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 المجلس التنفیذي 
 اإلنمائي  لبرنامج األمم المتحدة

 وصندوق األمم المتحدة للسكان 
 األمم المتحدة لخدمات المشاریعومكتب 

 التوزیع: الجمھور العام 
 2019أبریل/نیسان،  8

 اللغة اإلنجلیزیة النسخة األصلیة:

 

 مالحظة: عالج صندوق األمم المتحدة للسكان ھذه الوثیقة بالكامل.
 

 2019الدورة السنویة لعام 
 ، نیویورك2019حزیران/یونیو  7أیار/مایو إلى  30من 

 من جدول األعمال المؤقت 13البند 
 والتحقیقالداخلي  التدقیق –صندوق األمم المتحدة للسكان 

 للسكانصندوق األمم المتحدة 

التي قام بھا  والتحقیقالداخلي  التدقیقبشأن أنشطة  والتحقیقالداخلي  التدقیقتقریر مكتب خدمات 
 2018صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

 ملحق

 رأي بشأن مالءمة إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في صندوق األمم المتحدة للسكان، وفعالیتھ

 الموجز

، بناًء على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، أن مالءمة وفعالیة عملیات إدارة والتحقیقالداخلي  التدقیقیرى مدیر مكتب خدمات 
مما یعني أن ھذه العملیات ُصمّمت تصمیًما  –الصندوق وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة ُصنِّفَت على أنھا "بحاجة إلى بعض التحسینات" 

 الداخلي للتدقیقالخاضع ات لتوفیر الضمان المعقول ألن أھداف الكیان/المنطقة مناسبًا وتعمل بشكل فعّال، ولكنھا تحتاج إلى بعض التحسین
 سوف تتحقق. وعلى الرغم من ذلك، لم یتم تقییم أي من المسائل المحددة على أنھا تنطوي على إمكانیة إلحاق ضرر كبیر بذلك اإلنجاز.
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I. الرأي 

متحدة للسكان وفعالیتھ، وإدارة المخاطر والرقابة وفقًا یتم تقدیم الرأي حول مالءمة إطار حوكمة صندوق األمم ال .1
 .2015لشھر یونیو/حزیران لعام  2015/13لقرار المجلس التنفیذي 

، بناًء على نطاق العمل الذي تم االضطالع بھ، أن مالءمة والتحقیقالداخلي  التدقیقیرى مدیر مكتب خدمات  .2
مما یعني أن  –والرقابة الداخلیة كانت "بحاجة إلى بعض التحسینات" وفعالیة عملیات إدارة الصندوق وإدارة المخاطر 

ھذه العملیات ُصمّمت تصمیًما مناسبًا وتعمل بشكل فعّال، ولكنھا تحتاج إلى بعض التحسینات لتوفیر الضمان المعقول ألن 
تقییم أي من المسائل المحددة  سوف تتحقق. وعلى الرغم من ذلك، لم یتم الداخلي للتدقیقالخاضع  أھداف الكیان/المنطقة ا

 على أنھا تنطوي على إمكانیة إلحاق ضرر كبیر بذلك اإلنجاز. 

II. مسؤولیات إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان 

تتحمل إدارة صندوق األمم المتحدة للسكان مسؤولیة تصمیم عملیات الحوكمة، وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة،  .3
والحفاظ علیھا وضمان أنھا تعمل بشكٍل فعَّال. تقتصر مسؤولیة مكتب خدمات مراجعة الحسابات والتحقیقات على تقییم 

 مالءمة وفعالیة ھذه العملیات بشكل مستقل. 

III. یر المستخدمة في تقییم مالءمة وفعالیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر المعای
 والرقابة الداخلیة

، وإطار العمل الُمدمج 2013من إطار عمل الرقابة الداخلیة لعام  والتحقیقالداخلي  التدقیقاستفاد مكتب خدمات  .4
الذي اعتمده صندوق األمم المتحدة – 2014ي لعام لإلدارة المركزیة للمخاطر بلجنة المنظمات الراعیة التابعة للجنة تریدوا

وباعتباره المعیار األساسي  –للسكان باعتباره أساس إطار عمل الرقابة الداخلیة وعملیة اإلدارة المركزیة للمخاطر، تباًعا
ق أھداف صندوق لتقییم مالءمة وفعالیة عملیات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلیة لتقدیم ضمان معقول بشأن تحقی

