بعد إجراء تحقیق كامل.  29والباقي 

). 6والتفاصیل في المرفق  5الجدول قضیة كاملة أو جزئیًا (راجع  14قضیة تم التحقیق فیھا، ُوثِّقت  29ومن  .35
 دوالًرا أمریكیًا. 41,345تتضمن القیمة اإلجمالیة التقریبیة للقضایا الموثقة ممارسات احتیالیة ومخالفات مالیة تبلغ 
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 5الجدول 
 حسب الفئة (عند اختتام التحقیقات) 2017لمحة عامة عن القضایا المحقق فیھا في 

 
 اإلجمالي  غیر الُمثبَتة الُمثبَتة

 (*) % اإلجمالي اإلجمالي داخلیًا خارجیًا اإلجمالي داخلیًا خارجیًا الوصف
 %73 21 10 3 7 11 3 8 (*)االحتیال/المخالفة المالیة

 %10 3 2 2 - 1 1 - األعمال غیر المشروعة األخرى
 %7 2 - - - 2 2 - ب المصالحتضار

 %3 1 1 1 - - - - االستغالل واالعتداء الجنسیان
 %3 1 1 1 - - - - مضایقات في مكان العمل

 %3 1 1 1 - - - - االنتقام

 (*)%100 29 15 8 7 14 6 8 المجموع الكلي
%  27% 21% 48% 24% 28% 52% 100% 

         الفرق بسبب تقریب األرقام (**)         شاملة قضیة سرقة واحدة(*)  

لت خمس وستون قضیة إلى  .36  ). وتتعلق ھذه القضایا باألمور الداخلیة 2017بالمئة، مقارنةً بعام  58(زیادة  2018أُّجِ
بالمئة)،  14بالمئة)، تبعھا "أشكال إساءة السلوك األخرى" ( 68التي تحتل أولویة متوسطة. مثلت قضایا "االحتیال" (

بالمئة)، و"االستغالل واالعتداء الجنسیان"  5بالمئة)، والسرقة ( 5محاباة" (بالمئة)، و"ال 6و"المضایقات في مكان العمل" (
قضیة) في مرحلة التقییم  31بالمئة ( 48قضیة، كانت  65بالمئة). من إجمالي  2بالمئة)، و"تضارب المصالح" ( 2(

ة خمسة وأربعین بالمئة من قضیة) إما قید التحقیق أو في مراحل كتابة التقریر. تجاوزت نسب 34بالمئة ( 52األولي، و
 قضیة) الستة أشھر المحددة للفصل في القضایا.  29الحافظة المرّحلة (

VI.  2017في  التدقیق الداخلي والتحقیقالنتائج الرئیسیة المستخلصة من 

 2017لعام  التدقیق الداخليتقییم مخاطر  .أ

. في ضوء تقییم مخاطر (أ) 2017لوحدات األعمال في  التدقیق الداخلينتائج تقییمات مخاطر  6الجدول  یلخص .37
التدقیق التي تدعم خطة  -وحدات األعمال، و(ب) اإلجراءات األساسیة لسیر األعمال وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

 .2018لعام 

  6الجدول 
 2017لعام  التدقیق الداخلينتائج تقییم مخاطر 

 الكیانات 
 الخطر

 منخفض  متوسط مرتفع  اإلجمالي
 121 61 48 12 المكاتب القطریة 
 6 1 5 - المكاتب اإلقلیمیة
 8 8 - - مكاتب االتصال

 وحدات المقر الرئیسي المشتركة 
 5 1 3 1 في تنفیذ البرنامج 

 140 71 56 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.(*) 

 

تعُرض صندوق األمم المتحدة للسكان للخطر، وھو األمر الذي لم یطرأ علیھ  التدقیق الداخليیعكس تقییم مخاطر  .38
الناتجة، بوجھ عام، تتسق مع تلك العناصر  التدقیق الداخليتغییر ھام مقارنة بالسنوات الماضیة. وتعد عوامل مخاطر 

 المحددة خالل عملیات إدارة المخاطر المؤسسیة قید التنفیذ حسب اإلدارة، وتنشأ في المقام األول من التالي: 

، ینفذه عدد كبیر من وحدات العمل، العدید منھا یعمل في وحدات العمل، ومعظمھا یعمل وُمفتّت نسبیاً برنامج معقد  .أ
 ھشة، بالتعاون مع عدد كبیر من الشركاء المنفذین بمستویات مختلفة من القدرات؛في بیئات 
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 أنشطة االستجابة اإلنسانیة األكثر تعقیدًا، في بلدان أكثر من السنوات الماضیة؛ .ب

یمر برنامج أمن سلع الصحة اإلنجابیة الكبیر (إمدادات صندوق األمم المتحدة للسكان) بتغییر في الممارسات  .ج
ة على نطاق واسع، بینما یستمر اإلمداد بكمیة كبیرة من حبوب منع الحمل، مما یخلق تحدیات تواجھ إدارة اإلداری

 سلسلة اإلمداد المتعددة؛

االعتماد المستمر على عدد صغیر من الجھات المانحة األساسیة، تفاقمت مشكلتھ عندما قررت إحدى الدول  .د
 عملة؛األعضاء سحب تمویلھا، والتعرض إلى تقلبات ال

ویزید عبء عمل وحدات األعمال  -یحد من مرونة البرنامج-زیادة نسبة الموارد األخرى (تمویل غیر أساسي)  .ه
 تلك المشتركة في التعامل مع ھذه األموال، بینما تقتصر على تغطیة تكلفة المھام اإلداریة األساسیة جزئیًا؛

ة إلى القوى العاملة الضخمة والمشتتة (تشمل االستعانة العملیات التي تتسم بدرجة عالیة من الالمركزیة، باإلضاف .و
 المكثفة باالستشاریین)، ومستویات الشراء المحلیة الملحوظة، وعدد كبیر من المعامالت المالیة.

وال تزال عملیات سیر األعمال الثماني والعشرون ومجاالت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الخمسة محددة  .39
في مواجھتھا؛ وفیما یلي  2017، بینما تالحظ إحراز بعض التقدم في بالتدقیق الداخليمتعلقة  بوصفھا مخاطر عالیة

 األسباب الرئیسیة واردة بین األقواس. 

