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السنوي لل فتش ال ام

وجز تنفي ي
يقدِّم مكتب المفتش العام لبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) تقريره السنوي إلى المجلس التنفيذي عن السنة المنتهية في
 31ديسمبر/كانون األول .2017
ويوفر التقرير منظورا ً رقابيا ً عن عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في الب ا  ،ونظرة عامة على أنشطة مكتب المفتش
العام ،بما في ذلك مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ومكتب التفتيش والتحقيق.

ش وع الق ار



يحيط المجلس علما ً بالوثيقة "التقرير ال سنوي للمفتش العام" ( )WFP/EB.A/2018/6-F/1ويالحظ أنه بنا ًء على عمل الرقابة المنفذ
والمبلغ عنه في عام  ،2017لم ت ُحدد أي أوجه ضعععععععف مهمة في عمليات الحوكمة ،أو إدارة المخاطر ،أو الرقابة القائمة في أرجاء
الب ا  ،من شأنها أن تؤثر بصورة خطيرة في إنجاز أهدافه االستراتيجية والتشغيلية.
ويحث المجلس اإلدارة على اغتنام فرص التحسين التي أبرزها التقرير.



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة Kiko Harvey
المفتشة العامة
هاتف066513-6597 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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بيان الض ان
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ال ه ة :تتمثل مهمة مكتب المفتش العام في تقديم ضععمان عن مسععائل الحوكمة ،والسععياسعات ،والمخاطر ،والموارد ،والتشععغيل،
والمسعععاءلة من خالل خدمات الرقابة المسعععتقلة والموضعععوعية ،وتيسعععير قيام الب ا

باعتماد وتنفيذ أفضعععل العمليات في األمم

المتحدة وفي القطاع الخاص لتمكين المديرين من تقديم الضمان عن عملهم.
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طاق ال ل :تُعت َبر إدارة الب ا
ضمانا ً لتحقيق أهداف الب ا  .ويقدِّم مكتب المفتش العام ضمانه ورأيه إلى كل من المدير التنفيذي ،ولجنة مراجعة الحسابات،

مسععععععؤولة عن وضععععععع عمليات فعالة للحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والرقابة ،والحفاظ عليها

والمجلس التنفيذي عن مالءمة هذه العمليات وفعاليتها.
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ويستند الرأي إلى مراجعات مكتب المفتش العام ،واالستعراضات االستشارية ،واستعراضات المتابعة التي استُكمِّ لَت في الفترة
ما بين  1يناير/كانون الثاني و/ 31ديسعععمبر/كانون األول  .2017وقد أُجريت جميع المراجعات وفقا ً للمعايير الدولية للممارسعععة
المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات وميثاق مكتب المفتش العام.
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وعند صياغة مكتب المفتش العام رأيهَ ،و ضع في اعتباره أيضا ،حسب مقتضى الحال ،مصادر أدلة أخرى :العمل الذي أجراه
مراجع الحسععععععابات الخارجي ووحدة التفتيش المشععععععتركة لمنظومة األمم المتحدة في عام  ،2017وحالة تنفيذ تدابير المراجعة
الداخلية المتفق عليها في  31ديسعععمبر/كانون األول 2017؛ والمسعععائل المنهجية التي لوحظت في التحقيقات واالسعععتعراضعععات
االسععععتباقية للنزاهة التي اسععععتُكمِّ لَت في عام  .2017ويعتمد مكتب المفتش العام بعض الشععععيء أيضععععا على اإلدارة إلبالغه بأي
حاالت محتملة لفشعععل الرقابة ،أو المخالفات ،أو التحقيقات ،أو مسعععائل تصعععريف األعمال ،أو عدم االمتثال للوائح ،قد تكون لها
صلة ببيئة الرقابة.
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ويعتقد مكتب المفتش العام أن العمل الذي أجراه يوفِّر أساسا ً معقوالً لرأيه.
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خطة الض م ان القائ ة على ال خاط  :ال تتضععمن خطة الضععمان السععنوية القيام بمراجعة لكل أسععلوع عمل ،أو كيان قانوني ،أو
وحدة تنظيمية في الب ا  .وبدالً من ذلك ،فإن خدمات الضعععععمان واالسعععععتشعععععارة والتحقيق التي يقدمها مكتب المفتش العام يتم
توض عع خطط عمل المكتب لتقديم رأي شععامل
اختيارها بنا ًء على تحليل تقديري للمخاطر المادية بالنسععبة ألهداف الب ا  .ولم
َ
عن عمليععات الحوكمععة ،وإدارة المخععاطر ،والرقععابععة ألي برنععامج عععالمي معين أو عمليععة معينععة فيمععا يتعلق بععأهععداف الب مما
االستراتيجية والمالية والتشغيلية واالمتثالية.
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القيود ال تأصمممملة :بسععععبب القيود المتأصععععلة في أي عملية من عمليات الحوكمة ،أو إدارة المخاطر ،أو الرقابة ،يمكن أن تحدث
نجزَ ت أعمال
أخطاء أو مخالفات وال يتم الكشععععف عنها .وربما كان سععععيُكشععععف عن مسععععائل أخرى – لها تأثير في الرأي – لو أ ُ ِّ
مراجعة إضافية .ويُعدُّ تطبيق استقراءات مستمدة من أي تقييم لهذه العمليات على فترات قادمة عرضة ألن تصبح هذه العمليات
غير كافية بسبب تغير الظروف أو تدهور في مدى االمتثال للسياسات واإلجراءات.

ال أي
يقدِّم رأي ال ضمان العام ال سنوي ال صادر عن مكتب المفتش العام ضمانا ً بأنه بنا ًء على عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عنه في عام ،2017
لم تُحدد أي أوجه ضعف مهمة في عمليات الحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والرقابة القائمة في أرجاء الب ا  ،من شأنها أن تؤثر بصورة
خطيرة في إنجاز أهدافه االستراتيجية والتشغيلية.
غير أن الرأي العام يحدِّد بعض عمليات الحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والرقابة في فرادى عمليات المراجعة التي تحتاج إلى تحسععععععين –
وتتاح تفاصععععععيلها في الفقرات  .42-31وال ترقى العمليات التي تتطلب التحسععععععين إلى مسععععععتوى يمكن أن يكون مهما ً على المسععععععتوى
المؤسسي بحيث تؤثِّر بدرجة خطيرة في إنجاز الب ا

ألهدافه العامة.
كيكو هارف
ال فتشة ال ا ة
ارس/آذار 2018
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ظ ة عا ة على كتب ال فتش ال ام
التفو ض وال ليات
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أنشععععععأ المدير التنفيذي مكتب المفتش العام بموجب المادة  1-12من النظام المالي ،وينظم المكتب بمقتضععععععى ميثاق وافق عليه
المدير التنفيذي .وجرى تحديث هذا الميثاق في مارس/آذار  ،2015ويشكِّل ملحقا ً للنظام المالي ،وهو متاح للمجلس.
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ويمتثل مكتب المفتش العام في تنفيذه لوظيفة المراجعة للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات الصادرة
عن معهد مراجعي الحسعابات الداخليين ،وتتسعق وظيفته الخاصعة بالتحقيق مع المباد والخطوط التوجيهية الموحدة للتحقيقات،
والتي أقرها مؤتمر المحققين الدوليين .كما يؤدي المفتش العام وظيفة الرئيس التنفيذي لمراجعة الحسابات والمفتش العام.
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ويرفع مكتب المفتش العام جميع تقارير المراجعة ال داخلية والتفتيش والتحقيق إلى المدير التنفيذي .وتنص السععععععياسععععععة العامة
للكشعععف عن المعلومات التي وافق عليها المجلس على الكشعععف عن تقارير المراجعة الداخلية والتفتيش ،وذلك في موقع شعععبكي
عام؛ وترد في الملحق األول  -ألف التقارير التي تم الكشعععععف عنها في عام  ،2017ما خال اسعععععتثناءات محدودة .ويرفع المفتش
يقدم هذا التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي.
العام أيضا تقارير فصلية إلى المدير التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات ،كما ِّ
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ويعرع مكتب المفتش العام عن رأيه بناء على عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عنه ،ويفيد إن كان تم تحديد أوجه ضعععععععف مهمة في
عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة القائمة على نطاق الب ا  ،من شعععععأنها أن تؤثِّر بصعععععورة خطيرة في إنجاز أهدافه
االسععععععتراتيجية والتشععععععغيلية؛ بيد أن الرأي العام يحدد بعض عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في فرادى عمليات
المراجعة التي تحتاج إلى تحسعععين .وال ترقى العمليات التي تتطلب التحسعععين إلى مسعععتوى يمكن أن يكون مهما ً على المسعععتوى
المؤسسي بحيث تؤثِّر بصورة خطيرة في إنجاز الب ا

ألهدافه العامة.