 األمم المتحدة للسكان في الفئات التالیة: 

)a( أھداف خطتھ اإلستراتیجیة وتحقیقمھام والیة صندوق األمم المتحدة للسكان، : تحقیق اإلستراتیجیة 

)b( العملیات) أھداف األداء التشغیلي والمالي، 1: فعالیة وكفاءة عملیات صندوق األمم المتحدة للسكان، بما في ذلك (
 ) حمایة األصول من الفقد؛ 3وافق النفقات مع الغرض الذي ُخصصت لھ األموال، و() ت2و(

)c( تقدیم التقاریر) 1: موثوقیة تقدیم التقاریر الداخلیة والخارجیة في صندوق األمم المتحدة للسكان على صعیدي (
 ) التقاریر غیر المالیة؛ 2التقاریر المالیة، و(

)d(  الخاص بصندوق األمم المتحدة للسكان على النحو المحدد في والیتھ،  التنظیميااللتزام: االلتزام بإطار العمل
 وقواعده، ولوائحھ، وسیاساتھ وإجراءاتھ التشریعیة.

IV.  والمصادر اإلضافیة لألدلة التي تمت مراعاتھا في تكوین  الداخلي التدقیقنطاق عمل
 الرأي

للمكاتب المیدانیة؛ وإلى الحد المسموح  والتحقیق الداخلي التدقیقیعتمد الرأي على (أ) مراجعات مكتب خدمات  .5
كانون  1ألنشطة األمم المتحدة المشتركة التي تم إجراؤھا بین یومي  الداخلي المشتركة التدقیقعملیات بھ المناسب (ب) 

الداخلي  التدقیقالموضح بالتفصیل في تقریر مكتب خدمات  ، على النحو2018كانون األول/دیسمبر  31الثاني/ینایر و
، 6و 4، القسمان DP/FPA/2019/6( 2018في عام  والتحقیقالداخلي  التدقیقبشأن أنشطة الصندوق المتعلقة ب والتحقیق
 ). 2والمرفق 

وفقًا للسیاسات المعمول بھا،  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات ل الداخلي التدقیقعملیات تم إجراء جمیع  .6
سیاسة الرقابة، واللوائح والقواعد المالیة، وقواعد ولوائح الموظفین، والمعاییر  –ام بھا والتي یجب على المكتب االلتز

 1الداخلي التدقیقالدولیة المھنیة لممارسة 

مصادر األدلة األخرى، حسب االقتضاء،  والتحقیقالداخلي  التدقیقلالستقرار على رأي، درس مكتب خدمات  .7
الداخلي  التدقیق خدماتمكتب ل الداخلي التدقیقعملیات الُمستَمدَّة من الداخلي  التدقیقبالمعرفة التراكمیة  بما في ذلك: (أ)

لعام  الداخلي التدقیقنتیجة تقییم مخاطر  ، التي تم االنتھاء منھا في السنوات السابقة، كما تراھا مناسبة؛ و(ب)والتحقیق
                                                           

 الداخلیین صادرة من معھد المدققین 1
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 الداخلي التدقیقحالة تنفیذ توصیات  ؛ و(ج)2019 لعام الداخلي التدقیق، الذي تم االضطالع بھ لدعم وضع خطة 2018
؛ و(د) المسائل النظامیة التي كشفتھا التحقیقات التي تم استكمالھا في عام 2018كانون األول/دیسمبر  31بدًءا من یوم 

التدقیق  ؛ و(ھـ) نتائج التدقیق المؤقت التي أبلغ بھا مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات في مذكرات مالحظات2018
؛ و(و) نتائج مراجعات 2019، الصادر في شباط/فبرایر 2018المؤقت للبیانات المالیة لصندوق األمم المتحدة للسكان لعام 

؛ و(ز) نتائج التقییمات الذاتیة للرقابة التي 2018التنفیذ الوطني التي تعھدت اإلدارة بإجرائھا وتم االنتھاء منھا في عام 
؛ و(ح) 2019كاتب القطریة واإلقلیمیة، باإلضافة إلى بعض وحدات أعمال المقرات في شباط/فبرایر أكملتھا العدید من الم

تقاریر ضمان الجھات الخارجیة التي حصلت علیھا اإلدارة فیما یتعلق بأمناء االستثمار وإدارة الموردین باالستعانة 
نتائج تقییمات المخاطر اإلستراتیجیة ومخاطر  )بمصادر خارجیة، واالستضافة وإدارة أنظمة المراسلة والتعاون؛ و(ط

االحتیال التي تم االنتھاء منھا كجزء من عملیة اإلدارة المركزیة للمخاطر التي نفذتھا اإلدارة، إلى الحد المتاح عند إعداد 
 ھذا الرأي. 

