World Food Program m e
Program m e Alim ent aire Mondial
Program a Mundial de Alim ent os

ب ا

ة ال ال

ا

ال جلس التنفي ي
الدورة السى ية
روما 14-10 ،ي ني /حزيران 2019

الت زيع :ام

البىد  6ما جدول اع مال

التاريخ 7:ماي /أيار 2019

WFP/EB.A/2019/6-D/1

النغة اعصنية :اإلنكنيزية

مسائل الم ارد والمالية والميزانية
لنىظر

تتاح وثائق المتنف التىفييا نل م قع الب ا

التق

نل اإلنترنت .)https://executiveboard.wfp.org

السنوي لل فتش ال ام

ال وجز التنفي ي
يقدددم مكتددم المفتع العددام اي برنددام اعاددييددة العددالمي الب ااا

) تقريره السددددددى ا إلل المتنف التىفيدديا ا السددددددىددة المىت ي دة

اي  31ديسمبر/كان ن اعول .2018
ويقدم التقرير المىظ ر الرقابي بشأن منيات الح كمة وإدارة المخاطر والمراقبة اي الب ا  ،ونظرة امة نل أنشطة مكتم المفتع
العام ،بما يشمل مكتم المراجعة الداخنية ومكتم التفتيع والتحقيق.

ش وع الق ار



يحيط المتنف نما بال ثيقة "التقرير السددددددى ا لنمفتع العام"  )WFP/EB.A/2019/6-D/1ويالحظ أنه بىاء نل أ مال الرقابة
ال قائمة نل المخاطر المى َّفية والمبنغ ى ا اي ام  ،2018لم ت حدَّد اي منيات الح كمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة اي الب ا
أوجه ضعف ج هرية ما شأن ا أن تؤثر بص رة خطيرة نل تحقيق أهداف الب ا

االستراتيتية والتشغينية بصفة امة.

ويحث المتنف اإلدارة نل ااتىام ارص التحسيا التي أبرزها التقرير.



هيا مشروع قرار .ولالطالع نل القرار الى ائي المعتمد ما المتنف ،يرجل الرج ع إلل وثيقة القرارات والت صيات الصادرة اي ن اية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة Kiko Harvey
المفتشة العامة
هاتف066513 6597 :
بريد إلكترونيpatriciakiko.harvey@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

WFP/EB.A/2019/6-D/1

2

بيان الض ان
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طاق ال ل :تتكفل إدارة الب ا
أهداف الب ا

ب ضددددددع منيات اعالة لنح كمة وإدارة المخاطر والمراقبة والحفاظ ني ا ضددددددمانا لتحقيق

 .ويقدم مكتم المفتع العام ضددددددمانه ورأيه إلل كل ما المدير التىفييا ولتىة مراجعة الحسددددددابات والمتنف

التىفييا ،بشأن كفاية هيه العمنيات واعاليت ا.
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ويسددددددتىد هيا الرأا إلل أ مال اللددددددمان التي أجراها مكتم المفتع العام المراجعات الداخنية ،واسددددددتعراضددددددات المتابعة،
والخدمات االستشارية ،واالستعراضات االستباقية لنىزاهة) اي الفترة ما  1يىاير/كان ن الثاني حتل  31ديسمبر/كان ن اعول
 . 2018وأجريت جميع أ مال اللدددددمان واقا لنمعايير الدولية لنممارسدددددة الم ىية لنمراجعة الداخنية لنحسدددددابات وميثا مكتم
المفتع العام.
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واسدددددتعان مكتم ال مفتع العام أيلدددددا ،حسدددددم االقتلددددداء ،بمصدددددادر أدلة أخرل لتك يا رأيه :اع مال التي أجراها المراجع
الخارجي ووحدة التفتيع المشتركة التابعة لألمم المتحدة اي ام 2018؛ وحالة تىفيي تدابير المراجعة الداخنية المتفق ني ا اي
 31ديسدددددمبر/كان ن اعول 2018؛ والمسدددددائل المى تية التي ل حظت اي التفتيشدددددات والتحقيقات التي أنتزت اي ام .2018
ويعتمد مكتم المفتع العام جزئيا نل اإلدارة إلبالاه بت انم الخنل ال امة المعرواة اي نظم المراقبة الداخنية ،وأنشددددددطة
التدليف ،وأوجه اللعف المعرواة التي تسمح بارتكاب أنشطة تدليف أو وق ع خسائر كبيرة ،أو التي يمكا أن تعرقل إلل حد
كبير اسدددتخدام الم ارد بكفاءة واعالية .وتسدددتىد أ مال اللدددمان التي أجراها مكتم المفتع العام إلل المخاطر ،وت ار اي رأيىا
أساسا معق ال لد م رأيىا بشأن اللمان اي حدود القي د المتأصنة اي منية اللمان.
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خطة ال ل القائ ة على ال خاط  :ال تشدددمل خطة العمل السدددى ية م ام لمراجعة كل أسدددن ب ما أسددداليم العمل أو كل كيان أو
وحدة تىظيمية اي الب ا  .ولكىىا اخترنا بدال ما ذلك خدمات اللدددددمان باالسدددددتىاد إلل تحنيل تىاول المخاطر الت هرية التي
تمف أهداف الب ا  .و الوة نل ذلك ،لم ت ضدددددع خطة منىا لتقديم رأا شدددددامل بشدددددأن منيات الح كمة وإدارة المخاطر
والمراقبة اي البرنام العالمي الشددددددامل أو اي جميع منيات الب ا

التي تد م أهدااه االسددددددتراتيتية والمالية والتشددددددغينية

واالمتثالية.
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القيود ال تأصااالة :يمكا أن تقع أخطاء أو مخالفات وال تكتشدددف بسدددبم القي د المتأصدددنة اي أية منية ما منيات الح كمة أو
إدارة المخاطر أو المراقبة .وكان يمكا اكتشاف مسائل أخرل ربما كانت ستؤثر نل رأيىا ل أجريت أ مال مراجعة إضااية.
وإن أية اسددقاطات لتقييم تنك العمنيات نل الفترات المقبنة يكتىف ا خطر أن تصددبح تنك العمنيات اير مىاسددبة بسددبم التغيرات
اي الظروف أو االستثىاءات التي تسمح ب ا اإلدارة أو التدني اي درجة االمتثال لنسياسات واإلجراءات.

ال أي
يؤكد رأا اللمان السى ا الشامل الصادر ا مكتم المفتع العام أنه باالستىاد إلل أنشطة الرقابة القائمة نل المخاطر التي أجريت
وتم اإلبالغ ى ا اي ام  ،2018لم تحدَّد اي منيات الح كمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة اي الب ا
أن تؤثر بص رة خطيرة نل تحقيق أهداف الب ا

أية أوجه ضعف ما شأن ا

االستراتيتية والتشغينية بصفة امة.