إدارة ) اإلطار المتكامل للرقابة، واإلشراف على اإلدارة (وھو ما یعني مراقبة "خط الدفاع الثاني")، 1( :الحوكمة .أ
باإلضافة إلى إحراز تقدم في  -ارة مخاطر االحتیال (ثغرات المراقبة والقدرات) ، متضمنة إدالمخاطر المؤسسیة

) االتساق بین الھیكل والموظفین، 3) إدارة األولویات المؤسسیة، و(2السیاسات واألدوات في طور التنمیة، و(
على القدرات، بما ؛ وتخطیط قوة العمل وتعاقب الموظفین (القیود المفروضة 2017واإلشارة إلى تحسنھ في عام 

) تعبئة الموارد (التغیرات في تخططي واقع التمویل)، 4في ذلك طول مدة شغور الوظائف في مواضع أساسیة)، و(
 ) استمراریة العمل (الناشئة، مثل: اختبار الخطط)،5و(

متعلقة ) وضع البرنامج والحوكمة واإلشراف (ثغرات في نتائج أطر العمل والتغیرات ال1: (إدارة البرنامج .ب
) خطة العمل، واإلدارة المالیة للبرنامج، والرصد (ثغرات المراقبة، مع مالحظة تطور 2بالسیاسة المخططة)، و(

) االستجابة اإلنسانیة (ثغرات المراقبة 3األدوات المتاحة التى ال تزال تُستخدم على نحو غیر متكافئ)، و(
) تنفیذ 4بینما تُالحظ تطورات عملیة الرصد)، و( -ي تواجھھازیادة المساعدات اإلنسانیة والتحدیات الت-والقدرات 

) 5تقییمات قدرات الشركاء، وإدارة السُّلف والمصروفات، وآلیات الضمان (التغیرات في العملیات واألنظمة)، و(
ویر ) تط6إدارة سلسلة اإلمدادات (ثغرات المراقبة والقدرات، باإلضافة إلى تطورات "الخط الثاني للدفاع")، و(

) إدارة الصنادیق االستئمانیة (تغیرات 7مقترحات التمویل وتكلفتھا (نسبة أكبر من التمویل غیر األساسي)، و(
 العملیات وتحسن الشفافیة مع وحدة اإلدارة المخصصة)؛

) تنفیذ إستراتیجیات الموارد البشریة، والتوظیف، وإدارة شؤون الموظفین بموجب عقود 1: (إدارة العملیات .ج
(ثغرات العملیات والتغیرات، مع تحسین معدالت الوظائف الشاغرة في األماكن المھمة وإدارة شؤون الموظفین 

) عملیات شراء اللوازم اإلنسانیة 3) مشتریات المكاتب المیدانیة (ثغرات الفعالیة التشغیلیة)، و(2بموجب عقود)، و(
) مراقبة 4(المخاطر الكامنة في اتباع إجراءات عملیات الشراء في حاالت الطوارئ، في عدد كبیر من البلدان)، و(

) السُّلف النقدیة للمشروعات (االستخدام المتزاید لنظم الدفع المباشر وإدارة أفضل 5االلتزام (ثغرات المراقبة)، و(
 ) إدارة ضریبة القیمة المضافة (ثغرات المراقبة)؛ 6للسُّلف)، و(

) التحكم في العملیات، والمشروعات، والبیانات، وتقدیم الخدمات (ثغرات 1: (تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت .د
) تطبیقات 2المراقبة والقدرات، التي تتطور بفضل مشروعات التحویل إلى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت)، و(

ال (الثغرات التي تعتري القدرة الوظیفیة وعملیات المراقبة في تخطیط موارد المشروعات ونظم أخرى األعم
لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، زیادة عبء العمل ومخاطر عدم االمتثال، وتحدید المعلومات المتاحة 

 إدارة مخاطر المتعلقة بالغیر)؛) االعتماد السحابي (المخاطر الجدیدة، و3لإلشراف على الرصد واإلدارة)، و(

) االستجابة لالستغالل واالعتداء الجنسیین في السیاق البرنامجي لصندوق األمم المتحدة 1: (مجاالت جدیدة .ه
) االستجابة لمواقف التحرش (بنوعیھ والجنسي) وإساءة استعمال السلطة، 2للسكان، وعلى صعید المنظومة، و(

 القانونیة والكفاءة والسرعة والشفافیة.كلیھما ؛ مع مراعاة األصول 

 األساسیة  التدقیق الداخلي والتحقیقنتائج  .ب

 2017وأعمال التحقیق التي أجریت في  التدقیق الداخليتم الكشف عن الممارسات الجیدة وفرص التحسین في  .40
س مراجعي حسابات األمم المتحدة المتسقة مع تلك المحددة والُمبلغ عنھا في السنوات الماضیة، وكذلك تلك التي أوردھا مجل

 .3. وھي معروضة أدناه، كما یرد العرض الجدولي في المرفق 2017في رسالة اإلدارة لعام 
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 وحدات األعمال

 حوكمة المكاتب  .1

استمرت التحسینات في الخطط السنویة، فقامت عدة مكاتب بإعداد خطط إدارة سنویة واضحة وذات صلة، كما تم  .41
االنتھاء منھا في الوقت المحدد. وأنشأت عدة مكاتب ھیاكل المركزیة بفعالیة لتحسین تنفیذ أنشطة البرنامج ورصدھا؛ 

آلیات واضحة المعالم لتنسیق أنشطة االستجابة اإلنسانیة ومتابعتھا. وبالنسبة للعدید من األطراف المعنیة، نفذ العدید منھا 
عقد اجتماعات منتظمة للموظفین واإلدارة؛ لمشاركة المعلومات، ورصد تنفیذ البرامج،  2017ولوحظ مرة أخرى في عام 

 وتنسیق األنشطة البرنامجیة والتنفیذیة. 

االستراتیجي مع نظام البرمجة العالمي برصد أكثر  ولمواصلة مسار التطور، سیسمح تكامل نظام المعلومات .42
شموًال وتكامًال، بحیث تعكس الخطط على الدوام جمیع النواتج ذات الصلة (بما في ذلك تعریفاتھا)، والمؤشرات المقابلة، 

 وخطوط األساس، واألھداف، كما تشمل معالم أكثر تفصیًال.

