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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو الثامناالجتمــــــاع 

 1 2021 تشرين الثاني /رنوفمب 19 إلى 15من   ،مونتريال
 

 إضافة

 

 األمانةأنشطة 
 

 الصندوق متعدد األطراف من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية تدقيق

 
 خلفية

 

، افلصندوق متعدد األطربان االسابق الموظفين االموحدة التي وضعها كبير الرحيلكجزء من إجراءات  -1
، ألمانة الصندوق قيقتد، إجراء التقاعد، قبل مغادرته بعد )اليونيب(طلب كبير الموظفين من برنامج األمم المتحدة للبيئة 

لرقابة الداخلية ، أجرى مكتب خدمات اًء على هذا الطلببناوفي إطار دورها المتمثل في تيسير عمل اللجنة التنفيذية. 
كانون  /ن ينايرغطي الفترة مي، وكول مونتلاير )"أمانة الصندوق"(ألمانة الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروت تدقيقا

، لرقابة الداخليةكره مكتب خدمات ا، وفقًا لما ذالتدقيقالهدف من وكان . 2020 كانون األول /إلى ديسمبر 2018 انيالث

غطت وة الصندوق. إدارة المخاطر والرقابة لتقديم الخدمات من قبل أمانعمليات تقييم مدى كفاية وفعالية الحوكمة و هو
 واإلدارة المالية. الستراتيجي وإدارة األداءة بما يلي: التخطيط امجاالت المخاطر المتعلق

 
ستخدمة مقابالت مع المنهجية الم وشملت. 2021 أيار /مايوإلى  كانون الثاني /ينايرتم إجراء التدقيق من و -2

 2؛(Umoja) أوموجالبيانات المأخوذة من نظام استعراض تحليلي لو؛ الوثائق ذات الصلة واستعراض ،كبار الموظفين

ق التدقيق من السفر إلى ، لم يتمكن فري19-كوفيدها جائحة تبسبب القيود التي فرضوواختبار عينة من المعامالت. 

، وثائق التي قدمتها أمانة الصندوق، اعتمد الفريق على المعلومات والندا، مقر أمانة الصندوق. لذلك، كمونتلاير

                                                 
 (19-)كوفيد  كورونا  سفيرو  بسببألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بي 1
 نظام تخطيط موارد المؤسسات في األمم المتحدة   2
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تم إجراء وعبر اإلنترنت. التي أجريت وعدد من االجتماعات  ،(Umojaأوموجا )في المتاحة باإلضافة إلى البيانات 

 التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.
 

 التدقيقنتائج 

 

 3، المصنفة على أنها "مهمة"الداخلية التوصيات الست التالية ، قدم مكتب خدمات الرقابةالتدقيقفي ختام  -3
بصفته أمين خزانة الصندوق متعدد  واليونيبوالتي سيتعين معالجتها من قبل أمانة الصندوق )خمس توصيات( 

 األطراف )توصية واحدة(:
 

أنشطتها  زيادة تعزيز مؤشرات األداء التي تقيس تحقيق نتائج ضرورةلفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى  (أ)

 ؛بتعميم مراعاة المنظور الجنساني المتعلقة
 

وتقييم  إدارة المخاطر في المؤسسة من أجل تحديدوضع إطار  ضرورةنفيذية إلى لفت انتباه اللجنة التو (ب)

 ؛لية أكبروإدارة المخاطر بفعا
 

ات في تنفيذ لفت انتباه اللجنة التنفيذية إلى الحاجة إلى تحليل أكثر فعالية لألسباب الجذرية للتأخيرو (ج)

 ؛المنهجية المسائلعالجة صحيحية لمواتخاذ إجراءات ت اتالمشروع
 

 ؛اإلبالغ عنهو اتتذكير الوكاالت المنفذة بضمان االمتثال لقرارات اللجنة التنفيذية بشأن إنجاز المشروعو (د)
 
 ني عشر شهًراتجاوز حد االثت التي اتعولتأخيرات في اإلقفال المالي للمشرتنفيذ خطة عملها لمعالجة او  )هـ( 

 الذي حددته اللجنة التنفيذية؛

 

اف لتنفيذ وضع خطة عمل لمعالجة السلف المستحقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالصندوق متعدد األطرو   )و( 

 بروتوكول مونتريال وحلها.