ومع ذلك ،اإن رأا اللمان يحدد ،ما خالل م ام اللمان الفردية ،ممارسات بحاجة لنتحسيا اي متاالت الح كمة وإدارة المخاطر
والمراقبة .وتىاقع تفاصيل المسائل الرئيسية المحددة خالل ام  2018اي الفقرات ما  32إلل  .37وال ترقل الممارسات التي
بحاحة لنتحسيا إلل مست ل اعهمية المؤسسية التي يمكا أن تؤثر بص رة خطيرة نل تحقيق الب ا

عهدااه العامة.
Kiko Harvey
ال فتشة ال ا ة
أب ل /يسان 2019
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ظ ة عا ة على كتب ال فتش ال ام
الوال ة وال ليات
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مكتم المفتع العام أنشأه المدير التىفييا بم جم المادة  1-12ما الىظام المالي وكان يىظمه ميثا مكتم المفتع العام بالىسبة
لتميع اعنشدددطة المىفية اي ام  .2018ويق م مكتم المفتع العام ،اي ي ني /حزيران  ،2019بتحديث ميثاقه ليصدددف أنشدددطة
الشعبة بشكل أالل وتىفيي ت صيات وحدة التفتيع المشتركة لمىظ مة اعمم المتحدة.
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ويمتثل مكتم المفتع العام ،اي تىفييه أنشددددددطة المراجعة ،لنمعايير الدولية لنممارسددددددة الم ىية لنمراجعة الداخنية لنحسددددددابات
"المعايير") الصدددددادرة ا مع د مراجعي الحسدددددابات الداخنييا ،ويترا أنشدددددطة التحقيق واقا لنمبادئ والخط ط الت جي ية
الم حدة لنتحقيقات التي أقرها مؤتمر المحققيا الدولييا ،وواقا أيلا لسياسات التحقيق ومعاييره وخط طه الت جي ية المعم ل
ب ا اي المكتم .ويلطنع المفتع العام ب ظائف الرئيف التىفييا لمراجعة الحسابات والمفتع العام.
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ويقدم مكتم المفتع العام إلل المدير التىفييا جميع تقارير المراجعات الداخنية ،واالسددددددتعراضدددددددات االسددددددتباقية لنىزاهة،
والتفتيشدددددات ،والتحقيقات .وتىس سدددددياسدددددة الكشدددددف ا المعن مات المعتمدة ما المتنف التىفييا نل الكشدددددف ا تقارير
المراجعات الداخنية والتفتيشددات اي م قع شددبكي ام إال اي حاالت اسددتثىائية محدودة؛ وترد التقارير التي تم الكشددف ى ا اي
ام  2018اي المنحق -1ألف .ويقدم المفتع العام أيلا تحديثات اصنية ا أنشطة الرقابة الال ا هيا التقرير السى ا إلل
المدير التىفييا ولتىة مراجعة الحسابات والمتنف التىفييا.
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ويبدا مكتم المفتع العام رأيه باالسدددددتىاد إلل أ مال اللدددددمان التي تم إجراؤها ،ويحدد ما إذا كانت منيات الح كمة وإدارة
المخاطر والمراقبة اي الب ا

تشدددد ب ا أوجه ضددددعف ج هرية يمكا أن تؤثر بصدددد رة خطيرة نل تحقيق أهداف الب ا

االسددددتراتيتية والتشددددغينية بصددددفة امة؛ اير أن رأا اللددددمان اي متمنه يحدد ،اي المراجعات الفردية ،ممارسددددات بحاجة
لنتحسدددديا اي متاالت الح كمة وإدارة المخاطر والمراقبة .وال ترقل الممارسددددات التي بحاجة لنتحسدددديا إلل مسددددت ل اعهمية
المؤسسية التي يمكا أن تؤثر بص رة خطيرة نل تحقيق الب ا

أهدااه العامة.

بيان االستقالل
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يؤكد مكتم المفتع العام لنمتنف التىفييا اسدددتقالله التىظيمي .ولم يحدي أا تدخل ما اإلدارة اي تخطيط اع مال أو اإلبالغ،
ولم تؤثر قي د الم ارد أو أية مسائل أخرل نل استقالل أنشطة الرقابة ورأا اللمان.

الض ان ف الب ا
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يترا مكتم المفتع العام ،اي سددبيل تقديم ضددمان بشددأن منيات الح كمة وإدارة المخاطر والمراقبة اي الب ا  ،مراجعات
تغطي خنيطا ما وحدات العمل وأسدددددداليبه؛ وهي تشددددددمل المكاتم القطرية ،وشددددددعم ووحدات المقر ،والعمنيات نل نطا
الب ا

-12

ككل .وترد اي الفقرات ما  17إلل  43تفاصيل أخرل ا أ مال المراجعة وخدمات اللمان اعخرل.

وترد اي الفقرات ما  44إلل  70تفاصيل أ مال التحقيق التي ال ترتبط ارتباطا مباشرا ب ظيفة اللمان.

ا شطة ف عام 2018
-13

ينخس التدول  1الخدمات المقدمة ما مكتم المفتع العام اي ام  2018والسددددددى ات السدددددددابقة .ويغطي نطا المراجعة
والمخاطر الم ستخدم ل ضع خطة مل ال لمان ال سى ية جميع نظم الب ا

وأ ساليم منه و منياته وأن شطته؛ اير أن رأا

اللددددددمان اليا نقدمه يقتصددددددر نل العمل اليا قمىا به .وتتلددددددما التداول ال اردة اي المنحقيا  1و 2قائمة بتميع التقارير
الصادرة اي ام  2018أو المتعنقة بيلك العام.
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الجدول  :1أ شطة كتب ال فتش ال ام ف الفت ة 2018-2015
السنة

ال اج ات الداخلية
تقار ال اج ة
الصادرة

االست اضات
االستباقية للنزاهة

الخد ات
االستشار ة

التقار ال نجزة

التفتيشات

التحقيقات
القضا ا ال سجلة

القضا ا
ال نجزة

التقار
الصادرة

2015

18

8

ال ي جد

69

73

2

2016

20

3

5

43

50

0

2017

18

5

4

55

40

0

2018

20

2

5

100

53

3

( )1

* اي حيا أنتزت جميع اع مال اي ام  ،2018اإن التقرير قد يصددددددددر اي ام  2019لمرا اة الم ام التي بدأت اي ن اية العام .وتتعنق تقارير
االسدددتعراضدددات االسدددتباقية لنىزاهة الخاصدددة بتشددداد وهايتي بعمل أجرا اي ام  ،2017وبالتالي لم تكا جزءا ما رأا اللدددمان المقدم ما مكتم
المفتع العام اي ام .2018

ال وارد
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ازدادت الميزانية المخصصة لمكتم المفتع العام اي ام  2018ما  7.3مني ن دوالر أمريكي اي ام  2017إلل  9.3مني ن
دوالر أمريكي اي ام  .2018واي ام  ،2018بنغ متم ع الىفقات الفعنية لمكتم المفتع العام  8.5مني ن دوالر أمريكي،
أا  91اي المائة ما مخصدددصدددات الميزانية وذلك اي معظمه بسدددبم الفار الزمىي بيا تخصددديس الم ارد وتعييا الم ظفيا
التدد .واي ام  ،2018بنغ متم ع تكاليف الم ظفيا  6.1مني ن دوالر أمريكي ،وبنغت تكاليف الخبرة االسددددددتشددددددارية 0.4
مني ن دوالر أمريكي ،والعق د التتارية  0.8مني ن دوالر أمريكي ،والسددددفر  0.8مني ن دوالر أمريكي ،واسددددتأثرت التكاليف
اعخرل رخس البرمتيات الحاس بية ،والتدريم ،وما إلل ذلك) بالمبالغ المتبقية.
الجدول  :2يزا ية كتب ال فتش ال ام (بآالف الدوالرات ا
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كية)

