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 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧] حزيران/يونيه ٣٠[ ٢٩-٢٧فيينا،
  جدول األعمال املؤقَّتمن  ١١البند

  أنشطة الرقابة الداخلية

    

  
      أنشطة الرقابة الداخلية    
      مدير مكتب الرقابة الداخليةمن تقرير     

ــدِّ ــرَّ      تقــ ــاً للمقــ ــة وفقــ ــة الداخليــ ــة الرقابــ ــطة وظيفــ ــن أنشــ ــات عــ ــة معلومــ ــذه الوثيقــ    رم هــ
  .٣-/م٤٤-م ت ص

  
    حملة عامة - أوالً 

مـن   ١-٩أنشأ املدير العام مكتب الرقابة الداخلية واألخالقيات (املكتـب) عمـالً باملـادة      -١
، وخيضـــع املكتـــب مليثاقـــه، وللمبـــادئ التوجيهيـــة ١٥-١-١٠٩النظـــام املـــايل والقاعـــدة املاليـــة 

ــات، وملدونــة قواعــد الســلوك     ُنظُــم اليونيــدو   وتغطــي واليــة املكتــب كــلَّ    .األخالقــيللتحقيق
وفضــالً عــن وظــائف املكتــب األساســية اخلاصــة       .وعملياهتــا ووظائفهــا وأنشــطتها  وإجراءاهتــا 

باملراجعة الداخلية للحسابات، والتحقيق، واألخالقيات، ُيعتَبر املكتب أيضاً جهة االتصال املعنيـة  
  .بالتنسيق بشأن أنشطة وحدة التفتيش املشتركة

للممارسة املهنية للمراجعـة الداخليـة للحسـابات    بع املكتب يف أداء وظائفه املعايري الدولية ويتَّ  - ٢
الصادرة عن معهد مراجعي احلسابات الداخليني فيما خيص املراجعة الداخلية، واملبـادئ واإلرشـادات   

 .التحقيقات املوحَّدة للتحقيقات اليت أقّرها مؤمتر احملققني الدوليني فيما خيص
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املكتـب أربعـة مـوظفني مـن الفئـة الفنيـة ومـوظفني        أ هلا يف ميزانيـة  وتشمل الوظائف املهيَّ  -٣
، بدأ املكتب العمل بأربعة مـوظفني، وهـم مـدير،    ٢٠١٦ويف عام  .اثنني من فئة اخلدمات العامة

وكانـت هنـاك    .من موظفي الدعم (مساعد رقابـة أول، ومسـاعد رقابـة)    واثننيومراجع/مفتش، 
ا وظيفــة حمقــق ووظيفــة مراجــع    ، مهــ٢٠١٦وظيفتــان شــاغرتان مــن الفئــة الفنيــة خــالل عــام       

وجـرى   .حسابات/مفتش، األمر الذي حدَّ من القدرات املتاحة للمراجعة الداخليـة والتحقيقـات  
  .٢٠١٦التعاقد مع جهات استشارية إلجراء التحقيقات خالل اجلزء األخري من عام 

    
  ١اجلدول 

    حملة عامة عن التوظيف
  ٢٠١٦  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 

املهيأالوظائف 
 الوظائف املشغولةالوظائف املشغولةالوظائف املشغولةالوظائف املشغولةالوظائف املشغولةهلا يف امليزانية

 ١ ١ ١ ١ ١ ١  )١- مدير (مد

(أ)١ ١ )٤- مراجع حسابات (ف
 ١ ١ ١ ١ 

)ب(١ ١ )٣- مراجع حسابات (ف
)ب(١ 

 وظيفة شاغرة وظيفة شاغرة وظيفة شاغرة 

)ج(١ ١  )٣- حمقق (ف  وظيفة شاغرة ١ ١ ١ 

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  موظف دعم (خ ع)

 ٤ ٥ ٥ ٦ ٦ ٦  اجملموع
  

  .٢٠١٢ أيار/مايو ٣١وظيفة شاغرة حىت   )أ(  
  .املوظف يف إجازة مرضية معظم العام  )ب(  
  .٢٠١٢متوز/يوليه  ٣١وظيفة شاغرة حىت   )ج(  
    