واالحتیاجات التشغیلیة، كشفت المراجعات التي أُجریت عن الحاجة بالنسبة إلى مواءمة الموظفین مع تنفیذ البرامج  .43
إلى تحسین الموافقة على الھیكل التنظیمي واستعراض المواءمة، وتنفیذھما. وتمت معالجة المشكلة، مع الموافقة على العدید 

لمناصب اإلداریة العلیا، من الممارسات قبل نھایة السنة، كما لوحظ خالل متابعة التوصیة. انخفض معدل الشواغر في ا
ومع ذلك كانت ھناك حاالت لم یتم فیھا ملء الشواغر على وجھ السرعة، ال سیما في المكاتب التي تدیر برامج كبیرة أو 

 معقدة، أو تعمل في سیاقات ھّشة، تستدعي تعزیز الدعم والرصد من المقرات الرئیسیة واإلقلیمیة. 

، فقد تم تحسین األداة، كما بدأت عملیة االستجابة للمخاطر مع حلول الجزء إدارة المخاطرالمؤسسیةبالنسبة إلى  .44
األخیر من السنة؛ ومن ثم، فلن یتم تقییم فعالیتھا إال في عملیات التدقیق المستقبلیة. وفي الوقت نفسھ، یظل تقییم المخاطر 

التي تؤثر على أحد المكاتب وتقییمھا، و(ب) مجاًال یحتاج إلى تحسین، ال سیما في (أ) تحدید جمیع المخاطر (ذات الصلة) 
 تحدید (وتنفیذ) إجراءات مناسبة لتخفیف حدة المخاطر. 

 إدارة البرامج .2

 التخطیط للبرامج وتنفیذھا ورصدھا أ.

أدخلت عدة مكاتب ممارسات لتقلیل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المدفوعات النقدیة. ویجب مشاركة ھذه  .45
 جمیع أنحاء المنظمة. كما تحسنت العدید من المكاتب فیما یتعلق بممارسات إدارة البرامج لدیھا.الممارسات للتعلم في 

وفي الوقت نفسھ، كما ذُكر في السنوات الماضیة، یتطلب السماح بتخطیط األنشطة البرنامجیة وتنفیذھا بشكل أكثر  .46
امج، إعداد أُطر أكثر شمولیة لنتائج البرامج ومواردھا؛ فعالیة، وتتبع أفضل للتقدم المحرز نحو تحقیق النتائج المتوقعة للبر

لتكملة الوثائق القطریة واإلقلیمیة للبرامج. یجب ألطر العمل ھذه تحدید ما یلي على نحو أفضل: (أ) نواتج البرامج، و(ب) 
الموارد، مع  المؤشرات وخطوط األساس واألھداف ذات الصلة، و(ج) المعالم (وھي النتائج الوسیطة)، و(د) تقدیرات

البیانات المفصلة عن كل الفترات خالل دورة البرنامج. وقد یساعد في ھذا الصدد التكامل المذكور آنفًا لنظام المعلومات 
 االستراتیجیة مع نظام البرمجة العالمي، كجزء من جھود تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.

نبغي زیادة تعزیزھا، على النحو الُمشار إلیھ في السنوات شھدت إدارة خطط العمل بعض التحسینات، ولكن ی .47
الماضیة. وتخضع المیزانیات والمواءمة مع االتفاقیات الُموقّعة مع الشركاء المنفذین لتدقیق متزاید. وال تزال ھناك حاجة 

ظام البرمجة العالمي "الجیل إلى رصد أكثر دقة واتساقًا لتنفیذ خطة العمل والنتائج المحرزة. ومن المتوقع أن یؤدي إدخال ن
إلى تحسین عملیتي وضع المیزانیة ورصد األموال، ال سیما فیما یتعلق بضوابط اإلدارة  2017الثاني" في أواخر عام 

ل إلى الشركاء المنفذین. ومع ذلك، یتطلب ھذا قدًرا كبیًرا من االنضباط للحفاظ  المالیة للبرامج، بما في ذلك التمویل الُمحوَّ
حدیثھ، ومواءمتھ مع نظام التخطیط المركزي للموارد؛ وبذلك تكون أداة إدارة حیة ومستخدمة باستمرار على على ت

التدقیق المستویات القطریة واإلقلیمیة والعالمیة. وسیتم استعراض التأثیر الكامل ألداة "الجیل الثاني" ھذا في عملیات 
 القادمة. الداخلي

 التنفیذ الوطني ب.

تم تطبیق النھج الُمنسَّق الُمنقَّح إلطار التحویالت النقدیة مع األخذ بخطط التأمین على نطاق المنظمة في عام  .48
. كانت الحاجة إلى تقییمات أكثر دقة وأفضل توثیقًا للقدرة على اإلدارة المالیة والبرنامجیة للشركاء المنفذین 2017

رصد متزاید وأكثر شموًال. إن نمط مدفوعات الصندوق، خاصةً في ، باإلضافة إلى 2017موضوًعا متكرًرا في عام 
، قد أتاحا المجال لتقدیم 2017)، ونطاق عملیات التدقیق التي أُبرمت في عام 5الربعین األخیرین من السنة (انظر المرفق 

ھا صندوق األمم وجھات النظر األولى حول آلیات الضمان، وعلى وجھ الخصوص عملیات الفحص العشوائي (التي یُجری
ومنظمات األمم المتحدة األخرى). ولتصبح جیة رلخاكات الشروالموظفین المتحدة للسكان، أو یشترك في إجرائھا مع ا
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مصدًرا موثوقًا تماًما للضمان، یجب أن تبلغ العملیة مرحلة النضج من حیث العمق والمھارات الالزمة (مع الوضع في 
 التوثیق. وستوفر المراجعات المقبلة للحسابات مزیدًا من األفكار.الحسبان معدل تبدُّل الموظفین) و

 إدارة المخزون ج.