2017

2018

مخصصات الميزانية

7 317

9 281

الىفقات الفعنية

7 238

8 469

وازداد دد الم ظفيا اي مكتم المفتع العام اي ام  2018إلل  40م ظفا .واي  31ديسددددددمبر/كان ن اعول  ،2018كانت
هىاك خمف وظائف اىية شدداارة ال تزال إجراءات التعييا اي ا جارية وظيفة مدير مكتم التفتيع والتحقيق ،ووظيفة مسددؤول
تحقيقات ،ووظيفة مراجع داخني ،ووظيفتا مسا دا د م أ مال).
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وكان الفريق المؤلف ما  35م ظفا اىيا حتل ن اية ام  2018مت ازنا ما حيث دد الم ظفيا والم ظفات  48اي المائة
م ظفددة) ومتى ددا  19جىسدددددديددة مختنفددة) .ويحمددل جميع الم ظفيا الفىييا اي هدديه ال ظددائف شدددددد ددادات اي المراجعددة
الداخنية/التحقيق ،مثل ش ادة مراجع داخني معتمد ،أو محاسم ام معتمد ،أو محاسم قان ني ،وش ادات محددة أخرل مدقق
تدليف معتمد ،ومدقق نظم معن مات معتمد ،وشددد ادة التقييم الياتي لنمراقبة ،وشددد ادة ضدددمان إدارة المخاطر) .وتشدددمل م ما
المتطنبات ال ظيفية لنمراجعيا اي مكتم المراجعة الداخنية خبرة سددددددابقة اي شددددددركة مراجعة دولية باإلضددددددااة اي كثير ما
اعحيان إلل خبرة اي العمل مع وكالة ما وكاالت اعمم المتحدة أو مىظمة إنسددددددانية .وتشددددددمل المتطنبات ال ظيفية لنمحقق اي
مكتم التفتيع والتحقيق خبرة اي إنفاذ القان ن أو التحقيق أو الشددددددؤون القان نية ،إلل جانم بعق المحققيا مما لدي م أيلددددددا
ش ادات أو خبرة اي المحاسبة أو المراجعة.

 )1باإلضااة إلل اعنشطة الميك رة هىا ،قدم مكتم المراجعة الداخنية خدمات المش رة والد م إلل لتىة السنع والىقل والتأميا؛ وقدم الد م المطن ب لإلدارة؛ ونسق
وشارك بصفة مراقم اي دة لتان اي المقر؛ و مل مع كيانات خارجية نيابة ا الب ا  .وتشمل أنشطة المش رة اعخرل إسداء المش رة إلل إدارة الب ا بشأن
مبدأ المراجعة ال احدة ،واعحكام المتعنقة بالمراجعة المخصصة والكشف الثىائي ا المعن مات.
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الجدول  :3عدد وظف

كتب ال فتش ال ام للفت ة 2018-2017
2017

2018

الم ظف ن الفىي ن

29

35

م ظف الخدمات العامة

5

5

ال ج وع

34

40

ظ ة عا ة على أ شطة كتب ال اج ة الداخلية
ال اج ة الداخلية والخد ات االستشار ة
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يقدم مكتم المراجعة الداخنية خدمات اللددمان والمش د رة المسددتقنة والم ض د ية إلل الب ا  .وال دف ما هيه الخدمات ه
تحسدديا منيات الب ا

والمسددا دة نل تحقيق أهدااه ما خالل التقييم المى تي لعمنيات الح كمة وإدارة المخاطر والمراقبة

واقتراح التحسدددددديىات المطن بة ىد االقتلدددددداء .واي إطار العمنية التي يتري ا مكتم المفتع العام لتقديم ضددددددمان إلل المدير
التىفييا وأصددددددحاب المصددددددنحة ،تكف ل مكتم المراجعة الداخنية بفحس وتقييم مدل كفاية واعالية منيات الح كمة وإدارة
المخاطر والمراقبة بصفة امة وأداء وحدات الب ا
-18

اي أداء المسؤوليات المسىدة إلي ا لتحقيق أهداف الب ا

وااياته.

واي ام  ،2018أجرل مكتم المراجعة الداخنية تقييميا ذاتييا داخنييا مصح بيا بتحقق خارجي وانصم التركيز اي ا نل
تقييم أداء الشددددددعبة .وحدد التقييم الياتي اعول امتثال مكتم المراجعة الداخنية لنمعايير الم ىية وخنس إلل تحقيقه االمتثال
الكامل ،وتىاول التقييم الياتي اآلخر مدل نلدددددد وظيفة مكتم المراجعة الداخنية وأكد بن اه مرحنة متقدمة .وسدددددديىير هيان
االستعراضان تط ير مكتم المراجعة الداخنية نل اعجنيا القصير والمت سط ،وأكدا أيلا أن استراتيتية المراجعة الداخنية
التي وضددددعت اي ام  2015ال تزال مالئمة .وسدددديسددددعل مكتم المراجعة الداخنية اي ام  2019اصددددا دا إلل تعزيز قيمته
الملدددااة إلل أصدددحاب المصدددنحة ما خالل تحنيالت أخرل واتصددداالت اسدددتباقية لتعميم مالحظاته واسدددتىتاجاته نل اإلدارة
والم ظفيا.

-19

واي ام  ،2018انتقنت المسؤولية ا إجراء االستعراضات االستباقية لنىزاهة تدريتيا إلل مكتم المراجعة الداخنية ا ترااا
بدور هيه االسددتعراضددات االسددتباقية التي تركز نل التدليف ك سددينة مىظمة لفحس العمنيات أو المعامالت أو اإلجراءات أو
اعنشطة .وت دف االستعراضات االستباقية لنىزاهة إلل تحديد مدل التعرض لمخاطر التدليف واختبار ض ابط مكااحة الفساد
ال قائية والكاشدددفة للدددمان اسدددتخدام أم ال الب ا

وأصددد له اي اعاراض المقصددد دة .وانطالقا ما القدرة التحنينية لمكتم

المراجعة الداخنية ،ت شكل اال ستعرا ضات اال ستباقية لنىزاهة ى صرا ما ىا صر ال لمان المقدم ما مكتم المراجعة الداخنية
إلل اإلدارة بشأن مىع التدليف ومراقبته ،وتكميل أ مال التحقيق التي يتري ا مكتم التفتيع والتحقيق لمعالتة اعسباب التيرية
لنتدليف والفساد.
خطة ال ل القائ ة على ال خاط
-20

يترا مكتم المراجعة الداخني ة أنشددددطة اللددددمان واقا لخطة ضددددمان سددددى ية مسددددتىدة إلل تقييم المخاطر ي ااق ني ا المدير
التىفييا بعد التشدداور مع اإلدارة العنيا ،وتسددتعرض د ا لتىة مراجعة الحسددابات .وحسددم ما تقتلدديه المعايير ،يحدد تقييم م ثق
لىطا مخاطر الب ا

أول يات نشدددددداط المراجعة الداخنية بما يتفق مع أهدااه .ويتعنق التقييم بالعمنيات الرئيسددددددية والمخاطر

الحداسددددددمدة اي الب اا

ما خالل تقييم االحتمداالت واعثر بدالىسددددددبدة لنمخداطر/الكيداندات الخداضددددددعدة لنمراجعدة ،واختيدار

الم اقع/الىظم/العمنيات التي ستراجع اي ام  .2018ويرسم التقييم أيلا خريطة تبيا سائر أنشطة خط الدااع الثالث للمان
التىسيق والتكامل بدون تداخل.
-21

وحدد مكتم المراجعة الداخنية نطاقا لنمراجعة يشددددددمل  171كيانا و منية تىظيمية .ويتاح أيلددددددا متال مراجعة تكى ل جيا
المعن مات ومخاطرها اليا حدد ايه  87كيانا و منية وتطبيقا ويتم تحديثه سددددى يا .وقيمت جميع الكيانات الخاضددددعة لنمراجعة
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اي الب ا

واقا عثر الع اقم نل منيات الب ا

واحتمال التعرض لنمخاطر .وصددددددىفت تنك الكيانات واقا لمقيا

ثالي نقاط – مرتفعة ،ومت سددطة ،ومىخفلددة .وصددىفت
كاحتماالت ل ق ع مخاطر .وتم التما

ما

امل المخاطرة س د اء كمؤشددرات عثر المخاطر اي حال تحقق ا أو

آراء ما أصددددددحاب المصددددددنحة الرئيسددددددييا المديرون اإلقنيمي ن ،ومديرو الشددددددعم،