ین الرأي إلى وبعض مصادر الدلیل اإلضافیة التي تمت مراعاتھا ألغراض تكو الداخلي التدقیقعملیات تشیر  .8
أو في السنوات السابقة، وفي الربع األول من عام  2017األنشطة التي اضطلع بھا صندوق األمم المتحدة للسكان في عام 

و/أو في  2018إضافیة في عام  داخلي تدقیقتم إجراء أعمال  لو. یمكن تحدید مسائل إضافیة ربما تأثّر في الرأي، 2018
 السنوات السابقة. 

، مثلما ھو الحال في السنوات السابقة، أسند صندوق األمم المتحدة للسكان مھام أساسیة إلى منظمات 2018في عام  .9
إعداد المرتبات  منظومة األمم المتحدة األخرى، بما في ذلك: (أ) أنشطة محددة خاصة بإدارة الموارد البشریة؛ و(ب)

إدارة الخزانة؛ و(ھـ) استضافة  معالجة المدفوعات؛ و(د) ؛ و(ج)والمدفوعات الخاصة بالموظفین وأصحاب عقود الخدمات
نظام تخطیط موارد المؤسسة وإدارتھ. واعتمدت إدارة الصندوق على أنشطة اإلدارة والرقابة االئتمانیة التي اضطلعت بھا 

ت الصلة وإدارة المخاطر المنظمات التي أُسندت إلیھا ھذه المھام، فیما یتعلق بمدى مالءمة وفعالیة عملیات اإلدارة ذا
على ھذه الوظائف التي تم إسنادھا إلى مصادر  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات والرقابة الداخلیة. ولم یشتمل رأي 

 خارجیة.

وباإلضافة إلى ذلك، یقوم صندوق األمم المتحدة للسكان بإسناد العدید من وظائف تكنولوجیا المعلومات  .10
خارجیة، بما في ذلك استضافة األنظمة المھمة (البرید اإللكتروني، ووحدات التخزین)، إلى واالتصاالت إلى جھات 

مزودي الخدمات من الجھات الخارجیة. لم یحصل صندوق األمم المتحدة للسكان على تقاریر ضمان من الجھات الخارجیة 
لیة ذات الصلة بجدار الحمایة، وإدارة الثغرات بشأن مدى مالءمة وفعالیة عملیات اإلدارة، وإدارة المخاطر والرقابة الداخ

 التدقیقمكتب خدمات األمنیة، وصیانة البنیة األساسیة التقنیة، وخدمات استضافة المواقع اإللكترونیة. ولم یشتمل رأي 
 على ھذه التقاریر كذلك. والتحقیقالداخلي 

V.  المسائلوتقییم الداخلي  التدقیقالعملیة الُمتَّبَعة لتجمیع نتائج 

د الداخلي  التدقیقُجِمعَت نتائج  .11 بإجرائھا، واألدلة اإلضافیة التي  والتحقیقالداخلي  التدقیقمكتب خدمات التي تعھَّ
 التدقیقومجالھا؛ باستخدام اإلطار الموضوع مسبقًا لتقییم مخاطر الداخلي  التدقیقتم اعتبارھا لصیاغة الرأي بواسطة عملیة 

 .والتحقیقالداخلي  التدقیقیر حول النتائج الرئیسیة ألنشطة ، ولتقدیم التقارالداخلي

قُیٍّم التأثیر المحتمل للقضایا التي تم تحدیدھا على تحقیق األھداف ذات الصلة لصندوق األمم المتحدة للسكان  .12
أعاله، مع مراعاة ما یلي: (أ) التصنیفات المخصصة للكیانات  "4"المنصوص علیھا في الفئات التفصیلیة في الفقرة 