بيان االستقالل
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يؤكد مكتب المفتش العام للمجلس التنفيذي اسعععععتقالله التنظيمي .ولم يحدث أي تدخل من اإلدارة في تخطيط األعمال أو اإلبالغ،
ولم تُوضع أي قيود على توفير الموارد أو غير ذلك من المسائل التي تؤثر في استقالل أنشطة الرقابة ورأي الضمان.

الض ان ف الب ا
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يُجري مكتب المفتش العام ،بغية تقديم ضععمان بشععأن عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في الب ا  ،مراجعات تشععمل
خليطا من وحدات الب ا
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وعملياته يتضمن المكاتب القطرية ،وشعب المقر ووحداته ،والعمليات على نطاق المنظمة ككل.

ويُست َ َمد ضمان آخر من العمل االستشاري لمكتب المفتش العام ومهامه ،واستعراضين استباقيين للنزاهة ،واستعراضين لمتابعة
ضعف في التحقيقات والرقابة.
االستعراضات االستباقية للنزاهة ،وعدد من التقارير عن أوجه َ
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ويرد في األقسام التالية مزيد من التفاصيل عن منجزات المراجعة وأعمال الضمان األخرى.

ا شطة ف عام 2017
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يلخص الجدول  1األنشععطة التي أجراها مكتب المفتش العام خالل عام  2017والسععنوات السععابقة .وقد شععمل نطاق العمل جميع
نظم الب مما

وإجراءاتععه وعمليععاتععه وأنشععععععطتععه .وترد في الجععداول الواردة في الملحقين األول والثععاني قوائم بجميع التقععارير

الصادرة في عام .2017
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الجدول  :1أ شطة كتب ال فتش ال ام2017-2015 ،
ال اج ة الداخلية
السنة

تقار
ال اج ة
الصادرة

الخد ات
االستشار ة

التحقيق

( )1

عدد
القضا ا ال سجلة

عدد
القضا ا ال نجزة

االست اضات
االستباقية للنزاهة

التفتيش

التقار الصادرة

التقار الصادرة

2015

18

8

69

73

0

2

2016

20

3

43

50

5

0

2017

18

5

55

40

4

0
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وقد صععدرت تقارير جميع مهام المراجعة المنجزة في عام  2017ضععمن خطة العمل السععنوية المنقحة قبل صععدور هذا التقرير
السنوي (انظر الملحق األول).
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وفي عام  ،2017تم تسجيل  55تحقيقا ً واستكمال  40تحقيقا ً (انظر الجدول  8أدناه).

ال وارد
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انخفضت الميزانية المخصصة لمكتب المفتش العام من  7.9مليون دوالر أمريكي في عام 2015إلى  7.8مليون دوالر أمريكي
في ععام  2016و 7.6في ععام  .2017ووصعععععععل مجموع تكعاليف الموظفين في ععام  2017إلى  5.0ماليين دوالر أمريكي،
والخدمات االسعععتشعععارية  0.8مليون دوالر أمريكي ،واالتفاقات طوية األجل للخدمات االسعععتشعععارية  0.5مليون دوالر أمريكي،
والسععععععفر  0.5مليون دوالر أمريكي .وشععععععملت المقادير المتبقية التكاليف اإلدارية ،وتكاليف التدريب ،وغيرها من التكاليف
التشغيلية.
الجدول  :2يزا ية كتب ال فتش ال ام( ،بآالف الدوالرات ا
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كية)

2015

2016

2017

مخصص الميزانية

7 961

7859

7631

النفقات الفعلية

7782

7584

7109

ولم يتغير عدد موظفي المكتب عما كان عليه في عام  .2015وحتى  31ديسعععمبر/كانون األول  ،2017ظلت سعععت وظائف فنية
شععععاغرة ،وجميعها خاضعععععة اآلن لعمليات تعيين (وظيفتان في الرتبة ف ،3-ووظيفة واحدة في الرتبة ف 2-لموظف تحقيقات،
ووظيفة واحدة في الرتبة ف 3-ووظيفتان في الرتبة ف 2-لمراجعين داخليين للحسابات).
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وحتى نهاية عام  2017كان فريق الموظفين الفنيين يشعععتمل على مواطنين ينتمون إلى  18بلدا .ولديهم جميعا ً شعععهادات خاصعععة
بالمراجعة الداخلية أو التحقيقات مثل شععععهادة مراجع داخلي ُمعت َ َمد ،أو محاسععععب عام معت َمد ،أو محاسععععب قانوني ،أو شععععهادات
أخرى تدعم أنشطة المراجعة والتحقيق (مثل محقِّق تدليس ُمعت َمد ،أو مدقق نظم معلومات معتمد).
الجدول  :3عدد وظف

كتب ال فتش ال ام2017-2015 ،
2015

2016

2017

الموظفون الفنيون

29

29

29

موظفو الخدمة العامة

5

5

5

ال ج وع

34

34

34

( )1إضافة إلى األنشطة المذكورة هنا ،قدم مكتب المراجعة الداخلية للحساب ات المشورة والدعم للجنة السلع والنقل والتأمين؛ والدعم المطلوع لإلدارة؛ ونسق وشارك
بصفة مراقب في لجان شتى في المقر؛ وتواصل مع عدة كيانات خارجية نيابة عن الب ا  .وتشمل أنشطة المشورة األخرى إسداء المشورة إلدارة الب ا عن
مبدأ المراجعة الواحدة ،وأحكام المراجعة المخصصة ،والتحقق من الجهات المانحة.
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ظ ة عا ة على أ شطة كتب ال اج ة الداخلية للحسابات
خد ات االستشارة وال اج ة الداخلية
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يزود مكتب المراجعة الداخلية للحسععععابات المدير التنفيذي بخدمات ضععععمان واسععععتشععععارة مسععععتقلة وموضععععوعية .وهذه الخدمات
مصعععممة لتحسعععين عمليات الب ا

ومسعععاعدته على تحقيق أهدافه من خالل إجراء تقييمات منتظمة لعمليات الحوكمة ،وإدارة

المخاطر ،والرقابة ،واقتراح إجراء تحسينات على هذه العمليات .وكجزء من عملية مكتب المفتش العام لتقديم الضمان للمجلس
والمدير التنفيذي ،يقوم مكتب المراجعة الداخلية للحسععابات بتقييم كفاءة وفعالية عمليات الحوكمة ،وإدارة المخاطر ،والرقابة في
الب ا

بصععععععفة عامة ،وأداء وحدات الب ا

من حيث االضععععععطالع بالمسععععععؤوليات المسععععععندة إليها لتحقيق أهداف الب ا

وغاياته.
-23

وفي عام  ،2017واصععل مكتب المراجعة الداخلية للحسععابات تنفيذ اسععتراتيجية المراجعة الداخلية ،وإعداد أدوات ومهارات في
مجال التدليس ،ومراجعة المشعععععاريع أو الشعععععركاء المتعاونين .واسعععععتحدث المكتب أيضعععععا درجات للمراجعة لتقارير المراجعة
الصادرة عنه باستخدام منهجية متسقة مشتركة بين الوكاالت .وعكف المكتب على إعداد نموذج منقح للمراجعة يُبرز على نحو
أفضل الصلة بين نتائج المراجعة وإدارة الب ا

للمخاطر ويتيح مزيدا من اإلبالغ المتوازن.

خطة الض ان القائ ة على ال خاط
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تتبع أنشععطة الضععمان التي يقوم بها مكتب المراجعة الداخلية للحسععابات خطة الضععمان السععنوية القائمة على المخاطر التي وافق
عليها المدير التنفيذي بالتشععععاور مع اإلدارة العليا ،واسععععتعرضععععتها لجنة مراجعة الحسععععابات .ووفقا ً لما تطلبه المعايير الدولية،
يجري كل عام تقييم موثق "لنطاق المخاطر" الخاص بالب ا
الب ا  .ويربط هذا التقييم عمليات الب ا

لتحديد أولويات أنشطة المراجعة الداخلية التي تتسق مع أهداف

الرئيسععععععية بالمخاطر الحرجة التي تم تحديدها ،لتقييم االحتمالية واألثر المحتمل

للمخاطر/الكيانات الخاضعة للمراجعة ،واستخدام هذه النتائج في اختيار المجاالت المراد مراجعتها.
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وقد استحدَث مكتب المراجعة الداخلية للحسابات نطاقا ً للمراجعة يشمل  180كيانا ً تنظيميا (منها  83كيانا ً ميدانيا ،و 83كيانا ً في
المقر ،وعمليات ،ومكاتب إقليمية ،ومكاتب اتصال؛ و 14حالة طوار مؤسسية جارية) .ووضع أيضا ً تقييم منفصل لتفاصيل
الخاضععععة