 

نيابة عن  يد من المناقشات مع فريق التدقيق، وافق كبير الموظفين،للتوصيات وإجراء مز دقيقةبعد دراسة  -4

، ستتم 2021ديسمبر/ كانون األول  31أنه بحلول ب وأفاد، وقدم تعليقات المدققينأمانة الصندوق، على توصيات 

 معالجة جميع التوصيات الست.
 

تنفيذ بروتوكول لأمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة للصندوق متعدد األطراف  تدقيقمرفق بهذه الوثيقة تقرير  -5

 مونتريال.
 

 التدقيقاإلجراءات المتخذة لمعالجة توصيات 

 

ت من ، التعليقات المقدمة من أمانة الصندوق )للتوصيالكل توصية من التوصيات الست، 1يعرض الجدول  -6

 التدقيقنتهاء من منذ اال اتخذ، واإلجراء الذي إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية( 6( وأمين الخزانة )للتوصية 5إلى  1

ت لكي يطلب بتنفيذ التوصيا اليونيبغ أمانة الصندوق ، ستبلءات المعمول بهاإلجرال ووفقا. ذات الصلة تواريخوال
 رسميا من مكتب خدمات الرقابة الداخلية إغالقها.

 

                                                 
عدم اتخاذ و؛ قت المناسباما من اإلدارة في الوالمخاطر التي تتطلب اهتم مسائل" المهمة"التوصيات  تعالج ،نيف مكتب خدمات الرقابة الداخليةوفقا لتص 3

؛ من اإلدارة فورياا طلب اهتمامً المخاطر التي تت مسائل"التوصيات الحاسمة"  وتعالجعلى المنظمة.  متوسطأي إجراء يمكن أن يكون له أثر سلبي كبير أو 

   على المنظمة. عكسياأو  اخطير اضار ااتخاذ إجراءات تأثير يؤثر عدميمكن أن و



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.1 

 

 

3 

 لتعليقات واإلجراءات المتخذة بشأن التوصيات الواردة في تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخليةا -1الجدول 

 واإلجراءات المتخذة تالتعليقا التوصية

 انتباه اللجنة الصندوقأمانة أن تلفت  ينبغي  -1
زيادة تعزيز مؤشرات األداء  ضرورةالتنفيذية إلى 

التي تقيس تحقيق نتائج أنشطتها المتعلقة بتعميم 
 مراعاة المنظور الجنساني.

السياسة  لىعوافقت اللجنة التنفيذية  أنب المدققين، أبلغت أمانة الصندوق التدقيقأثناء فترة  

 الخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات التي يدعمها الصندوق متعدد

 ، تضمنت جميعمباشرة بعد اعتماد السياسةوالرابع والثمانين.  في اجتماعهااألطراف 

، الجنسانيةة سياسالالمقدمة من االجتماع الخامس والثمانين فصاعدًا إشارة إلى تنفيذ  اتعوالمشر

ازات التي ، مؤشرات ونتائج األنشطة المقترحة وكذلك اإلنجفي ذلك، في العديد من الحاالت بما

المناسب  أنه من المدققون رأى، بعد النظر في هذه المعلوماتو. الجنسانيةسياسة التتماشى مع 

 في تقريرهم. 1االحتفاظ بالتوصية 

 اباخطأرسلت أمانة الصندوق ، 2021 تشرين الثاني /نوفمبر 12، في 1عند تناول التوصية و

ألداء التي زيادة تعزيز مؤشرات ا بضرورة، إلبالغها لى الوكاالت الثنائية والتنفيذيةإ ارسمي

في لمؤشرات نساني وتقديم التقارير وفقًا لتقيس تحقيق نتائج أنشطة تعميم مراعاة المنظور الج

 المستقبلية. اتعومقترحات المشر

تعرض ، سوف تس)هـ( 84/92لمقرر ل وفقاأيضا في أن تالحظ أنه وقد ترغب اللجنة التنفيذية 

فيه لينظر  ايرتقر وستعد، ن تعميم مراعاة المنظور الجنسانياألمانة تنفيذ السياسة التشغيلية بشأ

تائج أنشطة سيشير التقرير إلى مؤشرات األداء التي تقيس تحقيق ناالجتماع التاسع والثمانين. 