حة على أساس قیمة النفقات التي جرت مراجعتھا،  والعملیات والبرامج والمجاالت التي تغطیھا عملیات المراجعة؛ ُمرجَّ
سائل المحددة ومدى و(ب) طبیعة المسائل المحددة وأھمیتھا النسبیة بشكل فردي وفي الُمجمل، و(ج) األسباب الجذریة للم

انتشارھا، و(د) بیان المخاطر، كما ھو محدد، بناًء على نتائج تقییمات مخاطر مراجعة الحسابات لمكتب خدمات مراجعة 
الحسابات والتحقیقات، واألھمیة النسبیة للعملیات المتأثرة، و(ھـ) إلى أي مدى تم تنفیذ توصیات المراجعة الداخلیة المتعلقة 

و(و) مالءمة الضوابط التعویضیة التي یجري تشغیلھا في المقرات الرئیسیة أو على مستوى المكاتب  بھذه العملیات،
 اإلقلیمیة وفعالیتھا، والتي یمكن أن تساھم في تخفیف تأثیر المسائل التي ُوِجدَت.

VI. األساس لتكوین الرأي 

الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة مدى مالءمة وفعالیة عملیات  والتحقیقالداخلي  التدقیقخدمات قیَّم مكتب  .13
مما یعني أن ھذه العملیات ُصمّمت تصمیًما  –الداخلیة لصندوق األمم المتحدة للسكان بأنھا "بحاجة إلى بعض التحسینات" 

مناسبًا وتعمل بشكل فعّال، ولكنھا تحتاج إلى بعض التحسینات لتوفیر ضمان معقول یسمح بتحقیق األھداف ضمن الفئات 
 أعاله.  4نة بالتفصیل في الفقرة رقم الُمبیَّ 

 مجاالت التحسین الرئیسیة التي أدت إلى ھذا الرأي ُمبیَّنة أدناه: .14
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A. الحوكمة وإدارة المخاطر 

 إطار الرقابة المتكامل

. یلزم استكمالھ بما یشمل جمیع عملیات إدارة العملیات والبرامج 2018تم إحراز تقدم في تحسین اإلطار في عام  .15
ویُبیّن بوضوح الضوابط األساسیة المطلوبة لتقلیل المخاطر  -بما في ذلك تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت-والحوكمة 

 المسؤولیة عن تشغیلھا. المحددة لكل عملیة، وخطوات التنفیذ ذات الصلة، و

یقدم اكتمال اإلطار الشامل والمتكامل للرقابة أداة مفیدة تسمح لإلدارة بتعزیز الوعي بمتطلبات الرقابة الداخلیة  .16
والتدریب علیھا (استكماًال للجھود المبذولة بالفعل، مثل االستقصاء الدوري للتقییم الذاتي للرقابة)، وتطبیق المساءلة 

 یة بشكل أفضل، والمساھمة بفعالیة في تحدیث دلیل السیاسات واإلجراءات.للضوابط الداخل

 اإلدارة المركزیة للمخاطر

، ال سیما في تحسین وظیفة 2018واصلت اإلدارة إدخال تغییرات على عملیة اإلدارة المركزیة للمخاطر في عام  .17
ر؛ لتوثیق تقییمات المخاطر اإلستراتیجیة ومخاطر االحتیال myRisksوحدة نظام المعلومات اإلستراتیجیة (" ") الُمطوَّ

التي أجرتھا المكاتب المیدانیة والوحدات في المقر. تشتمل التغییرات على: (أ) مواءمة اإلدارة المركزیة للمخاطر مع السنة 
أتمتة حساب تصنیف المخاطر على أساس التقویمیة، حتى یمكن مقارنتھا بعملیات تقدیم التقاریر التنظیمیة األخرى؛ و(ب) 

االحتمال؛ و(ج) أتمتة تدفق العمل لتقییم المخاطر؛ و(د) تحسین عملیات توثیق تصنیفات المخاطر المحددة؛ و(ھـ) استخدام 
 طرق مختلفة إلدارة المخاطر في سیاقات أو برامج محددة. 

في النضوج أكثر. ویتطلب ذلك سد فجوات مجموعة . تحتاج العملیة لالستمرار ھب ترفعالتقدم الُمحرز حتى اآلن م .18
المھارات التي تحد من فعالیة التقییمات التي أنجزتھا وحدات العمل ومالءمتھا، باإلضافة إلى تفعیل عملیة ضمان جودة 

بناء مركزیة وأكثر صرامة. وینبغي تنفیذ األنشطة المخطط لھا فیما یتعلق بسیاسة اإلدارة المركزیة الشاملة للمخاطر و
 القدرات والتدریب ورفع مستوى الوعي بشكل كامل.