(ولم  التدقیق الداخليلزیادة إتاحة سلع الصحة اإلنجابیة والحد من نفاد المخزون، ظل مجاالن یسیطران على نتائج  .49
یكن بینھما أي جدید)؛ وھما: (أ) تقییم االحتیاجات، مما یؤدي إلى تخطیط المشتریات، و(ب) إدارة سلسلة اإلمدادات في البلد 
من التخلیص الجمركي إلى التخزین إلى التوزیع إلى الجھات المستفیدة. یتطلب كال المجالین دعًما متزایدًا للبلدان المشمولة 

 حاب المصلحة المعنیین. بالبرامج من جمیع أص

التغیرات، على سبیل المثال: إدخال مبادئ توجیھیة جدیدة إلدارة  التدقیق الداخلي والتحقیقالحظ مكتب خدمات  .50
المخزون، أو تسریع تدابیر التخلیص الجمركي في بعض المكاتب، أو بذل الجھود لتحسین الشفافیة في التوزیع داخل البلد. 

فیذ ضوابط االستالم والتفتیش على نحو أكثر ثباتًا وتوثیقًا، ومن المطلوب كذلك الرصد المنتظم ومع ذلك، یجب أن یتم تن
للمخزون الذي یحتفظ بھ الشركاء المنفذون، وكذلك تتبع توزیع المخزون في الوقت المناسب وتوافره في نقاط تقدیم 

 الخدمات.

 إدارة الموارد غیر األساسیة د.

 الت بارزة، سوى الحاجة إلى مواصلة تعزیز الجھود الُمنّسقة لتعبئة الموارد.أیة مشك 2017لم یشھد عام  .51

 إدارة العملیات  .3

 الموارد البشریة أ.

تمت مالحظة االمتثال المتفاوت للسیاسات واإلجراءات فیما یتعلق بإسناد عقود الخدمات واالستشارات الفردیة  .52
مر التشدید على ضرورة استیفاء متطلبات التدریب اإللزامي في وإدارتھا، إلى جانب تحسُّن إدارة اإلجازات. كما است

2017. 

 المشتریات ب

تفاوتت التحسینات على صعید التخطیط للمشتریات. أُكتشفَت حاالت عدم االمتثال، وفي بعض الحاالت عدم امتثال  .53
العقود وإدارة العقود، مع مالحظة جسیم، إلجراءات الشراء على المستوى المحلي، في مجاالت تقدیم العطاءات، وإسناد 

عدم تحدید بعض الحاالت ومعالجتھا بشكل صحیح في الوقت المناسب. واستمرت مالحظة تكرار الفرص المتاحة لتوسیع 
نطاق استخدام االتفاقات طویلة األجل على المستوى المحلي؛ لزیادة كفاءة المشتریات والقیمة لقاء المال. ومن المتوقع أن 

 ال الشراء اإللكتروني كجزء من عملیة تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تعزیز ھذا المجال.یساعد إدخ

 اإلدارة العامة ج.

ما زال االمتثال لسیاسات السفر، ال سیما فیما یتعلق بعملیات الشراء قبل موعد السفر، یمثل تحدیًا على المستوى  .54
التوسع في استخدامھ، على مستوى المقرات لیشمل العملیات المیدانیة أن یؤدي المحلي. ومن شأن إدخال نموذج السفر، أو 

إلى التحسن على صعید الشفافیة. كما قد یساعد اإلدراج المتوقع لھذا النموذج بصفتھ جزًءا من تحوبل تكنولوجیا المعلومات 
 واالتصاالت على تعزیز ھذا المجال.

 اإلدارة المالیة د.

النفقات مسجلة في رموز حسابیة غیر صحیحة (مما یقوض إجماًال موثوقیة المعلومات  أُكتشفت بضع حاالت من .55
 المالیة والخاصة بالبرنامج). وكان ھناك أیًضا بضع مشكالت تتعلق بمدفوعات ضریبة القیمة المضافة وسداد التكالیف.

افقة علیھا في نظام أطلس بصورة وكما ھو مذكور في السنوات الماضیة، ینبغي أن تنعكس االلتزامات المالیة والمو .56
أكثر اتساًما بُحـْسن التوقیت؛ وذلك لتقلیل مخاطر المعامالت الُمنفذة دون موافقة إداریة مناسبة، واحتمالیة تكبد نفقات تزید 

 على الموارد المالیة المتاحة. 

قدمي خدمات الدفع، بما في وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال العملیات والضوابط على المدفوعات التي تتم من خالل م .57
 ذلك البنوك والجھات المتخصصة في تحویل األموال وشركات الھاتف المحمول، مجاًال یحتاج إلى تعزیز.
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 دعم المكاتب القطریة واإلشراف علیھا (المكاتب اإلقلیمیة) .4

س لدعم األنشطة اإلنسانیة للبلدان الُمشاِركة في  التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات  استعرض .58 المحور الُمكرَّ
استجابة "سوریا بأكملھا". ویُعد المركز، وھو فرید من نوعھ، مجموعة فرعیة من المكتب اإلقلیمي للدول العربیة ُمكرسة 

فعالیة استجابة الصندوق من لدعم جھود صندوق األمم المتحدة للسكان المشتركة بین الوكاالت في ھذا الشأن، مما یُعزز 
 حیث األنشطة البرنامجیة المتعلقة بالعنف الجنساني، وتعبئة الموارد، واالتصاالت، والرصد والتقییم. 

أن إنشاء المحور كان یحتاج إلى بعض التحسینات، من حیث إضفاء  التدقیق الداخلي والتحقیقرأى مكتب خدمات  .59
لتخطیط والرصد الخاصة بھ، وكذلك تعزیز مكون الصحة اإلنجابیة على غرار أفضل للطابع الرسمي على دوره وعملیات ا

ما تم عملھ فیما یتعلق بالعنف القائم على النوع االجتماعي. بینما أثبتت إدارة المحور للتمویل غیر األساسي أنھا فعالة، مع 
 توصیة واحدة بتعزیز الوفاء بمتطلبات تقدیم تقاریر الجھات المانحة.