نطاق المراجعة الخاصعععة بتكنولوجيا المعلومات ( 60كيانا ،وعمليات وتطبيقات) .وتم تقييم كل من كيانات الب ا
للمراجعة وفقا ً لألثر المحتمل لكل مخاطرة على عمليات الب ا  ،واحتمالية حدوث المخاطرة .وتم بعد ذلك تصععععنيف الكيانات

على أسعععععاس مقياس من ثالث درجات – مخاطر مرتفعة ،ومخاطر متوسعععععطة ،ومخاطر منخفضعععععة .وعُدِّلت عوامل المخاطر
وصععععنِّفت على أنها مؤشععععرات إما لألثر إن تحققت المخاطرة ،أو
المسععععتخدمة في التقييم بعد مشععععاورات مع المكاتب اإلقليميةُ ،
احتمال حدوث المخاطرة .وتم الحصعععععول على مدخالت من أصعععععحاع المصعععععلحة الرئيسعععععيين (المديرون اإلقليميون ،ومديرو
الشعع َعب ،وأعضععاء فريق اإلدارة التنفيذية) عن المخاطر االسععتراتيجية والتطورات التنظيمية الرئيسععية ،وأُجريت تعديالت وفقا ً
ُ
لذلك.
-26

ركز على أبرز المخاطر من حيث انطباقها على
ص ع ِّممت خطة الضععمان الخاصععة بمكتب المراجعة الداخلية للحسععابات بحيث ت ُ ِّ
و ُ
نطاق مخاطر المراجعة .فخطة عمل مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ليست ُم صممة لتقديم رأي شامل عن عمليات الحوكمة
االسععععععتراتيجية أو المالية أو

وإدارة المخاطر والرقابة ألي برنامج عالمي معين أو أي عملية فيما يتعلق بأهداف الب ا
التشععععغيلية أو االمتثالية .وتمشععععيا ً مع اسععععتراتيجية المراجعة الداخلية لمكتب المفتش العام ،ومع مراعاة الموارد المتاحة ،يغطي
مكتب المفتش العام مجاالت المخاطر العشععععععرة األعلى المحددة في تقييمه السععععععنوي للمخاطر على مدى عامين ،بحيث تجري
مراجعات لعمليات ومواضيع محددة.
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ال سائل ال ئيسية ال حدَّدة ف عام 2017
ض ان عام 2017
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وفرت خطة العمل تغطية متوازنة لكيانات ميدانية وعمليات المقر .وتم إنجاز  18مهمة في عام  2017منها سععععععت مراجعات
مواضيعية ومراجعات عمليات ،وتسع مراجعات عمليات ميدانية ،وثالث من مراجعات تكنولوجيا المعلومات .وترد في الملحق
األول تفاصيل المراجعات التي أُجريت والتقارير التي صدرت في عام .2017

-28

ويوضح الجدول  4عدد تقارير المراجعة
صنِّفت كل مراجعة وفقا ً لمقياس يتواءم مع مقياس صناديق األمم المتحدة وبرامجها.
و ُ
ِّ
التي صدرت في عام  2017وتقديراتها.
الجدول  :4التقد ات ال ست دة ن ع ليات ال اج ة ف عام 2017
تقار /ع ليات ال اج ة

التقد
ُمرض

2

ُمرض جزئيا ً

15

غير ُمرض
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ليس مقدرا ً

1

ال ج وع

18

وفي تعريف مكتب المفتش العام لمجاالت المراجعة ال قائمة على المخاطر ،يركِّز المكتب على المخاطر والعمليات الحرجة،
حيث يحقق ضعععمانه وتحديده لتدابير التصعععحيح والتخفيف أكبر قيمة مضعععافة ،ويكون له أعظم األثر .ويتم اختيار العمليات على
أسعععاس تحليل للمخاطر المادية بالنسعععبة ألهداف الب ا  .ويعبر توزيع التقديرات عن نهج مكتب المراجعة الداخلية للحسعععابات
تجاه المخاطر ،وليس أداء الب ا

-30

بوجه عام.

ويقدِّم هذا القسعععم نظرة عامة على أهمية المسعععائل الناشعععئة من مهام الضعععمان التي نُفِّذت في عام  .2017وهو يركِّز على تحديد
مجاالت المخاطر الحرجة واتجاهاتها ،ويصعععععف ،عند االقتضعععععاء ،المزيد من أعمال الضعععععمان المقررة لعام  .2018وتعرض
الموجزات الواردة أدناه أهم المسائل المالحظة.
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وأشععار مكتب المراجعة الداخلية إلى أن تقديرات المراجعة لعام  2017اتخذت منحى إيجابيا ً بوجه عام؛ إذ لم تصععدر أي تقارير
وسععععع ِّجلت نتائج مرضعععععية ،أو نتائج أفضعععععل في عمليات الطوار التي جرت مراجعتها في الصعععععومال واليمن
غير مرضعععععيةُ ،
ونيجيريا .وبما أن موارد الب ا

ال تزال مثقلة باألعباء إلى أقصععععععى حد ،فقد أثرت إدارة مبادرات جديدة ،مثل التنفيذ الكامل

لخارطة الطريق المتكاملة ،فضعععال عن العدد غير المسعععبوق والمطرد من حاالت الطوار من المسعععتوى الثالث ،في الضعععوابط
الداخلية للعمليات الميدانية .وأضععععععحى ذلك الشععععععاغل الرئيسععععععي لمكتب المفتش العام ،ألن قدرة المنظمة على تحقيق األهداف
الطموحة األخرى ،واسعععتيعاع التمويل الجديد ،وإدارة أنشعععطة الشعععركاء المتعاونين ،ومعالجة المبادرات المحددة ،ال تزال تمثل
تحديا على النحو المبين في النتائج التي توصل إليها مكتب المفتش العام والوارد ذكرها أدناه.
-32

وبذل الب ا

جهودا حثيثة في عام  2017بغية تنفيذ خارطة الطريق المتكاملة ،سععععععاعيا ً لتحقيق الشععععععفافية والفعالية من خالل

إدارة عملية التغيير .وحددت المراجعة التي أجراها مكتب المفتش العام للمرحلة التجريبية مسععائل سععوء تقدير الموارد المطلوبة
في البلدان المنتقلة إلى خارطة الطريق المتكاملة ،والوقت المحدود للتثبت من االفتراضععات الدفينة ،وتصععحيح المسععار ،وتحديد
مسععائل التصععميم المحتملة قبل موجة النشععر الثانية في  53مكتبا قطريا في يناير/كانون الثاني  .2018وكما ينبين من العمليات
التجريبية ،أسعععفر نهج التنفيذ المرن عن طائفة متنوعة من الهياكل ،واألدوار والمسعععؤوليات .كما الحظ المكتب تجميع األنشعععطة
في الخطط االسععععتراتيجية القطرية ،بينما يُعكف على إعداد األدوات والعمليات واالرشععععادات .وقد تثير هذه الفوارق في الهياكل
تحديا في األجل الطويل بالنسعععععبة لوظائف الخط الثاني من الرصعععععد والرقابة ،وأمام تحقيق أوجه الفعالية التي قد تُتاح من خالل
مزيد من البيئات القطرية المعيارية.

7
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وخلصعععت المراجعة إلى أن هدف خارطة الطريق المتكاملة المتمثل في تحقيق الفعالية التشعععغيلية القصعععوى سعععيواجه ،في األجل
القصير ،صعوبات ناشئة عن تعقيد العمليات المقترنة بالميزنة وهيكل اإلبالغ عن التكاليف ونقصان المرونة في هذه العمليات،
وعن بعض الطرق المتعلقة بتحميل التكاليف وتجميع األنشععطة البرامجية ،مما أعاق ،في بعض الحاالت ،بلوغ أهداف الشععفافية
وشعععوط خط الر ية بشعععأن اسعععتخدام الموارد والروابط مع النتائج .ومن وجهة نظر مكتب المفتش العام ،ثمة حاجة إلى المثابرة
على بذل مزيد من الجهود وإيالء قدر أكبر من االهتمام لسععععععد الثغرات المتبقية وإدارة المخاطر دون إبطاء حتى تحقق خارطة
الطريق المتكاملة أهدافها المنشودة .وطوال عملية المراجعة ،اتسمت مشاركة اإلدارة باإليجابية ،وبُذِّلت جهود لمعالجة المسائل
بشكل استباقي أوان بروزها.