 .التي تستخدمها الوكاالت اتعوالجنساني في مقترحات المشرلمنظور تعميم مراعاة ا

أمانة الصندوق انتباه اللجنة  أن تلف ينبغي  -2
وضع إطار إلدارة مخاطر ضرورة التنفيذية إلى 

المؤسسة من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر 
 .أكثر فعاليةب

بأنها قد تشاورت مع الوكاالت المنفذة بشأن  المدققين، أبلغت أمانة الصندوق التدقيقوأثناء فترة 

لديها أطر عمل أكدت الوكاالت أن و 4؛المؤسسة في مخاطرالا إطار عمل إلدارة ما إذا كان لديه

 وتطبقها. ةالمؤسس في مخاطرالخاصة بها إلدارة 

حالياً خطته  ذينفأن برنامج األمم المتحدة للبيئة ب اإلحاطة علماقد ترغب اللجنة التنفيذية في و

المؤسسية  بما يتماشى مع سياسة وإطار إدارة المخاطر ةالمؤسسفي طوير إطار إدارة المخاطر لت

 أيار /لعام في مايواوالرقابة الداخلية التابعة ألمانة األمم المتحدة على النحو الذي اعتمده األمين 

ً أل2011 داخلية إطار الرقابة البإطار المساءلة وترتبط إدارة المخاطر المؤسسية ي ، وفقا

 وتفويض السلطة واإلدارة القائمة على النتائج.

بيئة حدة لل، ستتبع أمانة الصندوق سياسات وترتيبات برنامج األمم المت2التوصية  معالجةعند و

المخاطر  ، بما في ذلك تعيين موظفين اثنين كنقاط اتصال إلدارةذات الصلة بشأن هذه المسألة

 المؤسسية.

 أمانة الصندوق انتباه اللجنة أن تلفت ينبغي  -3
 التنفيذية إلى الحاجة إلى مزيد من التحليل الفعال

لألسباب الجذرية للتأخيرات في تنفيذ المشروع 
 المسائلواتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة 

 .المنهجية

 اتذ المشروعتنفي أن أسباب التأخير فيب المدققين، أبلغت أمانة الصندوق التدقيقأثناء فترة 

 التالية: اتمن بينها وثائق االجتماع في جملة أمورتُعرض باستمرار على اللجنة التنفيذية 

الذي يعرض أسباب ، ات المحدد لها شروط إبالغ معينةعوتقرير عن المشر •
و / أو  التأخير ويقترح اإلجراءات التصحيحية من قبل حكومات البلدان المعنية

 المنفذة.الوكاالت الثنائية و
ح ، والتي تقدم تحليالً لكل شريحة من شرائالتأخيرات في تنفيذ الشرائح •

جتماع نها لم تقدم إلى االمشروعات االتفاقات متعددة السنوات المستحقة ولك
موجب البلدان ب، والتأثير على االمتثال اللتزامات المعني، وأسباب التأخير

 ؛التصحيحية ، واإلجراءاتبروتوكول مونتلاير
فيذ التن متأخر في، أثناء إعدادها تناقش األمانة كل مشروع تقارير مرحلية •

 ، وتقترح تدابير تصحيحية.بالتفصيل مع الوكالة المعنية

ه من المناسب أن المدققون رأى، واردة في الوثائق المذكورة أعالهبعد النظر في المعلومات الو

 في تقريرهم. 3الحفاظ على التوصية 

 طاباخ، أرسلت أمانة الصندوق 2021 تشرين الثاني /نوفمبر 12، في 3وصية الت معالجةعند و

ذرية للتأخيرات إلى الوكاالت الثنائية والتنفيذية تطلب منها التوسع في تحليل األسباب الج ارسمي

منهجية. ال تى اتخاذ إجراءات لمعالجة المشكالوتقديم المزيد من األدلة عل اتفي تنفيذ المشروع

يذ التأخيرات في تنف تعالجاإلجراءات في وثائق االجتماع ذات الصلة التي  ستنعكس هذه

 .اتالمشروع

                                                 
ذرية للمخاطر وتصميم اذ القرارات االستراتيجية الفعالة ألنها توفر لإلدارة األدوات الالزمة لفهم األسباب الجتسهل إدارة المخاطر المؤسسية اتخ 4

اد والتكنولوجيا والعمليات واألفر االستراتيجيةبرزت إدارة المخاطر المؤسسية كنهج منظم ومنضبط يوفق بين واستراتيجيات االستجابة بشكل كامل. 