وأ لددداء اريق اإلدارة التىفييية) بشدددأن المخاطر االسدددتراتيتية والتغييرات التىظيمية ،وأجريت تعديالت بىاء ني ا .وشدددمنت
الع امل أيلا مدل التعرض لمخاطر التدليف والفساد لت جيه اختيار االستعراضات االستباقية لنىزاهة.
-22

وصددمم مكتم المراجعة الداخنية خطته السددى ية بشددأن اللددمان بحيث تركز نل أبرز المخاطر ما حيث انطباق ا نل نطا
مخاطر المراجعة .وال ت دف خطة مل مكتم المفتع العام إلل تقديم رأا شددددددامل بشددددددأن منيات الح كمة وإدارة المخاطر
والمراقبة اي البرنام العالمي الشدددددددامل أو جميع منيات الب ا

التي تد م أهدااه االسددددددتراتيتية والمالية والتشددددددغينية

واالمتثالية .وشددددددمنت خطة العمل لعام  2018تغطية مت ازنة لنكيانات الميدانية و منيات المقر .واي ظل ازدياد الم ارد
المخصددصددة لمكتم المفتع العام اي  ،2018نقحت خطة العمل لت سدديع الىطا وإضددااة م ام ميدانية واسددتعراضددات اسددتباقية
لنىزاهة تركز نل التدليف .وبنغ متم ع دد الم ام التي أنتزت  27م مة .وتمثل العمنيات التي تدخل ضددددددما نطا خطة
مل اللمان  51اي المائة ما نفقات الب ا
-23

اي ام .2018

وأجريت شددددرون مراجعة اي ام  ،2018مى ا  11مراجعة لعمنيات ميدانية ،وسددددت مراجعات لم اضدددديع و منيات محددة
شددمنت اسددتعراضددا لنمتابعة) ،وثالي منيات مراجعة لتكى ل جيا المعن مات .وتم الحصدد ل نل ضددمانات أخرل ما خالل
منيا وم متيا لالسددددتشددددارة بشددددأن سددددنسددددنة الكتنة اي التح يالت القائمة نل الىقد ،والمخاطر والرقابة اي المىظمات اير
الحك مية) ،الدددال ا  3اسدددتعراضدددات اسدددتباقية لنىزاهة  )2بشدددأن اسدددتحقاقات الم ظفيا ،وإدارة معن مات البائعيا ،وت زيع
اعايية اي جى ب الس دان.

ال سائل ال ئيسية ال حددة ف عام 2018
-24

اي ام  ،2018وسع مكتم المراجعة الداخنية نطا تغطيته الميدانية بخنيط ما منيات الط ارئ جم رية أاريقيا ال سطل،
وليبيا ،وجى ب الس دان ،والتم رية العربية الس رية) والمكاتم اعصغر اعكثر تركيزا نل التىمية ب روندا ،وك ل مبيا،
وليس ت  ،وليبريا ،ومداشقر ،والفنبيا ،وت نف) .وأتاح ذلك لمكتم المفتع العام تحديد التحديات الخاصة بكل سيا وكل بيئة،
وكيلك القلددايا الشددامنة المشددتركة بيا منيات الب ا
ما اعنشددددطة اعسدددداسددددية للب ا

التي جرل اسددتعراضد ا .وشددمنت خطة العمل أيلددا متم ة مختارة

شددددراء اعايية ،والىقل البرا ،والرصددددد) ،وال ظائف اإلدارية ،مثل إدارة السددددفر وإدارة

اعص ل.
-25

وواصل مكتم المراجعة الداخنية استعراض كيفية دم الىظم المؤسسية والتكى ل جيا ب جه ام وسبل د م منيات الب ا ،
حيث أجريت مراجعة لىظام ك ميت )3 ،وتكى ل جيا المعن مات واالتصدددددداالت اي المكاتم القطرية ،وإدارة ثغرات تكى ل جيا
المعن مات.

-26

وركزت اسددتعراضددات الىزاهة االسددتباقية نل اسددتخدام الىظم اي اللد ابط المتعنقة بمىع التدليف وكشددفه اي إدارة المعن مات
المتعنقة بالبائعيا واسدددتحقاقات الم ظفيا .وروجعت منيات ت زيع اعايية اي جى ب السددد دان وخلدددعت أيلدددا لنتفتيع اي
جيب تي وأواىدا.

-27

ويتلما المنحق  1تفاصيل ا م ام اللمان التي أجريت والتقارير التي صدرت اي ام .2018

-28

وتصىَّف كل مراجعة واقا لتصىيفات مىسقة لصىاديق اعمم المتحدة وبرامت ا .ويبيا الشكالن  1و 2تصىيفات تقارير المراجعة
الصادرة المتعنقة بأداء العمل اي ام  2018الال ا دد التصىيفات وت زيع ا مقارنة بالسى ات السابقة.

 )2تم االنت اء ما إ داد اثىيا ما تقارير االستعراضات االستباقية لنىزاهة المتبقية ما ام  2017بشأن العمنيتيا المىفيتيا اي هايتي وتشاد كان قد تأخرا بسبم
ال ظائف الشاارة.
 )3نظام ك ميت أداة المكاتم القطرية لإلدارة الفعالة) ه قا دة بيانات الب ا

الشبكية الشامنة ما أجل تصميم البرام وتىفييها ورصدها وتحسيا اعداء التىظيمي.
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و ىد تحديد متاالت المراجعة باالستىاد إلل المخاطر ،يركز مكتم المفتع العام نل المخاطر والعمنيات الحاسمة التي تحقق
اي ا ضماناته وتحديده لإلجراءات التصحيحية والتخفيفية أكبر قيمة ملااة وأقصل أثر .وتختار الم ام باالستىاد إلل تحنيل
لنمخاطر الت هرية التي تمف أهداف الب ا  ،ويعبر ت زيع التصىيفات ا ن
المراجعة اعكثر رضة لنمخاطر وليف نل أسا

مكتم المراجعة الداخنية اي اختيار متاالت

اعداء العام للب ا .

الشكل  :1توز ع تقار ال قابة وتصنيفاتها ن عام  2015حتى عام 2018

30
25

9
5

20

3
3

2
11

15

4
17

10

13

7
5

5
3

4

2018

2017

2

2

2016

2015

0

مرضية جزئيا بحاجة إلى تحسين كبير

غير مرضية

مرضية جزئيا بحاجة إلى بعض التحسين

مرضية جزئيا

مرضية غير مصنفة :استشارات ،واستعراضات استباقية للنزاهة

مرضية

لحوظة :بدأ اسدددتخدام نظام التصدددىيف ذا المسدددت يات اعربعة اي ن امبر/تشدددريا الثاني  .2017وطبق هيا التصدددىيف ذا المسدددت يات اعربعة اي  8تقارير ما بيا
 15ما التقارير المرضدددددددية جزئيا اي ام  2017مى ا  4تقارير بحاجة لبعق التحسددددددديا و 4تقارير بحاجة لتحسددددددديا كبير) .واي ام  ،2018وبعد تطبيق نظام
التصددىيف ذا المسددت يات اعربعة تطبيقا كامال ،صددىفت  16مراجعة بأن ا مرضددية جزئيا ،مى ا  11مراجعة بحاجة لبعق التحسدديا ،و 5مراجعات بحاجة لتحسدديا
كبير.
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الشكل  :2التوز ع ال فصل لتصنيفات تقار ال اج ة ف عام 2018

-30

ويقدم هيا القسم نظرة امة نل المسائل الرئيسية المىبثقة ا م ام اللمان التي نفيت اي ام  .2018ويىصم التركيز نل
تحديد متاالت المخاطر الرئيسية وكيلك اتتاهات ا ىد االقتلاء ،مع بيان أ مال اللمان اعخرل المقرر إجراؤها اي ام
 .2019وتمثل المنخصات ال اردة أدناه أهم ما ل حظ ما مسائل.