 الھیكل التنظیمي والتوظیف

)i( قدرة وحدة العمل 

تحسین توقیت الموافقة على الھیكل التنظیمي لوحدة العمل، ومواءمة شؤون الموظفین. ومع  2018شھد عام  .19
تنفیذ عملیات المواءمة المعتمدة، مما كان في الكشف عن وجود حاالت تأخیر في الداخلي  التدقیقذلك، استمرت عملیات 

لھا تأثیر كبیر في قدرة وحدة العمل ومجموعات المھارات. وینبغي مواصلة تبسیط عملیة الموافقة، وینبغي تقدیم دعم بَنّاء 
ذ البرامج لوحدات العمل التي تخضع لعملیات إعادة التنظیم من حیث إدارة التغییر؛ لضمان أن تظل القدرات متوائمة مع تنفی

 واالحتیاجات التشغیلیة.

)ii( الوظائف الشاغرة في المناصب الرئیسیة 

واصلت اإلدارة اتخاذ إجراءات لخفض معدالت الوظائف الشاغرة في مناصب اإلدارة الرئیسیة. استمرت عملیات  .20
في الكشف عن حاالت فردیة في المكاتب التي تعمل على تنفیذ برامج كبیرة و/أو معقدة، حیث لم یتم ملء الداخلي  التدقیق

الوظائف الشاغرة الرئیسیة فیھا على الفور، مما یؤدي إلى حرمان ھذه المكاتب من الخبرات األساسیة، أو القیادة و/أو 
 الرقابة المستمرة. 

 لیمیة ورقابتھادعم المقرات الرئیسیة والمكاتب اإلق

) في المقرات الرئیسیة والمكاتب اإلقلیمیة "تحسنت ضوابط الرقابة اإلداریة (أو بمعنى آخر "خط الدفاع الثاني .21
بتنفیذ عملیات مراجعة إضافیة وعمل تقاریر إداریة واستثنائیة جدیدة. ینبغي مواصلة تحسین "خط الدفاع الثاني"، مع 

توجیھیة متعلقة بطبیعة الرقابة اإلداریة ونطاقھا وتواترھا، وأتمتة ودمج عملیات وجود صالحیات واضحة ومبادئ 
 المراجعة مع نظام تخطیط موارد المؤسسة وتقدیم موارد مالیة وبشریة كافیة.

ینبغي مواصلة دعم المقر والمكتب اإلقلیمي لوحدات العمل المتأثرة بوجود وظائف شاغرة في مناصب رئیسیة  .22
 سانیة وإدارة التغییر، والرقابة علیھا؛ وذلك لتقلیل المخاطر الناشئة عن الفجوات في القیادة واإلدارة والرقابة. والتدخالت اإلن
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B. الرقابة الداخلیة 

 إدارة البرامج

)i( التخطیط للبرامج وتنفیذھا 

a. اإلدارة القائمة على النتائج 

المستندة إلى النتائج في إظھار تحسن فیما یتعلق في نھج اإلدارة  2018بدأت التدابیر التي اتخذتھا اإلدارة قبل عام  .23
بضمان تخطیط وتنفیذ البرامج بفعالیة أكبر وكذلك في تتبع نتائج البرنامج. ومن بین أمثلة ھذا التحسن ضمان الجودة على 

دعم المكاتب مستوى المكاتب اإلقلیمیة في تطویر البرامج القطریة وإنشاء عملیات استعراض األقران ما بین الدول وأدوات 
 القطریة في األمور المتعلقة بالبرامج.

تتعین مواصلة تحسین نتائج البرامج الشاملة وأطر الموارد المكملة لوثائق البرامج القطریة واإلقلیمیة والمؤسسیة  .24
رئیسیة فیما یتعلق بما یلي: (أ) نواتج البرامج، و(ب) المؤشرات وخطوط األساس واألھداف ذات الصلة، و(ج) المعالم ال

 (وھي النتائج الوسیطة)، و(د) تقدیرات الموارد، باإلضافة إلى معلومات ُمجزأة لكل فترة من فترات دورة البرنامج. 