 التي تواجهها المنظمة أثناء سعيها لتحقيق أهدافها. التشككوإدارة حاالت  والمعرفة بهدف تقييم



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.1 

 

 

4 

 

 واإلجراءات المتخذة تالتعليقا التوصية

فذة أمانة الصندوق الوكاالت المنأن تذكر  ينبغي  -4
 بمواصلة تعزيز االمتثال لقرارات اللجنة التنفيذية

 وتقديم التقارير. اتبشأن استكمال المشروع

، تستضيف فيذيةه قبل كل اجتماع للجنة التنأن المدققين، أبلغت أمانة الصندوق التدقيقخالل فترة 

الل هذه خوة والمنفذة. أمانة الصندوق اجتماعات التنسيق بين الوكاالت مع الوكاالت الثنائي

الة ، بما في ذلك حستفيضة تتناول المسائل ذات الصلة، يتم إجراء مناقشات ماالجتماعات

 عداد التقارير.استكمال المشروع وإ

علقة ارير الم، تم تخفيض عدد التقمع الوكاالت الثنائية والمنفذةالتي أجريت نتيجة للمناقشات و

ارير تق 3و؛ تم استكمالها 208السنوات من أصل متعددة  اتعوتقارير فقط معلقة لمشر 9)أي 

 اتعومشرمعلقًا لتقريًرا  13و  منها، تم االنتهاء 1,856فردية من أصل  اتعوفقط معلقة لمشر

 تم االنتهاء منها(. 1,234غير استثمارية من أصل 

في  4أنه من المناسب االحتفاظ بالتوصية  المدققون رأى، بعد النظر في هذه المعلوماتو

 تقريرهم.

 خطابا، أرسلت أمانة الصندوق 2021 تشرين الثاني /نوفمبر 12، في 4التوصية  معالجةعند و

زيادة تعزيز االمتثال لقرارات اللجنة  بضرورةذكرها يى الوكاالت الثنائية والتنفيذية إل ارسمي

 وإعداد التقارير. اتالتنفيذية بشأن استكمال المشروع

أن أمانة الصندوق ستواصل مناقشة هذه المسألة مع ب العلموقد ترغب اللجنة التنفيذية أيًضا في 

 ة والمنفذةالتنسيق بين الوكاالت مع الوكاالت الثنائياعات الوكاالت الثنائية والمنفذة أثناء اجتم

 مناقشة وثائق االجتماع ذات الصلة. وأثناء

أمانة الصندوق عناصر خطة  أن تنفذ ينبغي  -5
العمل لمعالجة التأخيرات في اإلقفال المالي 

تجاوز حد االثني عشر شهًرا الذي ت التيللمشروعات 
 حددته اللجنة التنفيذية.

صر خطة العمل لمعالجة عنا ه تم وضعأنب المدققين، أبلغت أمانة الصندوق التدقيقخالل فترة 

 خاصة:و، وتم تنفيذها منذ ذلك الحين. منذ االجتماع الثامن والعشرين اتعوإغالق المشر

 

 المكتملة من الناحية التشغيلية عن كثب حتى يتم إغالق  اتعوالمشر يتم رصد
 مالياً وإعادة األرصدة إلى الصندوق متعدد األطراف. اتعوالمشر

 

 بالنسبة للمشروعات التي تجاوز إقفالها المالي حد االثني عشر شهًرا، تناقش أمانة و
أسباب هذا التأخير وتوافق على تاريخ اإلنجاز، وتبلغ  المعنيةالصندوق مع الوكالة 