-31

ويطبق الب ا

م ما سياسات وإجراءات كااية وإن كانت بحاجة لبعق التحسيا ،وتعنقت تصىيفات المراجعة الداخنية اير

المرضية بالعمنيات أو أساليم اع مال الصغيرة التي تمثل جزءا صغيرا نسبيا ما نطا
-32

وحدد مكتم المراجعة الداخنية التحدا الرئيسي وراء تصىيفات المراجعة اي الب ا

مل المراجعة والمخاطر اي الب ا .
اي ام  ،2018وه

دم وض ح االتتاه

و دم تحديد أول يات ج د ت جيه تىفيي الل ابط التي بحاجة لتحسيا كبير أو بعق التحسيا) لألسباب المبيىة أدناه:


ال ت جه القدرات والم ارد ،اي بعق اعوقات ،نل ال جه المالئم نح التىفيي الفعال لنلدددددد ابط واإلجراءات المحددة
اي متم ة سياسات الب ا

وت جي اته وأدلته .وكانت هىاك ثغرات كبيرة اي أ داد الم ظفيا وقدرات البندان التي

ت اجه نقصا اي التم يل ،و دم إمكانية ال ص ل إلل م اقع ت زيع اعايية أو شغ ر وظائف اإلدارة وتىقل الم ظفيا،
مما أثر نل نتاح تقديم المسا دات اإلنسانية اي جم رية أاريقيا ال سطل وليبيا .وحددت المراجعات اي ب روندا،
ومداشددددددقر ،وليبريا تعقيدات اي حااظة برام الب ا

أدت إلل صددددددع بات اي تدبير م ارد كااية لكل نشدددددداط اي

المكاتم القطرية .وال تزال معظم العمنيات تفتقر إلل م اءمة هياكن ا وق ة من ا مع الخطط االسددددددتراتيتية القطرية.
وسددددددي اصددددددل مكتم المراجعة الداخنية تركيزه نل العمنيات الميدانية اي ام  2019ا طريق إجراء  11مراجعة
لنمكاتم القطرية باإلضااة إلل مراجعة لعمنية الط ارئ ما المست ل الثالث اي مىطقة الساحل.


لم يكا الت جيه كاايا ،اي بعق الحاالت ،ولم يكر

الب ا

ج دا وم ارد كااية لنتركيز نل الل د ابط اعسدداسددية

ود م تعزيزها وتط يرها .وتشددددددير نتائ المراجعات التي ركزت نل منيات شددددددراء اعايية ورصدددددددها وإدارة
أصدددد ل ا ،ومراجعة متابعة تعزيز القدرات القطرية ،إلل دم التركيز و دم إيالء أية أول ية لن ظائف الرئيسددددية التي
تقدم د ما هاما لنعمنيات الميدانية .وال تزال منيات الب ا

ونظمه تتسددددم بشددددكل كبير بطابع ا القائم نل التشددددغيل

اليدوا والمعامالت ،مما يفلدددي إلل قصددد ر يؤدا إلل تشدددتيت الت د وصدددرا ا ا اعنشدددطة التي يمكا أن تسددداهم
بفعالية أكبر اي ضمان نزاهة العمنيات اي الميدان .وسيترا مكتم المراجعة الداخنية استعراضا استشاريا لتخصيس
الم ارد المؤسسية اي ام  2019كما سيترا مراجعة لح كمة نظم تكى ل جيا المعن مات المؤسسية.
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ال تزال إدارة المخاطر اي ط ر الىم اي الب ا  ،وبالتالي ا ي اير قادرة نل ت جيه اللددد ابط والىظم وم اءمت ا
مع مسددددددت ل المخاطر واعول يات .وتشددددددير مراجعات المكاتم القطرية واع مال االسددددددتشددددددارية المقدمة ما مكتم
المراجعة الداخنية إلل أنه تم وضدددددع معظم سدددددتالت المخاطر ولكى ا اير مسدددددتخدمة بعد إل طاء اعول ية عنشدددددطة
التخفيف ما المخاطر والداع نح المسداءلة .وتفتقر المسداءلة ،سد اء اي الميدان أو اي المكاتم اإلقنيمية أو المقر ،إلل
بعق ال ضد ح والتىسدديق اي المتاالت م ضد ع االسددتعراض .وال تزال تقييمات مخاطر التدليف تشددكل أداة يسددتعيا
ب ا مكتم المراجعة الداخنية لتيسددير االسددتعراضددات االسددتباقية لنىزاهة ولم تكا هىاك ت جي ات مى تية بشددأن طريقة
إجراء هيه التقييمات لمسا دة المكاتم القطرية اي تعزيز ض ابط ا ال قائية والكاشفة لمكااحة الفساد اي ام .2018
وسي اصل مكتم المراجعة الداخنية تقييم مخاطر التدليف وض ابط مكااحة الفساد اي استعراضات الىزاهة االستباقية
المقرر إجراؤها اي ام  2019لنتغيية المدرسية ،وإدارة السنع ،وكش ف المرتبات اي المكاتم القطرية.



ال تستخدم الىظم والتكى ل جيا بالقدر الكااي كفرصة لترشيد الل ابط وتبسيط ا وتشغين ا آليا ،بما يشمل رصد اعداء،
ومىع التدليف وكشددددددفه .وتبيا لىا أن هيا العامل مطبق اي مراجعات إدارة السددددددفر ،وإدارة اعصدددددد ل ،والرصددددددد،
واسددتحقاقات الم ظفيا ،وإدارة معن مات البائعيا .واي حيا أن الت د جارية نل قدم وسددا لتحسدديا ج دة البيانات
اي الب ا  ،أدل دم تحقيق تكامل الىظم والمسائل المتعنقة بىزاهة البيانات اي المتاالت التي جرل استعراض ا إلل
الحين لة دون كفاية اللددد ابط وتحقيق الكفاءات اي بعق الحاالت .وسددديسدددا د مكتم المراجعة الداخنية اإلدارة نل
تحديد اعسددباب التيرية لتنك الحاالت ا طريق تقييم منيتي تحديد متاالت البيانات وحمايت ا بصددفة اسددتشددارية اي
ام .2019



أدل ضددعف ممارسددات الرصددد إلل جانم دم كفاية مرا اة نتائ الحصددائل إلل ن ع ما االرتتال اي تحديد اعهداف
ونظام معن مات اعداء .وأدل ذلك إلل رقنة تحديد المسددائل والتخفيف ما حدت ا اي ال قت المىاسددم ،وتعنم الدرو
المسددتفادة ،وتحديد المسدداءلة .وال يتيح ذلك أيلددا س د ل قدر محدود ما الرقابة نل المسددت ل المؤسددسددي واي اعقاليم
ىد خط الدااع الثاني بصفة امة.
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والحظ مكتم المراجعة الداخنية اي بعق ما تقاريره بشأن المراجعة الداخنية أن تقييد ال ص ل إلل م اقع تسنيم اعايية،
وإن لم يكا باللرورة يخلع لسيطرة إدارة الب ا  ،أدل إلل ظروف أثرت بشدة نل قدرة الب ا

نل ضمان تقديم

المسا دة اإلنسانية نل الىح المقرر .وهيا المتال ما متاالت التركيز المستمرة لإلدارة وسي اصل مكتم المراجعة الداخنية
أيلا تقييم كيفية قيام إدارة الب ا
-34

بمعالتة هيه المخاطر المعرواة.