 والبرامج العملیات

 تخص العملیات أو البرامج في الفترة قید االستعراض. تدقیق داخليلم یتم االنتھاء من أي عملیة  .60

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

حوكمة موقع الویب (التي تم تنفیذھا على مرحلتین) ھو استعراض (أ) تصمیم ل التدقیق الداخليكان الھدف من  .61
داخلیة وفعالیتھا التشغیلیة؛ لضمان تكامل مواقع الویب ودقتھا من الناحیة األمنیة، وسھولة إجراءات المعالجة والضوابط ال

استخدامھا واكتمالھا في صندوق األمم المتحدة للسكان؛ و(ب) مدى كفایة عملیة اختبار النشر وضمان الجودة التي تم 
(ج) مدى مالءمة وكفایة التدریب والدعم المقدمین االضطالع بھا قبل إصدار تطبیق موقع الویب الجدید لمرحلة اإلنتاج؛ و

لمستخدمي مواقع الویب، ومؤلفي المحتوى واإلداریین بھا؛ و(د) الضوابط العامة المتعلقة بالوصول اإلداري والمتمیز إلى 
 موقع الویب.

تم تحدیدھا قد تم والمخاطر الرئیسیة التي  12أن جمیع القضایا الـ  التدقیق الداخلي والتحقیقالحظ مكتب خدمات  .62
تخفیفھا أو معالجتھا بطریقة أخرى في أثناء المراجعة عن طریق، من ضمن جملة أمور، تنفیذ إطار جدید لتطبیقات الویب 

 ونظام إدارة المحتوى. 

 المراجعة المشتركة

مكتب . ساھم 2017في ثالث مراجعات مشتركة أُجریت خالل عام  التدقیق الداخلي والتحقیقساھم مكتب خدمات  .63
لمكتب ل التدقیق الداخليالتي أُجریت جنبًا إلى جنب مع  التدقیق الداخلي، بناًء على أعمال التدقیق الداخلي والتحقیقخدمات 

القطري التابع لھ، في التقریر الموجز الموحد المقدم من جمیع دوائر المراجعة الداخلیة للحسابات التابعة لمؤسسات األمم 
موال المتلقاة من الصندوق المشترك لألنشطة اإلنسانیة من أجل جنوب السودان برئاسة برنامج المتحدة، التي راجعت األ

األمم المتحدة اإلنمائي، وشارك كذلك في التقریر الموجز الموحد عن إدارة األنشطة الممولة من الصندوق المركزي 
ر التقریر الموجز الموحد بشأن إدارة األنشطة لمواجھة الطوارئ في أثیوبیا برئاسة برنامج األغذیة العالمي، وعلى غرا

لة من الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ في إثیوبیا بقیادة برنامج األغذیة العالمي.   الُمموَّ

في مراجعة إطار "توحید األداء" في فیتنام بقیادة منظمة األمم  التدقیق الداخلي والتحقیقشارك أیًضا مكتب خدمات  .64
لطفولة (الیونیسف)، وَخلص إلى تصنیفھ على أنھ "ُمْرٍض جزئی�ا". وقد صدرت أربع عشرة توصیة إلى المنسق المتحدة ل

المقیم وفریق األمم المتحدة القطري بشأن العوامل األساسیة الخمسة في إطار "توحید األداء"؛ من بینھا خمس توصیات 
ئد الواحد"؛ و"البرنامج الواحد"؛ و"صندوق الخطة الواحدة")، بینما ُصنفت على أنھا "ذات أولویة علیا" (بالنسبة إلى "القا

 حظیت التوصیات التسع األخرى بأولویة متوسطة.

VII.  التوصیات المقدمة واإلجراءات اإلداریة 

 توصیات المراجعة  .أ

 التوصیات الجدیدة

 المكاتب المیدانیة

. وعلى غرار 2017للمكاتب المیدانیة في عام  التدقیق الداخليتوصیة ذات صلة بعملیات  110بوجھ عام، صدرت  .65
في المائة)، یلیھا "إدارة  45السنوات السابقة، ال تزال "إدارة البرامج" مسؤولة عن الجزء األكبر من التوصیات (

ل باعتبارھا ذات "أولویة علیا" وھو ما یُمث 110بالمئة) من التوصیات الـ  63توصیة (أي ما یُمثل  69العملیات". ُصنفت 
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بالمئة)  37توصیة المتبقیة (أي ما یمثل  41بالمئة)؛ بینما ُصنفت الـ  54(التي شكلت  2016زیادةً مقارنةً بتوصیات عام 
 ). 2الشكل "كأولویة متوسطة" (انظر 

 2شكل ال
 حسب مستوى األولویة –للمكاتب القطریة  التدقیق الداخليتوصیات 

  

توصیة (أي ما  58ترتبط التوصیات ارتباًطا وثیقًا بفئتي األھداف "االستراتیجیة" وأھداف "العملیات"؛ ومن بینھا  .66
بالمئة) اتصلت على التوالي باألھداف المذكورة، وأوضحت اإلحصاءات  37توصیة (أي ما یمثل  41بالمئة)، و 53یمثل 

)، ولم تذكر شیئًا عن القضایا المتعلقة 2016بالمئة في عام  21مقابل بالمئة  10انخفاًضا في حاالت االمتثال للتوصیات (
 ).3الشكل بإعداد التقاریر (انظر 

 3الشكل 
 حسب النوع – توصیات المكتب القطري

  

وظلت "التوجیھات" غیر الكافیة (ضوابط رقابیة غیر مالئمة أو غیر وافیة) السبب الرئیسي وراء القضایا المحددة  .67
بالمئة)، وقد تلتھا زیادةٌ في عدد التوصیات المتعلقة بـ "المبادئ التوجیھیة" غیر  59توصیة؛ أْي ما یعادل  65(صدر بشأنھا 

بالمئة)؛ فضًال عن تلك  27توصیة (ما یعادل  30)، التي وصل عددھا إلى الوافیة (نقص السیاسات أو عدم مالءمتھا
 ). 4الشكل بالمئة) (انظر  12توصیة (ما یعادل  13المتعلقة بـ "الموارد" (البشریة أو المالیة)، والتي بلغ عددھا 
 4الشكل 

 حسب القضیة –للمكاتب القطریة  التدقیق الداخليتوصیات 
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 تكنولوجیا المعلومات