-34

و على النحو العذي أشعععععععار إليععه رأي الضععععععمععان في ععام  2016معا برح تخطيط قوة العمععل ،ومواءمعة هيععاكعل قوة العمععل مع
االسععتراتيجيات ،وتقييم المهارات الصععائبة واجتذابها يمثل حاجة ماسععة في عام  ،2017وال سععيما وأن البلدان ماضععية في نشععر
خارطة الطريق المتكاملة .وقد حدد تقرير مكتب المراجعة الداخلية بشعععأن إدارة الموارد البشعععرية في المكاتب القطرية الصعععادر
في ديسمبر/كانون األول  2016هذه المسائل بحسبانها مخاطر عالية وهي ال تزال تنتظر التنفيذ.
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ولئن كان رأي الضععمان في عام  2016قد أبرز القصععور الذي شععاع تنفيذ تعزيز القدرات القطرية ،فإن التدابير لم تُتخذ بعد في
هذا المضعععععمار ،فأطلت بعض مواطن الضععععععف المالحظة في عام  2015برأسعععععها تارة أخرى في المرحلة التجريبية من تنفيذ
خارطة الطريق المتكاملة .وعلى المنوال نفسععه ،أبرزت عمليات مراجعة إدارة المسععتفيدين والغذاء مقابل إنشععاء األصععول سععوء
المواءمة بين االلتزام المؤسعععسعععي وتخصعععيص الموارد للتنفيذ بغية تحقيق النتائج المقررة .وكان سعععوء المواءمة واضعععحا للعيان
أيضا في إدارة نظام إدارة المستفيدين والتحويالت (سكوع) الذي تلقى توجها استراتيجيا وإداريا محدودا وموارد متقطعة ،رغم
تحديده باعتباره عنصعععرا أسعععاسعععيا إلدارة المسعععتفيدين والتحويالت القائمة على النقد .ويمثل ذلك تهديدا ،إن لم يُبدد ،فقد ينال من
موثوقية المنظمة وسمعتها الحسنة ،إذ أن الب ا
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يعول على هذه المبادرات في بلوغ أهدافه.

وفي سعععععياق إعداد تقدير مخاطر التدليس ومراجعة تفعيل إدارة المخاطرة المؤسعععععسعععععية ،أبرز مكتب المراجعة الداخلية الحاجة
لوضععع مؤشععرات للمخاطر الرئيسععية لتحليل ورصععد تعرض الب ا

للمخاطر في المجاالت الرئيسععية .ويشععكل ضعععف جودة

المعلومات وإدماجها الذي خلصعععت إليه مراجعة مؤشعععرات ونظم أداء إدارة الب ا  ،فضعععال عن عدة عمليات مراجعة أخرى
أُجريت على الصعيد القطري وعلى مستوى العمليات ،تحديا أمام قدرات الب ا الحالية على الرصد المؤتمت وال ُمحكم لألداء
والمخاطر والنتائج .ويصععح ذلك أيضععا على رصععد االسععتثناءات والحوادث في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات ،وجودة األغذية
وسالمتها ،والتحويالت القائمة على النقد ،وسلسلة اإلمداد ،واكتشاف التدليس .وتزداد هذه المخاطر إذ أن المنظمة توسع نطاق
عملها مما يسععتدعي وضععع ضععوابط مؤتمتة أكثر فعالية لرصععد االمتثال ،والحد من المخاطر ،وتقييم األداء .وتسععتدعي األولوية
الرقمية في الب ا االعتماد اعتمادا ً شععديدا على سععالمة البيانات وأمنها ،فضععال عن االنضععباط في إدراج المعلومات وضععوابط
الجودة.
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وفي مجال تكنولوجيا المعلومات ،حددت عمليات المراجعة التي أجراها مكتب المفتش العام الحاجة إلى اتباع نهج منظم في
تقييم أهمية المسائل المتعلقة بضوابط النظم والمخاطر المتصلة بها التي اكت ُ شفت وتكاليف وفوائد تخفيف وطأتها ،مما يؤثر في
القدرة على توجيه األولويات وتخصععععيص الموارد .وفي ضععععوء العمل الذي أنجزه مكتب المراجعة الداخلية في عام  2017في
مضعععمار األمن السعععيبراني ،وافقت إدارة الب ا

على اسعععتثمار كبير في هذا المجال ،ويجري تنفيذ مشعععاريع لتعزيز هذه البيئة

الرقابية .وحدد مكتب المفتش العام أيضعععا مسعععائل تسعععتدعي االهتمام تتصعععل بالتخطيط االسعععتراتيجي ،وتدبير الموارد ووضعععع
األولويات في تطبيقات سععععلسععععلة اإلمداد ،وتنفيذ الحوكمة والمخاطر والضععععوابط ،وإدارة ونظام إدارة المسععععتفيدين والتحويالت
(سكوع) ،وإدارة البيانات.
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ولم تُحدد بعد الثغرات التي تشعععوع تعريف مسعععؤوليات اإلدارة وأدوارها الرقابية على نحو ما أشعععار إليه المراجعون الداخليون
والخارجيون على حد سععواء في تقاريرهم لعام  .2016وال تزال مسععؤوليات "خط الدفاع الثاني ،مشععتتة ويعوزها الوضععوح من
حيث المجال الذي تمارس فيه والجهة التي تمارسها واألسلوع الذي يُتبع فيها وافتقار المساءلة للوضوح في الب ا

برمته في

عام  .2017ولوحظ اإلبهام نفسعععه في وظيفة االمتثال في بلدان شعععتى .وتقتضعععي المجاالت التي تسعععتدعي التحسعععين في مراجعة
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تفعيل إدارة المخاطر المؤسععسععية في الب ا التركيز في العام المقبل على البدء في تحقيق النتائج .وثمة فرصععة سععانحة لتحديد
مستويات تحمل المخاطر في الب ا وعتباته دعما ً لتحليل تكاليف الحاجة إلى ضوابط أكثر صرامة وفوائدها.
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وال يزال يُعكف على إعداد الضععوابط في مجال التحويالت القائمة على النقد ،إذ يكتسععب الب ا

مزيدا من الفهم والتمرس من

خالل تنفيذ طريقة التحويالت القائمة على النقد في سعععععياقات مختلفة ومع شعععععركاء شعععععتى .وحدد العمل الذي اضعععععطلع به مكتب
المراجعة الداخلية للحسابات دعما للب ا

في تحديد " الضوابط الدنيا" الكافية التي تنطبق على جميع بيئات التحويالت القائمة

على النقد ،صععععوبات ال تزال قائمة في تحقيق التوافق بين البيانات المسعععتمدة من مصعععادر شعععتى (من بينها قوائم المسعععتفيدين،
وقوائم المدفوعات ،والنقد المحول ،والفوائد المحققة) .ونظرا لعبء العمليات الثقيل ،ما برح إدراج البيانات وأتمتة الضععععععوابط
يثيران تحديا ويمثالن فرصععة .بيد أن فرصععة االسععتفادة من التجربة الراسععخة المكتسععبة من عملية الطوار " سععوريا بعد خمس
عر ضت في عام
سنوات" التي حظيت بموارد وقدرات وافية لم يحدد مداها بعد بشكل تامز .وثمة عمليات عديدة أقل بروزا است ُ ِّ
 2017ال تزال تواجه صعوبات في تنفيذ التحويالت القائمة على النقد ورصدها.
-40

ولم تكن إدارة قوائم المسعععتفيدين وعمليات التحقق متسعععقة أو ممنهجة .ورغم أن الب ا

يمضعععي قدما في تنفيذ طرائق مأمونة

وموثوق بها في جمع إقرار المسععتفيدين بتلقي الفوائد ،فإن عددا كبيرا من األنشععطة ال يزال يعول على سععجالت التوزيع الورقية
التي قد تعوزها الموثوقية .وتضعععافر االفتقار إلى مباد توجيهية وأهداف مؤسعععسعععية مفصعععلة والصععععوبات التي حالت دون أن
يتحقق الب ا

من امتثال الشركاء المتعاونين فحدثت تباينات في التحقق من المستفيدين .ولم يوضع بيان بشأن تقبل المخاطر

يت ضمن معدالت مقبولة ألخطاء اإلدراج واال ستبعاد ت ستر شد به قرارات اإلدارة وتهتدي بهديه .وأبانت بعض عمليات مراجعة
يصعععل إلى

المكاتب القطرية أيضعععا عن الشعععكوك التي تكتنف اسعععتهداف المسعععتفيدين وانعدام األدلة البائنة التي تثبت أن الب ا
السعكان المسعتهدفين ،والقيود الموروثة عن البيئة التي ُ
ط ِّبقت على تنفيذ برامج الب ا  ،واالفتقار إلى توجيهات واضعحة بشعأن
عتبات المخاطر ومستوياتها المقبولة يُستعان بها في اتخاذ القرارات على الصعيد القطري.
-41

وأثارت عمليات مراجعة المكاتب القطرية وعمليات المراجعة المواضععيعية التي أُجريت في عام  2017بعض الشععواغل بشععأن
استهداف الب ا

-42

للمستفيدين ورصد النتائج واألثر المحتمل على أساس األدلة.