وكانت اإلدارة قد أشارت إلل أن إدارة الشركاء المتعاونيا تشكل خطرا كبيرا وهيا ه ما أكده مكتم المفتع العام .اير أن
الب ا

لم يكر

م ارد مؤسسية كااية لت جيه الت د وإ طاء اعول ية ل ا ما أجل معالتة تنك المخاطر .وال يكفي التعاقد

مع الشركاء المتعاونيا وبيل العىاية ال اجبة حيال م ،وت جي م ،ورصدهم وإدارة أدائ م ،للمان الىزاهة الكامنة اي تقديم
المسا دة إلل المستفيديا الى ائييا اي معظم العمنيات التي جرل استعراض ا .وتشير حاالت التحقيق المرتبطة بعمنيات التدليف
المتصنة باعايية أو اعم ال الىقدية الم ز ة ما جانم الشركاء المتعاونيا والشركاء ما الباطا إلل دم كفاية القدرات الداخنية
لمىع التدليف وكشفه .و نل الرام ما أن بعق الشركاء المتعاونيا مع الب ا

نفيوا منيات ق ية لنمراقبة والرصد ،هىاك

مؤشرات تدل نل أن الرصد والرقابة اير مىتشريا بالقدر الكااي داخل الب ا

لتحديد القلايا ومعالتت ا معالتة سنيمة اي

ال قت المىاسم .وأكدت اع مال االستشارية التي أجراها مكتم المراجعة الداخنية اي ام  2018أن المسائل التي أثيرت اي
تقرير مراجعة بشأن إدارة المىظمات اير الحك مية اي ام  2016ال تزال قائمة ولم يتم التخفيف ما حدت ا .واي ض ء المش رة
التي قدمت متددا اي ام  ،2018جرل تفعيل  11إجراء معنقا واستبدلت بتنك اإلجراءات ت صيات جديدة تعبر ا بيئة العمل
الراهىة .ويتلح ذلك اي تحنيل تىفيي إجراءات المراجعة المتفق ني ا أدناه .وما المقرر إجراء مراجعة اي ام  2020إل ادة
الىظر اي مدل التعرض لنمخاطر المتصنة بالشركاء المتعاونيا ورقابة الب ا

ني م .واي ام  ،2019سي اصل مكتم

المراجعة الداخنية إجراء تقييمات لنعىاية ال اجبة المبيولة ما المقر حيال المىظمات اير الحك مية الدولية الشريكة للب ا
وسيىظر اي تقديم الد م لإلدارة ما خالل القيام نل سبيل التتربة اي مراجعة لمىظمة اير حك مية واقا لنحق

التعاقدية.

10
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ويتم تحسيا إدارة المستفيديا للمان نزاهة العمنية حسم ما حدده مكتم المراجعة الداخنية ومكتم التفتيع والتحقيق اي دة
منيات ميدانية .وتعكف اإلدارة نل التعتيل بتىفيي نظام الب ا

إلدارة المستفيديا والتح يالت سك ب) ،والقياسات

البي مترية كحل رقمي لزيادة ق ة إدارة المستفيديا .ويتطنم ذلك أيلا ما الب ا

تعزيز آليات أخرل ،مثل تبادل البيانات،

واالست داف ،والرصد ،وآليات الشكاول والتعنيقات .ويىبغي تشديد الل ابط بدءا بعمنيات االست داف ومرورا بالتستيل
ووص ال إلل التحقق والت زيع ،ما أجل ضمان نزاهة تقديم مسا دات الب ا

إلل الفئات اعشد ضعفا .وما ذلك ،نل سبيل

المثال ،أنه نل الرام ما التحسيىات المنح ظة اي إدارة المستفيديا والتحقق ما خالل التستيل البي مترا اي الحاالت التي
اس تخدم اي ا ،ال تزال هىاك تحديات اي ضمان الم ارد المطن بة لتىفيي هيه التكى ل جيا اي الىظام برمته – بما يشمل مقاومة
المستفيديا وبعق اعطراف الخارجية استخدام التستيل البي مترا .و نل الرام ما وج د المات تدل نل تحسا اي هيا
المتال ،نشتع اإلدارة نل م اصنة الملي بق ة اي استراتيتية رقمىة إدارة المستفيديا نظرا لنتحسيىات الكبيرة التي يحقق ا
التستيل البي مترا و منيات التحقق اي احتماالت تقديم اعايية واعم ال الىقدية إلل المستفيديا المىاسبيا بالمقادير المىاسبة.
واي ام  ،2019يزمع مكتم المراجعة الداخنية تقييم است داف المستفيديا ،وآليات الشكاول والتعنيقات ،و منيات التغيية
المدرسية.
-36

وطرح مكتم المراجعة الداخنية مسائل مثيرة لنقنق بشأن كفاءة سنسنة اإلمداد ،وقدم ت صيات متصنة بطرائق الىقل البرا،
وإدارة اعسط ل ،وتخطيط الشراء؛ وكيلك االستعداد المسبق واإلنزال الت ا اي منية جى ب الس دان .وتبيا أن بعق
الل ابط الرئيسية اير كااية اي متال إدارة البائعيا ،والعىاية ال اجبة ،وتقييم الىاقنيا ،ورصد ض ابط ج دة اعايية وسالمت ا؛
أو تبيا دم تطبيق ا نل تىاوب الم ظفيا اي وظائف الشراء والن جستيات .وما المقرر إجراء مراجعة آلليات ضمان ج دة
اعايية وسالمت ا وإدارة الممرات إثي بيا – جيب تي) اي ام .2019
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وقد اكتمنت الل ابط المرتبطة بالتح يالت القائمة نل الىقد ،اير أن وتيرة التكيف مع الدرو

المستفادة والمخاطر المحددة،

بما اي ذلك ما خالل المراجعات ،ملت ب تيرة بطيئة نسبيا .ونت قع اي هيه المرحنة وضع ض ابط وأدوات أكثر استقرارا
وثباتا نظرا لنحتم الحالي لعمنيات تسنيم التح يالت القائمة نل الىقد التي بنغت  1.8منيار دوالر أمريكي اي ام .2018
وسيترا مكتم المراجعة الداخنية اي ام  2019مراجعة لنتح يالت المقدمة باستخدام ال اتف المحم لة اي ارب ووسط
أاريقيا.
إج اءات ال اج ة ال تفق عليها
-38

ت صي المراجعات الداخنية باتخاذ إجراءات لنتغنم نل أوجه اللعف التي اكتشفت اي منيات الكيانات التي خلعت
لنمراجعة .وتىاقع هيه اإلجراءات مع اإلدارة ويتم االتفا

ني ا مع ا ،وت جه إلل مدير الكيان أو المدير المؤسسي .وترد اي

التدول  4أ داد اإلجراءات المتفق ني ا وتصىيفات ا المىبثقة ا تقارير المراجعة الداخنية التي صدرت اي ام .2018
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الجدول  :4الحالة ال قار ة إلج اءات ال اج ة ال تفق عليها
خاط
تف ة
2017

خاط
تف ة
2018

خاط
توسطة
2017

خاط
توسطة
2018

ال ج وع
2017

ال ج وع
2018

مفت حة اي بداية السىة

27

34

169

168

196

202

صادرة أثىاء السىة

30

32

154

115

184

147

المتم ع

57

66

323

283

380

349

مقفنة أثىاء السىة

22

22

155

149

177

171

اير مىفية اي ن اية السىة

34

44

168

134

202

178

متأخرة تتاوزت تاريخ التىفيي المتفق نيه)

3

16

12

64

15

80

-

23

ت صيات االستعراضات االستباقية لنىزاهة اير المىفية

مخاطر مرتفعة :القلددايا او المتاالت الىاشددئة المرتبطة بمسددائل هامة تعد ج هرية لىظام المراقبة الداخنية .ويمكا أن
تتسبم المسائل المالحظة اي دم تحقيق هدف نتيتة مؤسسية أو يمكا أن تؤدا إلل التعرض لمخاطر تامة يمكا أن
تؤثر تأثيرا كبيرا نل تحقيق أهداف المؤسسة.