تسمح أُُطر العمل ھذه بمزید من التخطیط الفعّال ألنشطة برنامج صندوق األمم المتحدة للسكان وتنفیذھا، ومراقبة  .25
لبرنامج المتوقعة. وھذا من شأنھ أن یدعم أیًضا مكونات نتائج وموارد إطار عمل أفضل للتقدم الُمحرز نحو تحقیق نتائج ا

 األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائیة التي تتسم بمستوى عاٍل من تجمیع البیانات.

b. إدارة خطة عمل 

وذلك باعتماد سیاسة إدارة خطة العمل في آب/أغسطس  2018استمرت إدارة خطط العمل في التحسُّن في عام  .26
في كافة  )FACE( ، والبدء، خالل العام، في تطبیق التقدیم اإللكتروني الستمارات اإلذن بالصرف وشھادة اإلنفاق2018

 في النسخة المحسَّنة من نظام البرمجة العالمي. لیماألقا

ستتم مراجعة التأثیر الكامل العتماد السیاسة على الفعالیة الكلیة لعملیة إدارة خطة العمل في عملیات التدقیق  .27
المقبلة، خاصة فیما یتعلق بما یلي: (أ) دقة توقیت إنھاء خطط العمل ومستوى تفاصیلھا، و(ب) التحدیث المنتظم لخطط 

لمیزانیات أو الموارد التي تحدث على أساس مستمر، و(ج) تحسین ترشید العمل؛ لتعكس التغییرات الھامة في األنشطة أو ا
 وتوثیق میزانیات خطط العمل، و(د) زیادة تطویر مھارات الموظفین فیما یتعلق باستخدام نظام البرمجة العالمي. 

c. ضوابط اإلدارة المالیة المعنیة بالبرامج 

ض النواحي، على سبیل المثال تقدیر تكالیف التمویل تحسنت إجراءات وضوابط اإلدارة المالیة للبرامج في بع .28
ووثائق المشاریع وخطط العمل المناسبة، بحیث تعكس جمیع التكالیف المباشرة وغیر المباشرة الالزمة لتنفیذ األنشطة 

 ذات الصلة. 

ا على المیزانیة إال أنھا ال تزال بحاجة إلى مزید من التعزیز، مع الحصول على دقة مماثلة لتلك المطبّقة حالی�  .29
المؤسسیة، وخطة عمل مفصلة واالستعراض الدوري للمصروفات المتكبدة، والتسویات بین المیزانیة العادیة والمیزانیة 
لة  الفعلیة. كما ینبغي تطبیق الضوابط المحسَّنة لمعالجة اإلعانات غیر المباشرة للموارد األساسیة واألنشطة البرنامجیة الُمموَّ

 ر األساسیة.من الموارد غی

یتعین أن تضع عملیة تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت النقاط المذكورة في النقاط من (أ) إلى (ج) أعاله  .30
 في نظام تخطیط الموارد المؤسسي الجدید.

d. االستجابة اإلنسانیة 

خففت االختناقات البرامجیة والتشغیلیة السابقة بعض جوانب أنشطة االستجابة اإلنسانیة. على سبیل المثال، ساعد  .31
تفعیل آلیات التمویل التي كلف بھا المجلس التنفیذي في سد العجز السابق في التمویل. باإلضافة إلى ذلك، اضطلع صندوق 

القطریة بدور نشط، حیث قاد أو اشترك في مجموعات وجماعات العمل المعنیة األمم المتحدة للسكان في العدید من المكاتب 
 بالتنسیق المشترك بین الوكاالت داخل الفرق القطریة المعنیة باألمور اإلنسانیة. 

ال تزال ھناك حاجة إلى مزید من التحسینات في ھذا المجال. توجد حاجة للوصول إلى التمویل المرن لدعم جھود  .32
وتعزیز القدرة على سد االحتیاجات اإلضافیة المفاجئة، ومواءمة قدرات الموارد البشریة؛ لضمان إیصال االستجابة، 
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مساعدات فعالة في الوقت المناسب في الحاالت اإلنسانیة. ینبغي إعادة النظر في عملیات الشراء في ھذا السیاق لدعم 
 سرعة اتخاذ الخطوات المطلوبة.