وركزت تقارير التحقيق الصععععععادرة عن مكتب التفتيش والتحقيق على إقامة األدلة على ادعاءات التدليس والفسععععععاد ،وانتهاكات
السععععياسععععات الرئيسععععية ،وانعدام الضععععوابط الرقابية والثغرات في الفصععععل بين الواجبات .وبوجه عام ،ركز عمل مكتب التفتيش
والتحقيق على ضععرورة تنفيذ وإعمال الضععوابط الحالية عوضععا عن وضععع ضععوابط جديدة .بيد أن التحقيقات واالسععتعراضععات
االستباقية للنزاهة المتعلقة بالباعة والمنظمات غير الحكومية أبرزت حاجة الب ا

لتحسين اختيار وإدارة ورصد شركائه من

حيث أدائهم وامتثالهم للعقود وقدرات الحوكمة .ولما تنفذ اإلدارة التدابير المتفق عليها في مراجعة مسعععععععألة إدارة شععععععراكات
الب ا مع المنظمات غير الحكومية (الصععععععادرة في أكتوبر/تشععععععرين األول  )2016وأُرجئت أغلب التدابير إلى عام ،2018
ومراجعة م سألة م شتريات الب ا

من ال سلع والخدمات (ال صادرة في يونيو/حزيران  )2016حيث تأخر تنفيذ أغلب التدابير.

وسيولي مكتب المفتش العام مزيدا من االهتمام لهذه المجاالت في السنوات المقبلة.
تدابي ال اج ة ال تفق عليها
-43

أوصععععععت المراجعة الداخلية بتدابير للتغلب على أوجه الضعععععععف المكتشععععععفة في عمليات كل كيان من الكيانات التي خضعععععععت
للمراجعة .وتناقَش هذه التدابير مع اإلدارة ويتم االتفاق عليها معها ،ثم تُوجه إلى مسععععععؤول الكيان الخاضععععععع للمراجعة أو إلى
المدير المعني .ويعرض الجدول  5أعداد التدابير المتفق عليها وتقديراتها ،والمسععععتمدة من تقارير المراجعة الداخلية الصععععادرة
في عام .2017
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الجدول  :5أعداد وتقد ات تدابي ال اج ة ال تفق عليها ف عام 2017
التقد
مخاطر مرتفعة

الت ار ف

()2

عدد التدابي ال تفق عليها
الصادرة ف عام 2017

هي المسائل أو المجاالت التي تتعلق بأمور هامة بالنسبة لنظام الرقابة.
ويمكن أن تتسبب األمور المال َحظة في عدم تحقيق أحد األهداف المؤسسية ،أو
أن تؤدي إلى التعرض ألخطار يصععب التخفيف من آثارها ويمكن أن يكون لها
تأثير كبير في تحقيق األهداف المؤسسية.

مخاطر متوسطة

30

هي المسعععععععائل التي تتعلق بأمور تؤثر إلى حد كبير في الضعععععععوابط ولكنها قد ال
تتطلب تدابير عاجلة.
154

ويمكن أن تتسععععععبب المسععععععائل المال َحظة في عدم تحقيق هدف من أهداف الكيان
الخاضععععععع للمراجعة ،أو أن تؤدي إلى التعرض لمخاطر يصعععععععب التخفيف من
أثارها وقد تؤثر في أهداف الكيان المعني.
ال ج وع

-44

184

وأسعععفر عام  2017عن عدد مسعععتقر من التدابير المتفق عليها غير المنفذة ،مع انخفاض طفيف في المالحظات الصعععادرة بشعععأن
المخاطر المرتفعة .وتتعلق تدابير المخاطر المرتفعة المتفق عليها المتأخرة بتقديرات األمن في الجمهورية العربية السععععععورية،
وتحليل البيانات ،وبيانات تجار التجزئة في لبنان ،ور صد نتائج األداء من أجل تعزيز القدرات القطرية ،وا ستهداف الم ستفيدين
وتسععععععجيلهم في اليمن .وعلى النحو المبين أعاله ،أُخر الجدول الزمني لتنفيذ التدابير في بعض المجاالت الرئيسععععععية مثل تعزيز
القدرات القطرية أو إدارة الشععععععرا كات مع المنظمات غير الحكومية إلى عام  .2018ومن أصعععععععل تدابير المخاطر المرتفعة
المفتوحة في نهاية عام  2017وعددها  34تدبيرا ،يستدعي  28منها ( 82في المائة) تدابير من المقر.

الجدول  :6الحالة ال قار ة لتدابي ال اج ة ال تفق عليها
خاط
تف ة
2016

خاط
تف ة
2017

خاط
توسطة
2016

خاط
توسطة
2017

ج وع
2016

ج وع
2017

ال فتوحة ف  1نا /كا ون الثا

18

27

195

169

213

196

الصادرة في يناير/كانون الثاني –
ديسمبر/كانون األول

37

30

145

154

182

184

ال ج وع

55

57

340

323

395

380

المقفلة في يناير/كانون الثاني –
ديسمبر/كانون األول

28

22

171

155

199

177

27

34

169

168

196

202

3

4

71

12

74

15

ي ال نفَّ ة
المتأخرة (تجاوزت تاريخ التنفيذ
المتفق عليه)

( )2يجري تنبيه اإلدارة إلى المسعععععائل ذات المخاطر المنخفضعععععة ،ولكنها ال ترد في تقارير المراجعة النهائية .وال يتتبع مكتب المفتش العام تنفيذ التدابير المتفق عليها
المتعلقة بالمخاطر المنخفضة عن طريق النظام الموحد لرصد تنفيذ توصيات المراجعة.
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ظ ة عا ة على أ شطة كتب التفتيش والتحقيق
خد ات التحقيق
-45

تتمثل مهمة مكتب التفتيش والتحقيق في تقديم خدمات الرقابة المسععععععتقلة والموضععععععوعية في حماية سععععععالمة برامج وعمليات
الب ا  ،والنهوض بكفاءتها وفعاليتها ،وكذلك الكشعععف عن مظاهر التدليس ،والهدر ،وإسعععاءة االسعععتعمال وردعها عن طريق
خدمات التفتيش والتحقيق.

-46

وبموجب سعععععياسعععععة الجزاءات الخاصعععععة بالبائعين التي وضععععععها الب ا

ووفِّق عليها في  15ديسعععععمبر/كانون األول ،2015
ُ

(التعميم رقم ( (OED2015/022أنشعععئت لجنة الجزاءات الخاصعععة بالبائعين .وبعد إنشعععاء لجنة الجزاءات الخاصعععة بالبائعين،
طلب مكتب التفتيش والتحقيق من اللجنة توقيع جزاءات على أربعة بائعين واثنين من الشععركاء المتعاونين نتيجة للتحقيقات التي
اكتملت.
-47

واتخذ مكتب التفتيش والتحقيق خطوات حازمة حتى يفي الب ا

بالتزامه بتوفير أماكن عمل آمنة ومتسعععععقة لموظفيه ،محافظا

في الوقت نفسعععه على عدم التسعععامح مطلقا مع التدليس ،والفسعععاد ،واالسعععتغالل واالنتهاك الجنسعععيين ،والمضعععايقات ،والتحرط
الجنسعععي ،وإسعععاءة اسعععتعمال السعععلطة .ويعني عدم التسعععامح مطلقا في هذه المجاالت التزام مكتب التفتيش والتحقيق بالتحقيق في
االدعاءات الجوهرية بارتكاع انتهاكات ل سياسات الب ا

حينما يُبلغ بها المكتب .ويعني عدم التسامح مطلقا من جانب اإلدارة

أن تُتخذ تدابير تأديبية مالئمة عندما تُثبت التحقيقات تلك االدعاءات.
االست اض الخارج للجودة
-48

في عام  ،2017أجرى مكتب التفتيش والتحقيق اسععععععتعراضععععععا خارجيا للجودة لوظيفة التحقيق فيه .وكان الهدف المنشععععععود من
االسععععععتعراض التثبت من تطابق إجراءات مكتب التفتيش والتحقيق وعملياته مع اإلطار القانوني للب ا

والمباد التوجيهية

الموحدة للتحقيقات ،ومعايير التحقيق المقبولة بوجه عام وأفضععععل العمليات الدولية .وقيم هذا االسععععتعراض أيضععععا فعالية وكفاءة
اسعععتراتيجيات مكتب التفتيش والتحقيق وأسعععاليبه وأدواته ،وحدد الفرص المتاحة لمواصعععلة تعزيز جودة وفعالية وظيفة التحقيق
في مكتب التفتيش والتحقيق.
-49

وخلص االستعراض الخارجي للجودة إلى أن مكتب التفتيش والتحقيق يمثل وظيفة تحقيق ناضجة وهو أمر تؤكده الجودة العالية
التي تتسم بها تقارير التحقيق الصادرة عنه وتركيزه على تحقيق النتائج في محاربة التدليس والفساد ‘فضال عن اعتراف وحدة
التفتيش المشتركة في األمم المتحدة بأن بعض عملياته يندرج في عداد أفضل العمليات.