الت ار ف:

مخاطر مت سطة :القلايا المتصنة بالمسائل التي تؤثر تأثيرا منم سا نل الل ابط ولكى ا قد ال تتطنم تدخال اجال.
ويمكا لنمسدددددددائل المالحظة أن تح ل دون تحقيق هدف الكيان الخاضدددددددع لنمراجعة ،أو يمكا أن تؤدا إلل التعرض
لمخاطر تامة يمكا أن تؤثر نل تحقيق أهداف ذلك الكيان.

الشكل  :3اإلج اءات ي ال نف ة ال تفق عليها ف
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2015

مرتفعة

وستل اي ام  2018انخفاض بىسبة  12اي المائة اي دد اإلجراءات المتفق ني ا اير المىفية .ويرجع ذلك إلل انخفاض
دد مالحظات المخاطر المت سطة وازدياد مالحظات المخاطر المرتفعة ب تيرة أقل .واي ام  ،2018نفي  171إجراء وأقفنت
تنك اإلجراءات  22خطرا مرتفعا و 149خطرا مت سطا) وأضيف  147إجراء  32خطرا مرتفعا و 115خطرا مت سطا).
واي ام  ،2018تم تفعيل  11إجراء معنقا ما مراجعة داخنية أجريت اي ام  2016لنشراكات مع المىظمات اير الحك مية
واستبدلت بتنك اإلجراءات ت صيات جديدة أسفرت ى ا اع مال االستشارية التي تىاولت إدارة المىظمات اير الحك مية لنتعبير
ا بيئة العمل التديدة .وأقفنت أربع قلايا اير مىفية مىي اترة ط ينة بعد قب ل اإلدارة المخاطر اير المخففة .و نل الرام ما
تنك الت د ،اإن دد اإلجراءات المقفنة خالل السىة أقل مما كان نيه اي ام .2017

12
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وستنت زيادة منح ظة اي دد الت صيات اير المىفية التي تتاوزت تاريخ التىفيي اليا حددته اإلدارة ه ما يرجع اي جانم
كبير مىه إلل تغير مى تية مكتم المراجعة الداخنية اي تتبع تأخر م ا يد تىفيي الت صيات .وا تبارا ما ام  ،2018أصبح
مكتم المراجعة الداخنية يعد اإلجراءات متأخرة التىفيي ىدما ال تتحقق اي ال ن المدة الزمىية التي تحددها اإلدارة اي تقرير
المراجعة )4 .ويعبر هيا التغيير اي المى تية بدقة وإنصاف ا تقادم اإلجراءات اير المىفية وي ضح أيلا الزيادة الحادة اي
اإلجراءات التي تأخر تىفييها اي ام .2018

-41

وتدابير الب ا

لنتخفيف ما المخاطر المحددة ما خالل المراجعات تملي ،اي ج هرها ،ب تيرة أبطأ ما المت قع .وحدثت

حاالت تأخير اي تىفيي وتخفيف مخاطر ثمانيا إجراء .وباالستىاد إلل تحنيل اإلجراءات المتأخرة ،تت قع اإلدارة م ما تىفيي
إجراءات التخفيف ما المخاطر اي ال ن ما يتراوح بيا  214و 246ي ما اي حالة إجراءات التخفيف ما المخاطر المرتفعة
والمت سطة نل الت الي .اير أن اإلجراءات المتأخرة لنتخفيف ما المخاطر المرتفعة والمت سطة حتل ن اية ام  2018كانت
قد تقادمت بمت سط  540ي ما ،وه ما يسنط الل ء نل اإلطار الزمىي اليا يحتاج إليه الب ا

لنتغيير ،خاصة اي المقر.

وي اصل مكتم المراجعة الداخنية تحديد القلايا المتصنة باإلجراءات اير المىفية مىي اترة ط ينة ايما يتصل بتعزيز القدرات
القطرية أو إدارة المىظمات اير الحك مية.
-42

واي  31ديسمبر/كان ن اعول  ،2018كانت هىاك أربعة إجراءات مفت حة ما بيا اإلجراءات ذات اعول ية العالية ال اردة اي
تقارير مراجعة صدرت اي ام  2016أو قبنه وكانت م ج ة إلل شعبة السياسات والبرام وشعبة إدارة ورصد اعداء،
وارتبطت بعمنية مراجعة أنشطة تعزيز القدرات القطرية ،وشعبة الم ارد البشرية بالىسبة لمراجعة الم ارد البشرية اي المكاتم
القطرية .وتتعنق اإلجراءات اعخرل المتأخرة ذات اعول ية العالية بمراجعات أسن ب إدارة المستفيديا ،واإلبالغ االستراتيتي
وصىع القرار ،ومؤشرات اعداء الرئيسية المختارة ،ومراقبة الدخ ل إلل شبكة الب ا

ونظامه العالمي لنمعن مات ويىتز)،

والمسا دة الغيائية مقابل إنشاء اعص ل ،وإدارة المخاطر المؤسسية ،وخارطة الطريق المتكامنة ،و منيات م زامبيق ونيتيريا
واليما.
-43

وسي اصل مكتم المراجعة الداخنية العمل اي شراكة مع اإلدارة ووحدات اع مال اي الب ا

لمتابعة اإلجراءات المتفق ني ا

ما أجل ضمان التخفيف ما المسائل المحددة نل الىح المالئم واي ال قت المىاسم.

ظ ة عا ة على أ شطة كتب التفتيش والتحقيق
خد ات التحقيق
-44

يت لل مكتم التفتيع والتحقيق مسؤولية التحقيق اي اد اءات س ء السن ك ،بما يشمل اد اءات ارتكاب تدليف واساد ضد
الب ا

وبرامته .وتىط ا التحقيقات أيلا نل البالاات المقدمة ب ق ع حاالت خر لنىظاميا اإلدارا واعساسي لنم ظفيا،

والسياسات واإلجراءات والمسائل اإلدارية اعخرل .ويغطي نطا التحقيقات التي يتري ا مكتم التفتيع والتحقيق جميع أن اع
س ء السن ك المرتكم ما الم ظفيا ،بما يشمل ،نل سبيل المثال ال الحصر ،التدليف ،والفساد ،واالستغالل واالنت اك
التىسييا ،والملايقات ،والتحرش التىسي ،وإساءة استعمال السنطة والتمييز ،الال ا االنتقام ىدما يحيل مكتم اعخالقيات
حالة ظاهرة ال جاهة إلل مكتم التفتيع والتحقيق.
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ويترا مكتم التفتيع والتحقيق أيلددددا تحقيقات مع اعطراف الخارجية ،بما يشددددمل ،نل سددددبيل المثال ال الحصددددر ،البائعيا
والشدددركاء المتعاونيا والمتعاقديا ،ال سددديما التحقيق اي االد اءات المتعنقة ب ق ع تدليف واسددداد ،ويمكا أن تشدددمل التحقيقات
أي لا اد اءات وق ع حاالت ا ستغالل وانت اك جى سييا يت رط اي ا م ظف ال شركاء المتعاونيا ضد الم ستفيديا ما الب ا .
ويتم اإلبالغ أيلدا ا اد اءات االسدتغالل واالنت اك التىسدييا إلل اعميا العام لألمم المتحدة حسدم ما ه مطن ب ما جميع
وكاالت اعمم المتحدة وصىاديق ا وبرامت ا .ويىشر اعميا العام لألمم المتحدة هيه االد اءات اي تقارير نىية تصدر كل ثالثة

 )4قبل ام  ، 2018كانت اإلجراءات المتأخرة هي اإلجراءات اير المىفية اي ال ن المدة الزمىية المحددة اي تقرير المراجعة أو المستىدة إلل إطار زمىي محدي
ما اإلدارة اي نظام تتبع الت صيات ومتابعت ا.
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أشدددددددددددددددددددد ددددددددددددددر

اددددددددددددددي

الددددددددددددددمدددددددددددددد قددددددددددددددع

الشددددددددددددددددددددبددددددددددددددكددددددددددددددي

الددددددددددددددتددددددددددددددالددددددددددددددي:

.https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/ar/content/quarterly-updates
-46

ويت لل مكتم التفتيع والتحقيق أيلا المسؤولية ا إجراء تفتيشات .والتفتيشات هي تحريات يمكا إجراؤها اي متال ما
متاالت المخاطر المتص رة خارج سيا خطة مل اللمان السى ية أو دم وج د أا اد اء محدد.