التدقیق وتخفیف حدة المخاطر األساسیة المحددة في أثناء جمیع القضایا تمت معالجة  ،62الفقرة وفقًا لما ذُكر في  .68
دارة موقع الویب. ومن ثم، تم اعتبار جمیع التوصیات ُمنفّذة في أثناء استعراض جمیع اإلجراءات التي اتخذتھا الداخلي إل

 إلدارة قبل االنتھاء من إعداد التقریر. ا

 التوصیات المعلقة

بعد االنتھاء  2017دیسمبر/كانون األول  31معلقة، وذلك في  9توصیة 112، ظلت 7الجدول كما ھو موضح في  .69
 .2017توصیة خالل عام  249من معالجة 

  7الجدول 
 حالة تنفیذ توصیات المراجعة حسب السنة

عدد التقاریر  السنة
 التوصیات الصادرة (ب)

 التوصیات المعلقة

2016 2017 

 )%1( 4 )%2( 12 565 36 2014-(أ)2010

2015 11 171 69 )40%( 18 )10%( 
2016 12 183 158 )87%( 44 )24%( 

 )%7( 66 )%26( 239 919 59 المجموع الفرعي
 )%38( 46 غیر متوفر 122 10 2017

 )%11( 112 غیر متوفر  1,041  69 اإلجمالي

 )%64( 72 )%56( 134 بعضھا تجاوز الموعد النھائي للتنفیذ
 )%36( 40 )%44( 105 دیسمبر/كانون األول  31واجبة التنفیذ بعد 

 .، فلم یتضمن سوى عدد التقاریر التي تضم التوصیات المعلقة2010أما یخص عام (أ) 
(ب) باستثناء تقاریر وتوصیات المراجعة المشتركة للحسابات التي تتّبعھا دائرة المراجعة الداخلیة للحسابات، التي تُدیر عملیة 

 المراجعة المشتركة للحسابات.
 

بالمئة) تتعلق بعملیات  58توصیة (أي ما یعادل  65تفاصیل عن التوصیات المعلقة؛ من بینھا  4یعرض الشكل  .70
التدقیق بالمئة) ذواتا صلة بعملیة  2)؛ وتوصیتان (أي ما یعادل 2017إلى  2015للمكاتب المیدانیة (من  التدقیق الداخلي

بالمئة) تتعلق بمراجعة العملیات والبرامج وتكنولوجیا  40ما یعادل توصیة (أي  45)، و2016للمكاتب اإلقلیمیة ( الداخلي
 المعلومات واالتصاالت.

توصیات ذات صلة  10توصیة المعلقة للمكاتب المیدانیة بـ "إدارة البرامج" (من بینھا  65توصیة من الـ  29ترتبط  .71
 3ات تتعلق بـ "تخطیط البرامج وتنفیذھا"، وتوصی 6توصیات ذات صلة بـ "التنفیذ الوطني"، و 10بـ "إدارة المخزون"، و

توصیة من التوصیات المعلقة بـ "حوكمة المكاتب" (من  21توصیات تتعلق بـ "إدارة التمویل غیر األساسي")؛ كما ترتبط 
توصیات  3توصیات ذات صلة بـ "إدارة المخاطر"، و 6توصیة ذات صلة "بالھیكل التنظیمي والتوظیف"، و 12ضمنھا 

توصیات ذات صلة بـ "عملیات  7توصیة بـ "إدارة العملیات" (تشتمل على  15بـ "إدارة المكاتب")؛ وتختص  ذات صلة
 توصیات ذات الصلة بـ "الموارد البشریة"). 3توصیات ذات صلة بـ "اإلدارة المالیة"، و 4الشراء"، و

عملیات الشراء ل بالتدقیق الداخليتوصیة معلقة ذات صلة بالعملیات أو البرامج  45توصیة من إجمالي  18ترتبط  .72
ببرنامج "حوكمة موارد صندوق  التدقیق الداخليتوصیة بعملیة  15؛ وتتعلق 2016و 2015التي تم استكمالھا في عامي 

توصیات أخرى بالعملیات وتكنولوجیا  10؛ وتتعلق 2016ي تمت في األمم المتحدة للسكان واإلدارة االستراتیجیة لھا" الت
 المعلومات واالتصاالت؛ وتتعلق توصیتان بالمكتب اإلقلیمي. 

                                                           
تھا دوائر المراجعة الداخلیة ذات الصلة، التي تتولى قیادة ویُستثنى من ذلك حالة تنفیذ توصیات مراجعة الحسابات المشتركة، التي سجل 9

 المراجعة المشتركة.



  DP/FPA/2018/6 
 

19 

 5الشكل 
 2017دیسمبر  31التوصیات المعلقة في 

  
 

 مقبولیة المخاطر بالنسبة لإلدارة

 استنادًا إلى قبول اإلدارة بمخاطر عدم تنفیذ تلك التوصیات. 2017لم یتم إغالق أیة توصیات في عام  .73

 شھًرا أو أكثر 18التوصیات التي لم یُبَتَّ فیھا لمدة 

 6الشكل 
 شھًرا أو أكثر 18التوصیات التي لم یُبَتَّ فیھا لمدة 

 

 30، وال سیما فیما یتعلق بإدارة المخزون. ظلت 2016أظھر استعراض توصیة التنفیذ التقدم المحرز مقارنة بعام  .74
 6الشكل شھًرا أو أكثر (انظر  18، لم یتم البَتُّ فیھا لمدة 2017دیسمبر  31توصیة معلقة حتى  112توصیة، من إجمالي 

 6توصیة بعملیات الشراء؛ وتتعلق  30توصیة من إجمالي  13. ترتبط 2016توصیة في عام  50)، مقارنةً بـ 4والمرفق 
ءات (على سبیل توصیات بعملیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المختلفة، والتي تتطلب دمج عملیات تحسین اإلجرا

المثال: مراجعة إجراءات الشراء، أو وضع إطار أكثر صرامةً للرقابة الداخلیة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات 
توصیات بمكتبین من المكاتب القطریة (مثل: تلك  5واالتصاالت)، أو تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت؛ كما ترتبط 

توصیات المتبقیة بالعملیات الثالث  6مركزیة، والمیزانیة، والرصد)؛ بینما تتعلق الـ التوصیات ذات الصلة بالمكاتب الال
 التي تُنفَّذ على نطاق المنظومة (ذات الصلة بتنفیذ البرامج والوارد البشریة باألخص). 
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 اإلجراءات التأدیبیة أو الجزاءات المتخذة بعد التحقیقات .ب

 12، وظلت الـ 2017حالة تم إثباتھما في  14الجزاء في حالتین من بین ُشرع في اإلجراء التأدیبي أو اإلداري أو  .75
 10حالة المتبقیة قید نظر اإلدارة.