-50

وخلص فريق االسعععتعراض إلى أن سعععياسعععات الب ا

وإجراءاته وعملياته في مضعععمار التحقيقات " تمتثل بوجه عام" إلطاره

القانوني ،ولمعايير مؤتمر المحققين الدوليين ،وألفضل عمليات التحقيق المقبولة عموما.
تائ أع ال التحقيق
-51

التحقيق عملية تحليلية ذات أسعععاس قانوني لجمع المعلومات بغية تحديد إن كان قد وقع سعععوء سعععلوك أو مخالفة ،وفي حال وقوع
ذلك ،تحديد األشعععخاص المسعععؤولين أو الكيانات المسعععؤولة .ويوصعععي مكتب التفتيش والتحقيق ،بناء على نتائج التحقيق ،باتخاذ
تدابير إدارية أو تأديبية ،أو يسلط الضوء على أوجه الضعف في الرقابة بالنسبة لإلدارة التي تتحمل المسؤولية عن تنفيذ تدابير
الض ععف في الرقابة .ويجوز للمكتب أن يوصععي ،إذا تمخض التحقيق عن أدلة على وقوع سععلوك جنائي،
المكتب ومعالجة أوجه َ
بإحالة القضية إلى الهيئات الوطنية المختصة.

-52

وبموجب إطار الحوكمة لمكتب التفتيش والتحقيق ،تعززت قدرة المكتب على إجراء تحقيق في التدليس والفسعععععععاد والتواطؤ
بزيادة تركيزه من خالل نهجه االسععتباقي في التحقيقات .وقد اسععتحدثت الدائرة االسععتعراض االسععتباقي للنزاهة كبرنامج تجريبي
في عام  2015وتم تنقيحه وتفعيله في عام  .2016وأُص عدِّرت أربعة تقارير عن االسععتعراض االسععتباقي للنزاهة في عام 2017
وأُكمل مشروعا تقريرين إضافيين عن االستعراض االستباقي للنزاهة وستصدر التقارير في الفصل الثاني من عام .2018
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ومن بين األربعين قضعععععية التي أنجز التحقيق فيها مكتب التفتيش والتحقيق في عام  ،2017كانت  28قضعععععية تتعلق بانتهاكات
لسعععياسعععة مكافحة التدليس والفسعععاد ،و خلصعععت 12قضعععية إلى حدوث انتهاك لسعععياسعععات أخرى (من بينها السعععياسعععة المتعلقة
بالمضايقات والتحرط الجنسي وإساءة استعمال السلطة) .ويُشار إلى أن التقارير عن ست تحقيقات اكتملت قد صدرت في عام
 2018وست ُدرج في تقرير مكتب المفتش العام السنوي لعام .2018

-54

وبلغ مجموع التقارير التي أصععدرها مكتب التفتيش والتحقيق  46تقريرا في عام  34 :2017تقرير تحقيق ،وخمسععة تقارير عن
ضعف المراقبة ،وثالث رسائل إدارية ،وأربعة من تقارير االستعراضات االستباقية للنزاهة.

-55

وإجماال ،يظل مكتب التفتيش والتحقيق يسععى جاهدا لتحسعين كفاءة عملية التحقيق .وفي الفصعل األخير من عام  ،2017اسعتهل
المكتب م شروعا لتقييم نُظمه ونُهجه ،سعيا لتقصير المدة التي تستغرقها القضية ابتدا ًء من تلقيها وحتى صدور تقرير التحقيق
أو مذكرة إقفال القضية.

-56

وأنجز مكتب التفتيش والتحقيق  40تحقيقا في عام  2017مقابل  50تحقيقا في عام 2016؛ و قدم األسععععععانيد على  29إدعا ًء في
عام  2017مقابل  23في عام 2016؛ وأصدر  34تقريرا في عام  2017مقابل  23تقريرا في عام .2016

-57

وترد أدناه التحقيقات المستكملة في عام  2017وأنواعها :
الشكل  :1التحقيقات ال ستك لة ف عام  ،2017حسب النوع

20
5
3
4
2
2
2
سرقات أخرى

1
1
25

20

15

10

5

0
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قضا ا التدليس وسوء السلوك و ي ها ن ال وضوعات
-58

حددت التحقيقات التي أجراها مكتب التفتيش والتحقيق في عام  2017خسائر ناشئة عن التدليس والتدليس المفترض .وترد أدناه
كميات الخسائر التي أُبلغت اإلدارة بها:

الجدول  :7الخسائ الت حددتها القضا ا ال ستك لة ف عام 2017
رقم القضية

لخص القضية

التدليس ال ُ فت َ َ ض

(بالدوالر ا

ك )

بلغ الخسارة

(بالدوالر ا

17/119

ممارسة التدليس باستخدام بطاقة وقود
مدفوعة سلفا من قِّبل أحد موظفي
الب ا في جمهورية أفريقيا الوسطى
بالتواطؤ مع عدة أشخاص آخرين يعملون
لصالح البائع.

6 160

17/107

تورط شريك متعاون في هايتي في
عمليات تدليسية وتواطئية في برنامج
الب ا للتحويالت القائمة على النقد

6 694

17/132

عجز شريك متعاون في العراق عن تقديم
المستندات بشأن فواتير متعلقة بالعمل
وفواتير أخرى قُدِّمت للدفع أو السداد.
أُكمِّ ل هذا التحقيق في عام  .2017وصدر
التقرير في عام .2018

 -17/106ألف

تواطؤ أحد موظفي الب ا في كينيا مع
آخرين لالحتيال على الب ا
والمستفيدين منه في تسريب التحويالت
القائمة على النقد

3 146

-17/106باء

تواطؤ أحد موظفي الب ا في كينيا مع
آخرين لالحتيال على الب ا
والمستفيدين منه في تسريب التحويالت
القائمة على النقد

540

17/139

اكتُشِّفت مخالفات في شراء تذاكر الطيران
ارتكبها أحد موظفي الب ا في مالي.
بدأ هذا التحقيق في أواخر عام 2017
وأُكمِّ ل في عام 2018

17/127

قيام أحد الشركاء المتعاونين بعمليات
تدليسيه في ميانمار شملت بيع األغذية
التي كان ينبغي أن تُقدم مجانا للمستفيدين
وتقديم فواتير مزورة.

27 867

17/128

قيام أحد الشركاء المتعاونين بعمليات
تدليسية في ميانمار شملت بيع األغذية
ألطراف أخرى وتبديل المنتجات وتقديم
فواتير مزورة.

21 134

16/140

التزوير والتدليس في االستحقاقات
ارتكبتهما إحدى موظفات الب ا في
جنوع السودان فيما يتعلق بسفر األسر
جوا.

75 657

ال ج وع

376 090

(بالدوالر ا

*

21 253

397 343

141 198

* أوقف المكتب القطري المدفوعات المستحقة للشريك المتعاون لمبلغ يفوق  500 000دوالر وسيقوم بالتعويض.
** سيعوض المبلغ من مدفوعات إنهاء الخدمة المستحقة للموظفة.

ك )

ال بالغ ال ست دة

**

ك )
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-59

وفوق خسععععععائر التدليس المحددة أعاله ،أكمل مكتب التفتيش والتحقيق تحقيقات في انتهاكات أخرى لسععععععياسععععععة مكافحة التدليس
والفسعععاد شعععملت إدخال وثائق شعععحن مزورة في النظام اإللكتروني لدعم تنفيذ اللوجسعععتيات في مالوي لتيسعععير سعععرقة الذرة من
مرفق الشريك المتعاون .ولم تحدث خسائر بفضل تدخل الشرطة المحلية في الوقت المناسب.

-60

نجزت في عام  2017أنشطة تدليس مشتبه بها من قِّبل البائعين للب ا  .وترد في الجدول أعاله
وشملت عدة تحقيقات أخرى أ ُ ِّ
التحقيقات التي ُحدِّدت فيها خسعععائر .وتشعععمل التحقيقات األخرى التي لم تُقدر فيها الخسعععائر أو لم يتم تكبدها تقديم شعععهادات غير
دقيقة أو مزورة تتعلق بعدد من بائعي األغذية في تركيا .وأُحيل هو ء البائعين الحقا إلى لجنة جزاءات البائعين في الب ا
التخاذ تدابير بشأنهم.

-61

وبوجه عام ،تركز التحقيقات بشعععأن سعععوء سعععلوك الموظفين على عدم الكشعععف عن تضعععارع المصعععالح الفعلي أو المحتمل في
تصععععريف مسععععؤوليات الوظيفة أو التماس خدمات شععععخصععععية من الشععععركاء المتعاونين .وفي عام  ،2017حقق مكتب التفتيش
والتحقيق في خمس قضايا في بلدان مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وكينيا وباكستان.