وكنتيجــة للقيــود املفروضــة علــى امليزانيــة وعــدد املــوظفني، أرجــأ املكتــب بعــض أنشــطة    -٤

، األمر الذي طرح حتدياً أمـام قدرتـه علـى النـهوض مبسـؤولياته      ٢٠١٧املراجعة الداخلية إىل عام 
 .كاملالرقابية بشكل 

سـنوية   واتساقاً مع معايري معهد مراجعي احلسابات الداخليني، يستخدم املكتب منهجيـة   -٥
وختضع هذه املنهجية للتحسـني بـاطراد مـن أجـل تنـاول عناصـر        .٢٠٠٥لتقييم املخاطر منذ عام 

املخاطر املتغيِّرة والكيانات اخلاضعة للمراجعة، اليت تتضمن مواقع اليونيـدو اجلغرافيـة، وإجراءاهتـا    
ر برمتها باستخدام وتغطي منهجية تقييم املخاطر عملية تقييم املخاط .ووظائفها وكياناهتا اخلاصة

وحيدِّد تصنيف املخاطر األخـري اجملـاالت الـيت يـتعني علـى املكتـب        .خماطر نوعية وكمية مؤشرات
 .مراجعتها، حسب توافر املوارد
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من أجل وضع خطـة عمـل للمراجعـة علـى      ٢٠١٥وأُجري آخر تقييم للمخاطر يف عام   -٦
وُتحـدَّث تقييمـات    .داف املنظمـة ، اتسـاقاً مـع أهـ   ٢٠١٧-٢٠١٦أساس املخاطر لفتـرة السـنتني   

 للنظـر فيمـا حـدث مـن تغـريات يف عمليـات املنظمـة وبراجمهـا وخماطرهـا وُنظُمهـا            ااملخاطر سـنوي
 .وضوابطها، كما ُتنقَّح خطة العمل حسب الضرورة

ــرين بشــأن مراجعــة     ٢٠١٦وخــالل عــام    -٧ ، أصــدر املكتــب أربعــة تقــارير مراجعــة: تقري
وفضالً  .رين بشأن مراجعة عمليات نظام "ساب" لتخطيط املوارد املؤسسيةالبيانات املالية، وتقري

 .عن ذلك، صدرت ثالثة تقارير عن التحقيق

  .حملة عامة عن التقارير الصادرة يف السنوات اخلمس األخرية أدناه ٢ويقدِّم اجلدول   -٨
    

   ٢اجلدول 
    حملة عامة عن التقارير حبسب سنة صدورها

 ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ 
جمموع التقارير
 الصادرة

جمموع التقارير
 الصادرة

جمموع التقارير 
 الصادرة

جمموع التقارير 
 الصادرة

جمموع التقارير 
 الصادرة

 ٤ ٥ ٥ ٥ ٣ تقارير املراجعة الداخلية

التقارير التحقيقية (مبا يف ذلك املسائل 
 البنيوية)

٣ ٥ ٨ ١ ٥ 

غري ذلك (مثالً، وحدة التفتيش 
 املشتركة، مكتب الرقابة الداخلية)

١ ١ ١ ١ ١ 

 ٨ ١١ ١٤ ٧ ٩ اجملموع
  
وواصل املكتـب أداء دوره االستشـاري وتقـدمي الـدعم إىل مجيـع مسـتويات اإلدارة فيمـا          -٩

خيــص الطلبــات الــواردة بشــأن طائفــة متنوعــة مــن املســائل، مــن بينــها، علــى ســبيل املثــال، وضــع 
املربمـة مـع املـاحنني، ومبـدأ املراجعـة الواحـدة، ومبـادرة وحـدة العمـل يف           واالتفاقاتالسياسات، 

األمم املتحدة/توحيد األداء، واإلدارة املركزية للمخاطر، والشركاء املنفـذين، وعمليـات التحقـق    
 .اليت تقوم هبا املفوضية األوروبية

ــة وأنشــطة التح     -١٠ ــه اضــطلع بأنشــطة املراجعــة الداخلي قيــق خــالل عــام  ويؤكِّــد املكتــب أن
  .بصورة مستقلة وموضوعية دون أي تدخل و/أو تأثري من أطراف داخلية أو خارجية ٢٠١٦