 اللجنة التنفيذية وفقًا لذلك؛
 

 ال المالي ، يقدم معلومات عن اإلقفاألرصدة وتوافر المواردتقرير عن يتم تقديم و
 ، في كل اجتماع للجنة التنفيذية.المنجزة اتعووعودة األموال من المشر

 

اإلقفال المالي للمشروعات  مسألةفي تقريرهم أن أمانة الصندوق أشارت إلى أن  المدققونذكر و

العديد من القرارات المحددة. اللجنة التنفيذية اعتمدت ، قلق رئيسي للجنة التنفيذية. لذلكمصدر 

أمانة الصندوق مناقشات منتظمة مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ووضعت خطة عمل  وأجرت

، أعيد ما مجموعه منها مالياً. ونتيجة لهذه الجهوديمكن إغالق المشروعات التي تم االنتهاء  لكي

. وأعيد برمجة هذه 2018األطراف منذ عام مليون دوالر أمريكي إلى الصندوق متعدد  32.1

 .5إضافية في بلدان المادة  إزالةاألموال ألنشطة 

في  5أنه من المناسب االحتفاظ بالتوصية  المدققون رأى، بعد النظر في هذه المعلوماتو

 تقريرهم.

 خطابا، أرسلت أمانة الصندوق 2021 تشرين الثاني /نوفمبر 12، في 5التوصية  معالجةعند و

إلى الوكاالت الثنائية والتنفيذية لتذكيرها بالتنفيذ الصارم لجميع عناصر خطة العمل  ارسمي

إغالق كل و، االلتزام بجميع القرارات الالحقةالمعمول بها منذ االجتماع الثامن والعشرين و

 في موعد ال يتجاوز حد االثني عشر شهًرا الذي حددته اللجنة التنفيذية.ماليا المشروع 

برنامج األمم المتحدة للبيئة خطة  أن يضع ينبغي –6
فترة طويلة لسلف المستحقة منذ ا لمعالجة مشكلةعمل 

المتعلقة بالصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 
 مونتريال وحلها.

، أفاد أمين الخزانة بأنه يعمل عن كثب مع مكتب األمم المتحدة في 6التوصية  معالجةعند 

، فصاعدًا 2015فترة طويلة من عام  األمم المتحدة لتعويض السلف المستحقة منذنيروبي ومقر 

أيًضا  الممارسةهذا  ستشملالواردة من الوكاالت المنفذة.  تقارير النفقات السنوية في ضوء

، لتصحيح سجل النفقات لبعض الوكاالت عندما 2015في عام  أجرياحدة الذي التعديل لمرة و

لمحاسبية لمنظومة األمم المتحدة إلى المعايير المحاسبية الدولية للقطاع تحولت من المعايير ا

 .العام
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 توصيةال

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -7
 

ً بتقرير احتأن  (أ) لصندوق المتعدد األطراف بانة برنامج األمم المتحدة للبيئة أما أعدتهي ذال التدقيقط علما
، ي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخليةذ( الAA2021-220-01رقم  المهمةلتنفيذ بروتوكول مونتلاير )

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2/Add.1على النحو المرفق بالوثيقة 
 

ا إجراءات محددة لمعالجة التوصيات الست الواردة في ة الصندوق وأمين الخزانة اتخذالحظ أن أمانتأن و (ب)

 ؛كور في الفقرة الفرعية )أ( أعالهالتقرير المذ
 

أمانة الصندوق وأمين الخزانة والوكاالت الثنائية والمنفذة بتنفيذ التوصيات التي قدمها مكتب  تطالبأن و (ج)

 ؛صدد في وثائق االجتماع ذات الصلةهذا ال عنخدمات الرقابة الداخلية وإدراج معلومات 
 

ذي لبرنامج األمم تنفي، من خالل المدير الالغ مكتب خدمات الرقابة الداخليةأمانة الصندوق إب منطلب تأن و (د)

رير مكتب خدمات ، بأن اللجنة التنفيذية قد أولت االعتبار الواجب للتوصيات الواردة في تقالمتحدة للبيئة

الوكاالت الثنائية  وتولتا أمانة الصندوق وأمين الخزانة ، والحظت اإلجراءات التي اتخذتهالرقابة الداخلية

 معالجتها.والتنفيذية 
 

______________ 
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