)ii( التنفیذ الوطني 

a.  الشركاء المنفذینقدرة 

تحسنًا في توثیق قدرات اإلدارة البرنامجیة والمالیة للشركاء  2018أظھرت التقییمات التي تمت مراجعتھا في عام  .33
المنفذین، بما في ذلك ضوابط منع الغش المطبقة لدیھم. ومع ذلك، یتعین استكمال التقییمات في وقت مناسب للمساعدة في 

 النقدي ومدى أنشطة الضمان الالزمة. اختیار أنسب أشكال التحویل 

كما یجب مد نطاق التقییمات لتغطیة متطلبات جدیدة بشأن، على سبیل المثال، منع االستغالل واالعتداء الجنسیین  .34
على المستفیدین، وتعزیزھا في مجال إدارة سلسلة اإلمداد. وال تزال تدابیر بناء القدرات االستباقیة والمتابعة المنتظمة لھا 

 ن بین المجاالت التي تتطلب التعزیز.م

b. المراقبة المالیة للشركاء المنفذین 

تُعد المراقبة المالیة للشركاء المنفذین لضمان استخدام األموال المقدمة لألغراض المقصودة، بما یتماشى مع  .35
خطط العمل والمیزانیات المعتمدة، مجاًال یحتاج إلى اھتمام مستمر. على وجھ الخصوص، تتطلب عملیة المعاینة العشوائیة 

 یة توثیقھا، مزیدًا من التطویر. وطریقة تنفیذھا وقوتھا ونطاقھا، بما في ذلك عمل

 وعلى وجھ العموم، یجب زیادة قدرات ومھارات الموظفین المشاركین في إدارة شركاء التنفیذ.  .36

)iii( إدارة سلسلة اإلمدادات 

ال تزال ھناك حاجة إلى مواصلة الدعم المحسَّن الُمقدَّم إلى البلدان المشمولة بالبرامج، باإلضافة إلى أصحاب  .37
ین في البرنامج ذي الصلة؛ من أجل سد الثغرات في نظم إدارة سلسلة اإلمداد، التي قد تقلل من توافر سلع المصلحة اآلخر

الصحة اإلنجابیة، وتؤدي إلى نفاد المخزون. ویجب اتّباع ضوابط استالم البضائع الواردة وتفتیشھا وتوثیقھا بشكل أكثر 
المنتظمة لمخزون سلع الصحة اإلنجابیة التي یحتفظ بھا الشركاء اتساقًا. كما یبقى من الضروري أیًضا ضمان المراقبة 

 المنفذون، وكذلك تتبُّع توزیعھا وتوافرھا في الوقت المناسب في نقاط تقدیم الخدمات.

وسیساعد إصدار السیاسة الجدیدة إلدارة إمدادات البرنامج وأدوات الرصد المحسَّنة، بما في ذلك مراجعات  .38
الحصر التي یدیرھا صندوق األمم المتحدة للسكان، في تحسین الشفافیة في توزیع السلع وتتبعھا. ومع ذلك، ال یزال تنفیذ 

أكثر فاعلیة وتكامًال، بدًءا من المشتریات إلى الشوط األخیر، عمًال في الترتیبات التنظیمیة إلدارة سلسلة اإلمدادات بشكل 
طور التقدم ویحتاج إلى اإلتمام لجني جمیع الفوائد من ھذه التحسینات. وسیتم استعراض التأثیر الكامل العتماد السیاسة 

 القادمة. الداخلي  التدقیقواإلجراءات الجدیدة في عملیات 

 إدارة العملیات

)i(  الموارد البشریةإدارة 

استمرت إدارة الموظفین العاملین بموجب عقود الخدمات في التحسن؛ إذ بَدَْت أكثر شفافیة ودقة. وال تزال األنشطة  .39
بشأن عقود الخدمات  2014األخرى، مثل إصدار العقود، تُدار یدوی�ا، وقد لوحظت حاالت انحراف عن متطلبات سیاسة عام 

 في مرات قلیلة.