    
    حملة عامة عن أعمال املراجعة الداخلية   - ثانياً  

اكتملت املراجعة اخلاصة بنميطة نظـام "سـاب" إلدارة العالقـة بـاملوردين، وُرفـع التقريـر         -١١
وألن هــــذه هــــي أول عمليــــة مراجعــــة إلدارة العالقــــة  .٢٠١٦شــــباط/فرباير  ٥إىل اإلدارة يف 
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باملوردين منذ تنفيـذ نظـام "سـاب" لتخطـيط املـوارد املؤسسـية باليونيـدو، ركـزت املراجعـة علـى           
ومشلـت هـذه القنـوات اتفاقـات املسـار السـريع        .عـة عمليات الشراء باستخدام قنوات توريد متنوِّ

واتفاقـات التنـازل واالتفاقـات الطويلـة األجـل املدجمـة يف منيطـة        واالتفاقات املركزية والالمركزية 
 اسُتعرِضـت ويف سياق املراجعة،  .إدارة العالقة باملوردين، وكذلك التخطيط االستراتيجي للشراء

جمــاالت مثــل تصــميم الضــوابط وفعاليتــها، وســالمة البيانات/املعلومــات، واالمتثــال للقواعــد،        
 .ع منائط نظام "ساب" األخرىموكذلك التكامل واإلجراءات، 

وُرفع تقرير املراجعة بشأن منيطة نظـام "سـاب" إلدارة رأس املـال البشـري إىل اإلدارة يف       -١٢
ــباط/فرباير  ٢٩ ــية     .٢٠١٦شـ ــاطر الرئيسـ ــنظم واملخـ ــراءات والـ ــى اإلجـ ــة علـ ــزت املراجعـ وركـ

يـة والقواعـد واألدلــة   والضـوابط يف إطـار بيئــة املـوارد البشـرية مــن حيـث االمتثـال للــوائح التنظيم      
وروجعت أيضاً اإلجراءات اخلاصـة بـإدارة رأس    .وإجراءات العمل اخلاصة بإدارة املوارد البشرية

بنظـــام "ســـاب"، مـــع التركيـــز علـــى تصـــميم الضـــوابط وفعاليتـــها وســـالمة          البشـــرياملـــال 
 .املعلومات/البيانات

فيما خيص خـدمات املطـاعم    ٢٠١٥املالية للبيانات املالية لعام  املراجعةواكتملت عمليتا   -١٣
والصـــندوق املشـــترك لتمويـــل عمليـــات اإلصـــالح واالســـتبدال الرئيســـية، وصـــدر التقريـــران يف 

 .على التوايل ٢٠١٦متوز/يوليه وآب/أغسطس 

يف عـام  توصـية نتيجـةً لتقـارير املراجعـة الداخليـة األربعـة الصـادرة         ٣٦وقُدِّم ما جمموعـه    -١٤
 .وقد قُبلت مجيعها، وقدَّمت الكيانات اخلاضعة للمراجعة خطط عمل .٢٠١٦

واكتملــت مراجعــة العمــل امليــداين للمكتــب اإلقليمــي مبصــر، وصــدر مشــروع التقريــر       -١٥
وصدر التقرير النهائي يف كـانون   .٢٠١٦للكيانات اخلاضعة للمراجعة يف كانون األول/ديسمرب 

  .٢٠١٧الثاين/يناير 
    

    حالة تنفيذ التوصيات  - ثالثاً  
 .٢٠١٥كـانون األول/ديسـمرب    ٣١استعرض املكتـب تنفيـذ كـل التوصـيات العالقـة يف        -١٦

ســبعة تقــارير خاصــة باملراجعــة   ٢٠١٦أعــاله، صــدرت يف عــام  ٢وكمــا هــو مبــيَّن يف اجلــدول 
ت هذه التقارير عن والتحقيق (باستثناء تقرير وحدة التفتيش املشتركة املقدَّم إىل اجمللس)، وأسفر

 .توصية جديدة ٤٤صدور 
توصـية صـادرة يف أعـوام سـابقة وكـان معـدل        ٦٥، جرى البـتُّ يف  ٢٠١٦وخالل عام   -١٧