-62

وأكمل هذه

وتلقى مكتب التفتيش والتحقيق تحقيقات بشععععأن حالتي تحرط جنسععععي في عام  2017تتعلقان بموظفين في الب ا
التحقيقات .ودعم باألسععانيد كال التحقيقين وأُحيال إلى اإلدارة وشعععبة الموارد البشععرية التخاذ التدابير التأديبية المالئمة .وصععدر
تقرير عن التحقيق من جمهوريععة الكونغو الععديمقراطيععة في مععارس/آذار  .2017وصعععععععدر التقرير اآلخر المتعلق بحععادثععة في
أفغانستان في يناير/كانون األول .2018

-63

ويرد في الجدول أدناه تفصيل للشكاوى التي تلقاها مكتب التفتيش والتحقيق منذ تلقيها وحتى التحقيق فيها:
الجدول  :8حالة القضا ا ال حالة للتحقيق2017-2014 ،
2014

2015

2016

2017

القضايا غير المنجزة المرحلة من الفترة السابقة (ألف)

15

21

17

10

عدد المسائل المتلقاة (عن طريق الخط الساخن ،أو مباشرة إلى مكتب المفتش العام،
أو اإلحاالت)

176

161

136

186

اإلحالة إلى مكاتب أو إدارات أخرى (شعبة الموارد البشرية ،وإدارة المكاتب
القطرية والمكاتب اإلقليمية ،وأمين المظالم)

)(14

)(23

)(37

)(22

الشكاوى غير المحالة إلى تحقيقات رسمية

)(120

)(69

)(56

)(62

42

69

43

55

ج وع القضا ا (ألف +باء)

57

90

60

65

القضايا التي أُق ِّفلَت خالل السنة

36

73

50

40

21

17

10

25

2

0

1

1

القضايا المسجلة خالل العام (باء)

القضايا غير المنجزة في نهاية السنة
•

القضايا غير المنجزة لمدة تزيد عن الستة أشهر

الح ا ة ن االستغالل واال تهاك الجنسيين
-64

في أعقاع تعيين األمين العام في عام  2016منسععععععقا خاصععععععا لتعزيز اسععععععتجابة األمم المتحدة لحوادث االسععععععتغالل واالنتهاك
الجنسعععععيين ،اتُخِّ ذت عدة مبادرات لمنع وقوع هذه الحوادث واالسعععععتجابة لالدعاءات المتعلقة بها على الصععععععيد المشعععععترك بين
الوكاالت وفي داخل الب ا  .وشععملت هذه المبادرات تنفيذ اسععتراتيجية شععاملة لتغيير األسععلوع الذي تنظر من خالله وكاالت
األمم المتحدة مجتمعة إلى حوادث االستغالل واالنتهاك الجنسيين ،والسعي لمنع وقوعها ،واالستجابة لالدعاءات بشأنها.

-65

وأسهم مكتب التفتيش والتحقيق في التعاون بين الوكاالت بشأن إجراءات التحقيق وبروتوكوالت جمع األدلة لمساعدة التحقيقات
اإلدارية في هذا الضرع من االدعاءات ،وفي تعزيز عمليات إحالة الموضوعات الجنائية ،عند االقتضاء .وتلقى محققو مكتب
التفتيش والتحقيق وم ست شاروه الذين ي شاركون في إجراء التحقيقات المتعلقة باال ستغالل واالنتهاك الجن سيين تدريبا متخ ص صا
في هذا المضمار.
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-66

وخالل الفترة المشععمولة بالتقرير ،تلقى المكتب اثنتان من الشععكاوى تتعلقان بانتهاكات سععياسععة الحماية من االسععتغالل واالنتهاك
الجنسعععيين ،دُعمت إحداهما باألسعععانيد ،أما األخرى فال .وحدث االدعاء المدعوم باألدلة في تشعععاد وهو يتعلق بأحد العاملين لدى
الب ا

مارس في أحد المخيمات نشععاطا جنسععيا مع مسععتفيدة قاصععرة أدى إلى الحمل .وأنهى الب ا

عمل الشععخص المعني.

وبذلت وكالة أممية أخرى جهودا لمساعدة المجني عليها ودفع الشخص المعني تعويضا ماليا لرعاية الطفل.
االست اض االستباق للنزاهة
-67

خالل عام  ،2017أُجري اسعععععتعراضعععععان للمتابعة للتثبت من تدارك أوجه الضععععععف في الرقابة التي حددتها االسعععععتعراضعععععات
االستباقية للنزاهة التي أُجريت في األردن ولبنان في عام .2016

-68

وصععدر تقرير واحد عن االسععتعراض االسععتباقي للنزاهة بشععأن العمليات في جيبوتي في يناير/كانون الثاني  2017ولم يكشععف
عن أي مسالة أساسية.

-69

وصعععدر اسعععتعراض اسعععتباقي آخر للنزاهة بشعععأن عمليات الب ا
توسعععيع نطاق العمليات في أعقاع تفعيل اسعععتجابة الب ا

في مالوي .وأُجري هذا االسعععتعراض في مالوي في سعععياق

لحالة الطوار من المسعععتوى الثالث في يونيو/حزيران  2016التي

استمرت حتى مارس/آذار  .2017وشمل االستعراض المشتريات وعمليات النقل واللوجستيات في المكتب القطري .ولم يكشف
هذا االستعراض عن أي مجاالت تثير االنشغال.
-70

وأجرت هذه اإلدارة أيضعععا أنشعععطة تتعلق باالسعععتعراض االسعععتباقي للنزاهة في هايتي وتشعععاد .وهذه التقارير في طور اإلعداد
النهائي ويُتوقع أن تصدر في الفصل الثاني من عام .2018

ع ليات التفتيش
-71

لم تُجر أي عمليات تفتيش في عام  .2017وأثناء التخطيط لخطة الضمان لمكتب المفتش العام لعام ُ ،2018حدِّدت عمليتا تفتيش
تشععمالن ُمقدِّما ًلخدمات التحويالت القائمة على النقد وأنشععطة التوزيع العام لألغذية في جيبوتي .وبعد اسععتكمال خطة الضععمان
لعام  2018والموافقة عليها ،أُضعععيفت عملية تفتيش أخرى لعام  2018ت ُركز على أنشعععطة التسعععجيل والتوزيع العام لألغذية في
أوغندا.
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ال لحق ا ول
تقار الض ان والتقد ات ف عام 2017
https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports

ال لحق ا ول -ألف :تقار ال اج ة والتقد ات

ال اج ة

1

ر ز التق

3

وسالمتها في عمليات سوريا

AR/17/09

مرض جزئيا
ٍ

في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

AR/17/10

مرض جزئيا
ٍ

AR/17/12

مرض جزئيا
ٍ

AR/17/13

مرض جزئيا
ٍ

AR/16/17

لم تُقدر

AR/17/14

مرض جزئيا
ٍ

AR/17/15

مرض جزئيا
ٍ

AR/17/16

مرض جزئيا
ٍ

UNDP reference
No 1810

مرض
ٍ

المراجعة الداخلية لجودة أغذية الب ا

 2المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

التقد

المراجعة الداخلية لمؤشرات أداء اإلدارة ودعم نظم المعلومات
إلدارة المخاطر المؤسسية

4

المراجعة الداخلية لتفعيل نظام الب ا

5

المراجعة الداخلية المشتركة إلدارة األنشطة التي يمولها الصندوق المركزي لالستجابة
في حاالت الطوار في إثيوبيا
للمساعدة الغذائية من أجل إنشاء األصول

6

تقرير المراجعة الداخلية إلدارة الب ا

7

تقرير المراجعة الداخلية عن عمليات الب ا

8

المراجعة الداخلية لمراقبة الدخول إلى وحدة الحوكمة والمخاطر والضوابط في نظام
الب ا العالمي للمعلومات (وينجز  )IIوالوحدات ذات الصلة

9

مراجعة البرنامج المشترك في كولومبيا الذي يموله صندوق التنمية المستدامة

في موزامبيق

10

المراجعة الداخلية إلدارة المستفيدين

AR/17/17

مرض جزئيا /يستدعي تحسينات
ٍ
رئيسية

11

المراجعة الداخلية للضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في نظام إدارة
المستفيدين والتحويالت (سكوع)