ود تقدم في إدارة عقود الخبراء االستشاریین األفراد من خالل أداة التسجیل المركزیة، التي تم كما لوحظ وج .40
، وإن كان ذلك مع تكامل محدود مع نظام التخطیط المركزي للموارد والحد األدنى من االستخدام. 2017طرحھا عالمی�ا في 

تُدار یدوی�ا، وال تزال ھناك مالحظة لوجود مستوى معین وال تزال عملیات إسناد العقود وحساب رسوم االستشارة ودفعھا 
 الخاصة باالستشاریین األفراد. 2015من االنحراف عن متطلبات سیاسة 

وعالوةً على ذلك، ال یزال اإلدماج المحدود لقوائم الخبراء االستشاریین المؤسسیة واإلقلیمیة، لالستشاریین  .41
 األفراد، یتطلب اھتماًما من اإلدارة. 

 تحتاج إدارة اإلجازات ھي األخرى إلى التحسین من حیث اكتمال ودقة السجالت المحفوظة. .42
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)ii( المشتریات 

بفعالیة إلعداد أنشطة المشتریات غیر  وتستمر في العمل بالمشتریاتتُوضع اإلجراءات الخاصة  .43
ثل تقریبًا نصف إجمالي المرتبطة باألمور اإلنسانیة المركزیة التي یضطلع بھا فرع خدمات المشتریات، والتي تُم

ق األمم المتحدة للسكان. استمرت العدید من حاالت عدم االمتثال إلجراءات الشراء في المكاتب والمشتریات في صند
القطریة، ال سیما فیما یتعلق بتقییم االحتیاجات وتخطیط المشتریات وتقدیم العطاءات والتقییم وإسناد العقود واستالم البضائع 

تیشھا. لوحظ وجود تحسن في استخدام االتفاقیات طویلة األجل لزیادة الكفاءة والحصول على القیمة مقابل المطلوبة وتف
وإن كان ذلك مقترنًا بوجود حاجة متزایدة للحصول على الموافقات المطلوبة الستخدام االتفاقات من مؤسسات  -المال 

 منظومة األمم المتحدة األخرى.

، وبذلك یتطلب المزید من الدعم لمعالجة المخاطر الناشئة 2018في التحسن في عام  "الثانيالدفاع خط "استمر  .44
أعاله، بما في ذلك إدخال المشتریات اإللكترونیة على  43عن عدم االمتثال إلجراءات الشراء، كما ھو موضح في الفقرة 

 المستوى القطري، كما ھو متوقع كجزء من تحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

 ل المشتریات في سیاق األنشطة اإلنسانیة إلى التحسین.)، یحتاج مجا32وكما ذُكر آنفًا (انظر الفقرة  .45

)iii(  اإلدارة المالیة 

استمر وجود العدید من حاالت تسجیل النفقات بشكل خاطئ على مستوى المكاتب القطریة، وھو ما ینطوي على  .46
المقر، في تخفیف خطر اإلبالغ المالي الخاطئ. تستمر الضوابط التعویضیة "لخط الدفاع الثاني"، الُمنفذة على مستوى 

 التأثیر بشكل كبیر ألغراض إعداد التقاریر المالیة.

لتقلیل مخاطر المعامالت المنفذة دون موافقة إداریة مناسبة، واحتمالیة تكبُّد نفقات تتجاوز الموارد المالیة المتاحة،  .47
م، وذلك من خالل إصدار طلبات ال تزال الحاجة لعكس االلتزامات المالیة والموافقة علیھا في نظام أطلس في وقت مالئ

أو أوامر الشراء قبل اتخاذ القرار بشراء السلع والخدمات أو اإلبالغ بتسدید النفقات إلى الموردین أو الشركاء المنفذین، 
 ذات أھمیة.

تحسنت العملیات والضوابط على المدفوعات التي تتم من خالل مقدمي خدمة الدفع، مثل البنوك والجھات  .48
 تحویل األموال وشركات الھاتف المحمول، لكنھا ال تزال في حاجة لمزید من التحسینات. المتخصصة في

)iv(  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

استمرت مالحظة وجود تقدم في المشروع القائم الخاص بتحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وال سیما  .49
وإدارة الموارد. تم تنفیذ الوحدة النموذجیة بشأن تعزیز إدارة مشاریع  فیما یتعلق بإدارة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

وھو ما یقدم ضمانات إضافیة بشأن تصمیم الضوابط في ھذا المجال وتشغیلھا.  2018التكنولوجیا وتنفیذھا بالكامل في 
 لمستقبلیة.ستتم تغطیة التأثیر الكامل لتحویل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في عملیات التدقیق ا

_______ 
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