يف املائـة   ٦٠هـو   .٢٠٠٦املراجعة الصادرة منـذ عـام    بشأنالتنفيذ التراكمي للتوصيات املفتوحة 
ــمرب   ٣١يف  ــانون األول/ديســ ــام   ٦٣( ٢٠١٦كــ ــة يف عــ ــام  .)٢٠١٥يف املائــ ، ٢٠١٧ويف عــ
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املكتب مرة أخرى عن كثب مع اإلدارة ملراقبة التوصيات العالقة منذ أمد طويل لضـمان   سيعمل
  .تنفيذها وإهنائها

    

      
، ا، ومهمـة جـد  األمهيـة  بالغـة أمهيتـها:  ويصنف املكتب التوصيات يف أربع فئـات حبسـب     -١٨

وُيقــدِّم الشــكل الــوارد أدنــاه حتلــيالً يصــنِّف التوصــيات العالقــة حبســب  .فيهــا ومهمــة، ومرغــوب
  .أمهيتها

    

      
    التعاون مع هيئات رقابية أخرى  - رابعاً  

استعرض املراجع اخلارجي لليونيدو من جديد عمليات املكتب أثناء زيارة الفريق للمقـر    -١٩
 .وقدم املكتب كل التفسريات والوثائق الضرورية املطلوبة من أجل عملية املراجعة .الرئيسي
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ــد        -٢٠ ــع املراجــع اخلــارجي مــن أجــل حتــديث مواعي ــة  وتشــاور املكتــب م ــارات امليداني الزي
، وتوسيع تغطيـة أنشـطة الضـمان يف املكاتـب امليدانيـة، واالسـتخدام       ٢٠١٦املخططة خالل عام 

 .الفعال للموارد احملدودة، وجتنب ازدواجية العمل

واستمر التعاون الرمسي مع شعبة التقيـيم املسـتقلة، خاصـة يف جمـاالت تبـادل املعلومـات،         -٢١
 .املكاتب القطريةوالتخطيط، والزيارات إىل 

وواصل املكتب مشاركته النشطة يف أوساط املراجعة الداخلية والتحقيـق التابعـة ملنظومـة      -٢٢
 .األمم املتحدة دعماً جلهود حتقيق االتساق واملواءمة على نطاق األمم املتحدة

وواصـل املكتـب عملــه الشـامل كجهــة االتصـال التابعــة لوحـدة التفتــيش املشـتركة فيمــا         -٢٣
  )١(.اليونيدو خيص

    
    تعزيز حوكمة املكتب وعملياته  - خامساً  

خـذ قـرار   تنفيذاً لتوصية عالقـة منـذ أمـد قـدمها املراجـع اخلـارجي واملصـادق املسـتقل، اتُّ          -٢٤
إنشاء اللجنـة االستشـارية املسـتقلة ملراجعـة احلسـابات يف الـدورة الرابعـة واألربعـني للمجلـس يف          

ويعـــزز إنشـــاء جلنـــة مراجعـــة احلســـابات  .)٤-/م٤٤-ص (م ت ٢٠١٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
ومـن املقـرر أن يكتمـل اختيـار      .استقاللية املكتب وميتثـل للمعـايري الدوليـة واملمارسـات الفضـلى     

، هبدف عقد أول اجتماع هلا خالل النصف الثاين من ٢٠١٧أعضاء اللجنة حبلول حزيران/يونيه 
 .IDB.45/15ه املسألة يف الوثيقة وسوف ُيقدَّم حتديث كامل بشأن هذ .٢٠١٧عام 

وواصل املكتب رفع التقارير إىل املدير العام من خالل التقارير املوجزة الفصلية الـيت بـدأ     -٢٥
 .٢٠١٢تقدميها يف عام 

ويعتــرب املــاحنون احلــاليون واحملتملــون ألنشــطة اليونيــدو أنَّ املقــرَّر الصــادر عــن اجمللــس،       -٢٦
األعضاء ينبغي أن حتصل على تقارير املراجعة الداخلية الـيت يقـدمها املكتـب    والقاضي بأنَّ الدول 

  .)، ميثل هنجاً شفافاً وتطوراً إجيابيا٣ً-/م٤٤-إىل املدير العام واإلدارة (م ت ص
    

    نظرة استشرافية  - سادساً  
ــى           -٢٧ ــه عل ــه وملواصــلة حتســني قدرت ــاء بواليت ــوده للوف ــذل أقصــى جه ــب ب سيواصــل املكت
وظائف املراجعة الداخلية، وخدمات التحقيـق واخلـدمات االستشـارية الـيت تـؤدي إىل تعزيـز        أداء