حالة (من إجمالي  15حاالت من بین  6، فرضت اإلدارة جزاءات أو إجراءات إداریة في 2017بحلول نھایة عام  .76
؛ وسیتم إحالة أربع حاالت إلى السلطات الوطنیة؛ وتم 2017ولم یُبَتَّ فیھا حتى بدایة عام  2016) تم إثباتھا في عام 19

 البتُّ في حالتین من لجنة استعراض الموردین؛ وظلت ثالث حاالت قید النظر.

، 2015حالة تم إثباتھا في عام  13حالة من إجمالي  11، اتخذت اإلدارة إجراًء بخصوص 2017بحلول نھایة عام  .77
 ت الوطنیة لتبتَّ فیھا لجنة استعراض الموردین.وأحالت الحالتین المتبقیتین إلى السلطا

 قید نظر لجنة استعراض الموردین.  2014حالة تم إثباتھا في عام  14ال تزال حالتان من بین  .78

VIII. األنشطة االستشاریة 

تتغیر البیئة الداخلیة والخارجیة التي یعمل فیھا صندوق األمم المتحدة للسكان تغیًرا سریعًا؛ وظلت األسباب  .79
 .2017) قائمة في عام 74(الفقرة  DP/FPA/2015/7الرئیسیة التي تناولتھا الوثیقة 

ألغراض ُمخصصة  حقیقالتدقیق الداخلي والتوال یزال ھناك طلب كبیر على الخدمات االستشاریة لمكتب خدمات  .80
 التدقیق الداخلي والتحقیقبصورة رئیسیة. كما استدعت الكثیر من الطلبات المقدمة استثماًرا كبیًرا من إدارة مكتب خدمات 
، التدقیق الداخلي والتحقیقباألخص. وما زال لتلك الطلبات "تأثیر الدومینو" الُمدمر على األنشطة األخرى لمكتب خدمات 

واصل محاوالتھ للحد بشكل جذري من مشاركتھ فیما یلي بسبب  التدقیق الداخلي والتحقیقأن مكتب خدمات على الرغم من 
 قدرتھ االستیعابیة:

العدید  التدقیق الداخلي والتحقیقاستعرض مكتب خدمات  استعراض بنود مراجعة اتفاقات التمویل، والتحقیق فیھا: .أ
مت لھ في 28من نماذج الـ  )؛ وال یزال أغلبھا 2015في عام  16؛ و2016في عام  23( 2017عام  اتفاقًا التي قُدِّ

 یتطلب استجابات في غضون فترات زمنیة قصیرة؛ 

مشاركتھ في العدید  التدقیق الداخلي والتحقیق: واصل مكتب خدمات التدقیق الداخلي والتحقیقعملیات تقییم مھام  .ب
المانحة على الصعیدین المحلي والمؤسسي المطلوب من االستعراضات التي أجرتھا الدول األعضاء والجھات 

 مساھمة المكتب فیھا في أثناء الرد على األسئلة التي یطرحونھا خالل العام؛ 

استعراض السیاسات، ما عدا سیاسة االحتیال التي  التدقیق الداخلي والتحقیقرفض مكتب خدمات  السیاسات: .ج
استعراضات في عام  10؛ و2016استعراًضا في  18مقارنة بـ  2017یدعمھا بفعالیة (استعراض واحد في عام 

 )؛2014استعراًضا في عام  22؛ و2015

تدقیق الداخلي ال، دعم مكتب خدمات 2017في عام  التصدي لالستغالل واالعتداء الجنسیین والتحرش الجنسي: .د
اإلدارة دعًما شامًال فیما یخص السیاسات، والبروتوكوالت، والتنسیق الداخلي في تلك المجاالت. وعِمل  والتحقیق

أیًضا بنشاط مكثف في المنتدیات ذات الصلة المشتركة بین الوكاالت،  التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات 
وكوالت والعملیات، وآلیات اإلبالغ والمعلومات (ومن بینھا المعلومات وباألخص المنتدیات المعنیة بتحدید البروت

المتبادلة علنًا)، والنظر في االدعاءات والتحقیق فیھا. فعلى سبیل المثال، دَعم المكتب بفعالیة أنشطة مكتب المنسق 
التدقیق مكتب خدمات الخاص، وأنشطة اللجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت. وذلك أحد المجاالت التي سیواصل 

 )؛83انظر أیًضا الفقرةبأقصى ما تسمح بھ موارده ( 2018دعمھا في عام  الداخلي والتحقیق

: یشتمل ھذا الدعم، على سبیل المثال ال الحصر، على مشاركة دعم اإلدارة العلیا لصندوق األمم المتحدة للسكان .ه
 ن العاملة؛ بدور المالحظ في العدید من اللجان التوجیھیة أو اللجا التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب خدمات 

 لموظفي صندوق األمم المتحدة للسكان.الدعم العام  .و

 

                                                           
 تفاصیل األعوام السابقة. 7؛ ویتضمن المرفق 6متوفرة في المرفق  2017ھكذا كانت اإلحصاءات أثناء كتابة ھذا التقریر. التفاصیل الخاصة بعام  10
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IX. التعاون داخل منظومة األمم المتحدة 

 المراجعة الداخلیة للحسابات .أ

مشاركتھ الفعالة في األنشطة المشتركة بین  التدقیق الداخلي والتحقیق، واصل مكتب خدمات 2017في عام  .81
التدقیق الوكاالت، واالجتماعات المعنیة بالمراجعة الداخلیة، والمراجعات المشتركة للحسابات. كما شارك مكتب خدمات 

تحدة في تبادل الممارسات والخبرات بین دوائر المراجعة الداخلیة للحسابات التابعة لمنظمات األمم الم الداخلي والتحقیق
والمؤسسات المالیة المتعددة األطراف، وغیرھا من المنظمات الحكومیة الدولیة المعنیة (ممثلو دوائر المراجعة الداخلیة 

 للحسابات في األمم المتحدة، وممثلو دوائر المراجعة الداخلیة للحسابات).