AR/17/18

مرض جزئيا /يستدعي بعض
ٍ
التحسينات

12

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في بنغالديش

AR/17/19

مرض جزئيا /يستدعي بعض
ٍ
التحسينات

13

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في الصومال

AR/17/20

مرض
ٍ

AR/18/01

مرض جزئيا /يستدعي تحسينات
ٍ
رئيسية

15

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في اليمن

AR/18/02

مرض جزئيا /يستدعي بعض
ٍ
التحسينات

16

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في نيجيريا

AR/18/03

مرض جزئيا /يستدعي تحسينات
ٍ
رئيسية

17

المراجعة الداخلية للترتيبات األمنية في مقر الب ا

AR/18/04

مرض جزئيا /يستدعي بعض
ٍ
التحسينات

AR/18/05

مرض جزئيا /يستدعي تحسينات
ٍ
رئيسية

 14لمراجعة الداخلية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في شعبة سلسلة اإلمداد

 18المراجعة الداخلية للمرحلة التجريبية لخارطة الطريق المتكاملة
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16

ال لحق ا ول (باء) :ال جاالت االستشار ة الخاصة بالض ان
 1استعراض الشركاء المتعاونين في الجمهورية العربية السورية
 2تقييم المخاطر في العمليات الميدانية في تركيا
 3األمن السيبراني
عمليات مطابقة التحويالت القائمة على النقد

4
 5تقييم مخاطر التدليس
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ال لحق الثا
تقار

كتب التفتيش والتحقيق ف عام 2017
ال لحق الثا

ر ز التق

(ألف) -تقار التحقيق

اسم التق

تار خ اإلصدار

1

I 40/16

جنوع السودان -ممارسة التدليس والتواطؤ -مدعوم باألسانيد

2017/01/19

2

I 27/16

جنوع السودان -اعتداء بدني غير متعلق بالمضايقات والتحرط الجنسي وإساءة
استعمال السلطة -مدعوم باألسانيد

2017/02/08

3

I 37/16

مالوي -عمليات تدليس وفساد ،وتضارع مصالح -مدعوم باألسانيد

2017/02/27

4

I 42/16

مالوي -ممارسة التدليس – مدعوم باألسانيد

2017/02/27

5

I 39/16

جمهورية أفريقيا الوسطى -عمليات تدليس وفساد وتواطؤ -مدعوم باألسانيد

2017/03/16

6

I 08/17

جمهورية الكونغو الديمقراطية -المضايقات والتحرط الجنسي وإساءة استعمال السلطة:
التحرط الجنسي -مدعوم باألسانيد

2017/03/31

7

I 04/17

الكاميرون -تضارع مصالح -مدعوم باألسانيد

2017/04/25

8

I 03/17

جمهورية أفريقيا الوسطى -تضارع مصالح -مدعوم باألسانيد

2017/05/05

9

I 09/17

جمهورية أفريقيا الوسطى -عمليات تدليس وتواطؤ -مدعوم باألسانيد

2017/05/05

10

I 20/17

مورد -مدعوم باألسانيد
تركيا—ممارسة التدليسِّ -

2017/05/08

11

I 12/17

مورد -مدعوم باألسانيد
تركيا—ممارسة التدليسِّ -

2017/05/09

12

I 13/17

مورد -مدعوم باألسانيد
تركيا—ممارسة التدليسِّ -

2017/05/09

13

مورد -مدعوم باألسانيد
 I 11/17-Aتركيا—ممارسة التدليسِّ -

2017/05/09

14

مورد -مدعوم باألسانيد
 I 11/17-Bتركيا—ممارسة التدليسِّ -

2017/05/09

15

I 14/17

مورد -مدعوم باألسانيد
تركيا—ممارسة التدليسِّ -

2017/05/09

16

I 41/16

جنوع السودان -عمليات تتعلق بالتدليس والتواطؤ -مدعوم باألسانيد

2017/05/24

17

I 10/17

جمهورية أفريقيا الوسطى -عمليات تتعلق بالتدليس والتواطؤ -مدعوم باألسانيد

2017/05/31

18

I 17/17

باكستان -تضارع مصالح -مدعوم باألسانيد

2017/06/07

19

I 19/17

جمهورية أفريقيا الوسطى -ممارسا تتعلق بالتدليس والتواطؤ -مدعوم باألسانيد

2017/06/19

20

 I 01/17-Aاليمن -اعتداء بدني غير متعلق بالمضايقات والتحرط الجنسي وإساءة استعمال السلطة -
مدعوم باألسانيد

2017/06/20

21

 I 01/17-Bاليمن -اعتداء بدني غير متعلق بالمضايقات والتحرط الجنسي وإساءة استعمال السلطة -
مدعوم باألسانيد

2017/06/29

22

I 07/17

هايتي -عمليات تتعلق بالتدليس والتواطؤ -شريك متعاون -مدعوم باألسانيد

2017/06/30

23

I 16/17

فيجي -المضايقات والتحرط الجنسي وإساءة استعمال السلطة :التحرط الجنسي -مدعوم
باألسانيد

2017/07/17

24

I 25/17

تشاد -ممارسة التدليس وتضارع المصالح -مدعوم باألسانيد

2017/07/19

25

 I 06/17-Aكينيا -ممارسة التدليس وتضارع المصالح -مدعوم باألسانيد

2017/07/28

26

 I 06/17-Bكينيا -ممارسة التدليس وتضارع المصالح -مدعوم باألسانيد

2017/07/28

27

 I 06/17-Cكينيا -ممارسة التدليس وتضارع المصالح -مدعوم باألسانيد

2017/07/28

28

I 26/17

تشاد -االستغالل واالنتهاك الجنسيين -مدعوم باألسانيد

2017/08/11

29

I 21/17

ميانمار /اليمن -تضارع مصالح .مدعوم باألسانيد

2017/09/07

30

I 27/17

ميانمار -ممارسة التدليس -شريك متعاون -مدعوم باألسانيد

2017/09/19

31

I 28/17

ميانمار -ممارسة التدليس -شريك متعاون -مدعوم باألسانيد

2017/09/19
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32

I 05/17

تنزانيا -االستغالل واالنتهاك الجنسيين -غير مدعوم باألسانيد (أجراه مستشارون
خارجيون)

2017/09/20

33

I 23/17

المكتب اإلقليمي -نيروبي -ممارسة التدليس وتضارع المصالح -مدعوم باألسانيد

2017/10/31

34

I 22/17

المكتب اإلقليمي-نيروبي -ممارسة التدليس -مدعوم باألسانيد

2017/12/29

(باء) :تقار االست اضات االستباقية للنزاهة ف عام 2017

ال لحق الثا

ر ز التق

اسم التق
 1تقرير االستعراض االستباقي للنزاهة عن العمليات في جيبوتي

تار خ اإلصدار

WFP/OIG/PIR-001/17

2017/01/18

استعراض متابعة تنفيذ توصيات االستعراض االستباقي للنزاهة :برنامج التحويالت WFP/OIG/PIR-002/17
2
القائمة على النقد في مكتب الب ا في األردن.

2017/04/12

استعراض متابعة تنف يذ توصيات االستعراض االستباقي للنزاهة :التحويالت القائمة WFP/OIG/PIR-003/17
3
على النقد في مكتب الب ا في لبنان

2017/04/06

WFP/OIG/PIR-004/17

2017/07/12

 4تقرير االستعراض االستباقي للنزاهة عن العمليات في مالوي

ال لحق الثا
ر ز القضية

(جيم) :ال سائل اإلدار ة ف عام 2017
تار خ اإلصدار

اسم التق

 WFP/OIG/PIR- 1رسالة إدارية تتعلق بمسائل أخرى تم تحديدها أثناء االستعراض االستباقي للنزاهة لعمليات الب ا
في مالوي
004/17
2

I 06/17

3

X 124/16

رسالة إدارية بشأن التحقيق في التدليس في برنامج التحويالت النقدية في كاكوما ،بكينيا
رسالة إدارية تتعلق بمخالفات في مخزون السلع الغذائية في مكتب الب ا

ال لحق الثا
ر ز القضية

الفرعي في غينيا

2017/07/18
2017/08/18
2017/08/18

(دال) :تقار ض ف ال قابة ل ام 2017
تار خ اإلصدار

اسم التق

1

 X 08/17 Xتقرير عن أوجه الضعف في الرقابة في أعقاع شكاوى تتعلق بادعاءات بسرقة مواد غير غذائية في 2017/02/17
 16/17 Xمكتب الب ا القطري في بانغي
34/17
2017/05/15
 I 32/16تقرير عن أوجه الضعف في الرقابة المحددة في مكتب الب ا بجنوع السودان

3

I 06/17

أوجه الضعف في الرقابة المحددة بشأن تنفيذ برنامج التحويالت القائمة على النقد في كاكوما ،بكينيا

2017/08/18

4

I 18/17

في الجمهورية العربية السورية ومكتب الب ا

2017/08/24

5

I 23/17

2

تقرير عن أوجه الضعف في الرقابة في مكتب الب ا
في تركيا
تقرير عن أوجه الضعف في الرقابة – في المكتب اإلقليمي بنيروبي

2017/12/07
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