كمـا سيواصـل    .احلوكمة، والرقابة، واختاذ القرارات يف اإلدارة، واخلضوع للمساءلة يف اليونيدو
وســـوف تظـــل خطـــة عمـــل املكتـــب مرنـــة  .املكتـــب التأكيـــد علـــى اجلـــودة يف تقـــدمي خدماتـــه

                                                                    

 .تقرير منفصل بشأن أنشطة وحدة التفتيش املشتركة IDB.45/14يرد يف الوثيقة   )١(  
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ــة ــديل إ وقابل ــتغرية        للتع ــات امل ــئة واألولوي ــة التصــدي للمخــاطر الناش ىل أقصــى حــد ممكــن، بغي
 .٢٠١٧ عام خالل

ــة ختطــيط        -٢٨ ــة مبنهجي ــة باملراجعــة الداخلي ــالرغم مــن أنَّ املكتــب يأخــذ يف جهــوده املعني وب
املراجعة على أساس املخاطر، فإنـه ال يسـتطيع، بـالنظر إىل مـوارده، أن خيصِّـص االهتمـام الكـايف        

عـة  ومع هذا، ونظـراً ألمهيـة أنشـطة املراج    .األمهية والبالغةلكل اجملاالت احملددة الشديدة اخلطورة 
الداخلية، خيطط املكتب لالسـتفادة مـن اخلـربات السـابقة يف مراجعـة املكاتـب امليدانيـة، وحتسـني         

 .٢٠١٧هنج املراجعة الداخلية عند التخطيط لعمليات املراجعة وإجرائها يف عام 

وسيواصل املكتب معاجلة ما ُيبلَّغ به من ادعـاءات بوقـوع أخطـاء وسـوف يسـتمر إيـالء         -٢٩
ــة علــى املراجعــة     األولويــة للتع امــل مــع احلــاالت الشــديدة اخلطــورة، وســوف تكــون هلــا األولوي

 .الداخلية واألعمال اليت يضطلع هبا املكتب يف جمال احلوكمة عند االقتضاء

وال تزال مـوارد ميزانيـة املكتـب غـري متناسـبة مـع عمليـات اليونيـدو املتنوعـة واملتزايـدة،             -٣٠
غرايف، أو مع والية املكتب املوسـعة بشـأن التحقيقـات وواليـة     وغري متناسبة مع اتساع نطاقها اجل

ويعـد تعـيني    .وتزامن ذلك مـع شـغور وظـائف، ممـا أثـر يف خطـة العمـل        .جلنة مراجعة احلسابات
 .األمهية لعمل هذا املكتب بالغمرشحني مؤهلني تأهيالً مناسباً لشغل الوظائف الشاغرة أمراً 

ك مـــا ذكـــره مراجـــع احلســـابات اخلـــارجي وهيئـــات وحســـبما ذُكـــر آنفـــاً، مبـــا يف ذلـــ  -٣١
ولـيس مـن املتوقـع     .االستعراض األخرى، ال تزال حالة املوارد متثل تقييداً ملحوظاً لنطـاق العمـل  

 -حدوث أي زيادة يف املوارد، ولذا فإن املكتـب يف حـد ذاتـه ميثـل خمـاطرة علـى املنظمـة إذ إنَّـه         
لــيس يف وضــع ُيمكِّنــه مــن القيــام بواليتــه علــى    - بعهــاطبقــاً للمعــايري الدوليــة للمراجعــة الــيت يتّ 

 .ُمـْرضٍ حنوٍ

بوصـفه هيئـة رقابيـة داخليـة فعالـة مسـتقلة وموضـوعية         -وكالعادة، يتوقف أثر املكتـب    -٣٢
يف هنايـة املطـاف علـى الـدعم املتواصـل املقـدَّم مـن         -تساعد املنظمة على حتقيق غاياهتا وأهدافها 
 .اإلدارة العليا والدول األعضاء يف املنظمة

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  - سابعاً 

  .لعلَّ اجمللس يود أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -٣٣
 