ئیس ممثلي دوائر المراجعة منصب نائب ر 2017مجددًا في عام  التدقیق الداخلي والتحقیقتولى مكتب خدمات  .82
الداخلیة للحسابات التابعة لمؤسسات األمم المتحدة، المعني بالمراجعة المشتركة للحسابات، ومنسق التعاون لمجموعة األمم 
المتحدة اإلنمائیة. وشارك أیًضا بفعالیة في تطویر عملیة جمع بیانات صنادیق التمویل الجماعي، ومنظومة األمم المتحدة؛ 

أیًضا منصب رئیس ممثلي دوائر المراجعة الداخلیة للحسابات  التدقیق الداخلي والتحقیقھا. تولى مكتب خدمات وتحلیل
في  التدقیق الداخلي والتحقیق. وعالوةً على ذلك، شارك مكتب خدمات 2018-2017التابعة لمؤسسات األمم المتحدة للفترة 

ومنع  بالتدقیق الداخليجھات األخرى متعددة األطراف، مثل تلك المعنیة شتى المنتدیات الرامیة إلى تبادل المعلومات مع ال
 االحتیال.

 التحقیقات .ب

عن كثب مع ممثلي دوائر التحقیق باألمم  التدقیق الداخلي والتحقیق، استمر تعاون مكتب خدمات 2017في عام  .83
المتحدة. وشارك المكتب بفعالیة في عملیات التحقیق المشتركة بین الوكاالت، واجتماعات ممثلي دوائر التحقیق باألمم 

ل المتحدة ومؤتمر المحققین الدولیین، من بین جملة أمور، وأنشطة األفرقة العاملة المعنیة بالتحقیق في ادعاءات االستغال
یق في المعونات المقدمة في إطار االستجابة "سوریا )، وبالتحقالواردة أعاله د 80انظر أیًضا الفقرة واالعتداء الجنسیین (

 بأكملھا".

 وحدة التفتیش المشتركة .ج

االضطالع بدوره كجھة تنسیق لصندوق األمم المتحدة للسكان فیما  التدقیق الداخلي والتحقیقواصل مكتب خدمات  .84
ًعا مع وحدات الصندوق، ووحدة استطال 20یتعلق بوحدة التفتیش المشتركة. كما تولى المكتب شؤون تنسیق ما یقرب من 

 التفتیش المشتركة ذاتھا، وأمانة مجلس الرؤساء التنفیذیین المعني بالتنسیق. 

وما زال المكتب یالحظ بقلق الزیادة الملحوظة في عبء العمل الالزم للقیام بمھام التنسیق لصندوق األمم المتحدة  .85
 للسكان. مما یؤثر باألخص على متابعة التوصیات.

X. تنتاج العام والخطوات التالیةاالس 

أن یعرب عن شكره للمدیرین التنفیذیین السابقین والحالیین، واإلدارة  التدقیق الداخلي والتحقیقیودُّ مكتب خدمات  .86
على دعمھم المتواصل الذي أتاح للمكتب القیام بالمھام  للتدقیق الداخليالعلیا، والمجلس التنفیذي، واللجنة االستشاریة 
 . 2017المنوطة بھ بأقصى قدر ممكن من النجاح في عام 

، من خالل اإلجراءات المختلفة التي اتخذتھا 2017كما أوضحت إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان في عام  .87
 بمشورتھ، التزامھا بزیادة فعالیة عملیات الحوكمة، وإدارة وعمًال  التدقیق الداخلي والتحقیقاستجابةً لتقاریر مكتب خدمات 

 المخاطر، وعملیات الرقابة في الصندوق. 

وإذ نتطلع إلى المستقبل، فستظل مواءمة التوقعات المتزایدة مع الموارد المتاحة ھي التحدي الرئیسي، بل األكثر  .88
 . یقالتدقیق الداخلي والتحقحدة من أي وقت مضى، أمام مكتب خدمات 

ر مكتب خدمات   .89 ، تتسع، في العام نفسھ، 2017زیادة التمویل المتلقى في عام  التدقیق الداخلي والتحقیقوبینما یُقدِّ
الموارد المتاحة للمكتب، مع األخذ في االعتبار مدى اإلقبال على المخاطر في صندوق األمم –الفجوة بین "اإلمدادات" 

التي تتعلق بالمراجعة الداخلیة (تغطیة دورة  – التدقیق الداخلي والتحقیقمكتب و"الطلب" على خدمات  –المتحدة للسكان
المراجعة الداخلیة؛ بحیث تصبح تغطیة المراجعة المتوقعة على مستوى المشاریع أو البرامج التي تمولھا الجھات المانحة)؛ 

ضایا المتزایدة من حیث العدد والنوع والتعقید؛ والتحقیق (المعالجة السریعة، مع مراعاة اإلجراءات القانونیة الواجبة، للق
ومن بینھا قضایا التحرش الجنسي، وإساءة استعمال السلطة، واالستغالل واالعتداء الجنسیین)؛ ومتطلبات تقدیم التقاریر 

لب المتزایدة إلى الجھات المانحة (وال سیما بخصوص التحقیقات)؛ وطلبات الحصول على خدمات المشورة، وارتفاع الط
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المتعلق بوحدة التفتیش المشتركة. فحسب ما أُشیر إلیھ بالفعل في السنوات الماضیة، تجعل الفجوة المذكورة أعاله مكتب 
یُشّكل الكثیر من المخاطر االئتمانیة والمخاطر التي تضر بالسمعة بالنسبة لصندوق األمم  التدقیق الداخلي والتحقیقخدمات 

 المتحدة للسكان.

التزاَمھ بتقدیم خدمات عالیة الجودة بالقدر  التدقیق الداخلي والتحقیقذلك، سیواصل مكتب خدمات  وعلى الرغم من .90
 الذي تسمح بھ الموارد المتاحة لھ.

_____ 
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