-47

ويمكا إحالة حاالت س ء السن ك المشتبه ب ا التي تحدد أثىاء االستعراضات االستباقية لنىزاهة أو التفتيشات إلل مكتم التفتيع
والتحقيق لتقييم ا والتحقيق اي ا رسميا ىد االقتلاء.

-48

واتخي مكتم التفتيع والتحقيق خط ات حازمة للمان وااء الب ا

بالتزامه بتعزيز بيئة مل أخالقية وآمىة وخالية ما أية

إساءات ،والحفاظ اي ال قت نفسه نل مبدأ دم التسامح مطنقا مع التدليف والفساد ،واالستغالل واالنت اك التىسييا ،والتحرش
التىسي ،وسائر أشكال س ء السن ك .ويشمل دم التسامح مطنقا اي هيه الحاالت التزام مكتم التفتيع والتحقيق بتقييم االد اءات
المتعنقة ب ق ع حاالت خر لسياسات الب ا  ،والتحقيق اي االد اءات الم ض ية ىدما ي جد ما يبررها .كما يشمل دم
التسامح مطنقا التزام اإلدارة باتخاذ اإلجراءات المىاسبة ىدما تثبت التحقيقات صحة االد اءات.
تائ أع ال التحقيق
-49

يتم ثل ال دف ما التحقيق اي تحديد الحقائق وتقديم ما يكفي ما اعدلة والتحنيل لتقرير ما إذا كانت قد وقعت أية مخالفة ،واي
حالة وق

ا تحديد اعشخاص المسؤوليا أو الكيانات المسؤولة ى ا ،وكيلك تمكيا إدارة الب ا

ما اتخاذ التدابير إذا وجد

ما يبرر ذلك نل ض ء نتائ التحقيق .كما أن التحقيقات التي يتري ا مكتم التفتيع والتحقيق يمكا أن تبرز لإلدارة أوجه
ضعف المراقبة ،لتك ن اإلدارة بعد ذلك مسؤولة ا تىفيي اإلجراءات ومعالتة هيه المسائل .و ىدما يسفر التحقيق ا أدلة
تثبت ارتكاب سن ك جىائي ،يمكا لمكتم التفتيع والتحقيق الت صية بإحالة القلية إلل السنطات ال طىية المختصة.
-50

و نل الرام ما الزيادة اير المسب قة اي اإلبالغ ا المسائل المتصنة بس ء السن ك الداخني نتيتة الهتمام وسائط الت اصل
االجتما ي ،وحمالت الت ية الداخنية ،والتغييرات اي سياسة الب ا

بشأن الحماية ضد الملايقات والتحرش التىسي وإساءة

استعمال السنطة والتمييز ،يركز مكتم التفتيع والتحقيق منه اي ام  2018نل أنشطة التحقيق المتصنة بمخاطر التدليف
والفساد ،دون حدوي تح ل كبير اي مح ر تركيز القلايا مىي ام  2017ركز  67اي المائة ما القلايا اي ام  2017نل
التدليف مقابل  63اي المائة اي ام  .)2018ويىبغي اإلشارة إلل أن حاالت التدليف والفساد ازدادت أيلا بسبم الت د
االستباقية ما مكتم المفتع العام اي تطبيق ن
-51

تركز نل التدليف ،مثل االستعراضات االستباقية لنىزاهة والتفتيشات.

واي إطار معالتة العدد المتزايد ما القلايا ،أضيف دد آخر ما المحققيا ما خالل طنبات تم يل إضااية وااقت ني ا اإلدارة
التىفييية اي ام  .2017واي ام  ،2018أ اد مكتم التفتيع والتحقيق الىظر اي منية تنقي الشكاول ،وقام اي ض ء ذلك
بتك يا وحدة متخصصة لتنقي الشكاول .ويتمثل دور وحدة تنقي الشكاول اي إدارة وترشيد كامل منية تنقي القلايا واحص ا
وإجراء مراجعة أولية لنمعن مات ال اردة ،والسعي إلل إجراء مزيد ما التحقق و/أو اإلثبات ىد اللرورة ،وت ار بيلك
معن مات كااية ىد االنت اء ما منية التقييم لتعييا القلايا وتحديد أول يات ا بشكل مىاسم.

-52

ولدل شعبة مكتم التفتيع والتحقيق أهداف رئيسية لألداء اي استكمال التحقيقات ،اير أن مدة استكمال التحقيقات باتت أط ل
خالل هيه السىة بسبم الزيادة الحادة والمفاجئة اي دد الشكاول و دم القدرة نل تعييا محققيا بسر ة وتعقد القلايا .وازداد
دد التحقيقات التي تتاوزت هدف اعداء المحدد بستة أش ر اي ام  )5 ،2018حيث ظنت  14قلية قيد التحقيق اي ن اية السىة
دون ال ااء بال دف المحدد مقابل قلية واحدة اي ام  .2017واي ض ء استمرار زيادة حتم الشكاول الرسمية ش ريا ،يعيد
مكتم التفتيع والتحقيق تقييم احتياجاته ما الم ظفيا للمان استمراره اي ال ااء ب اليته .ويقارن التدول ال ارد أدناه بيا أ داد
القلايا وأنشطة التحقيق اي كل سىة ما ام  2015حتل ام :2018

 )5تتلما أهداف اعداء الرئيسية لمكتم التفتيع والتحقيق استكمال التحقيق اي ال ن ستة أش ر اي المت سط .ويتم قيا تنك الفترة ما وقت اتح التحقيق وحتل
وقت إاال التحقيق .ويتمثل ال دف اي االنت اء ما منية تنقل الشكاول ،والتي تسبق التحقيق ،اي ال ن ش ريا ما استالم ا ،اي المت سط .اير أن ط ل اترة
تنقي الشكاول يتأثر بى ية وت اار المعن مات المقدمة ما صاحم الشك ل وكيلك استعداد مقدمي الشكاول نل الملي قدما بإجراء تحقيق رسمي.
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الجدول  :5حالة أ شطة التحقيق ف الفت ة 2018-2015
2015

2016

2017

2018

161

136

186

368

التحقيقات التي لم تىفي المر َّحنة ما السىة السابقة

21

17

10

25

شكاول السىة السابقة المر َّحنة إلل السىة الحالية

-

-

5

9

182

153

201

402

اإلحالة إلل وكاالت أو إلل إدارات أخرل الم ارد البشرية ،اإلدارة الميدانية،
اعخالقيات ،أميا المظالم ،وكاالت اعمم المتحدة اعخرل ،الشركاء المتعاون ن،
إلخ)

)(23

)(37

)(22

)(68

شكاول ال تسفر ا اتح تحقيق رسمي ،بما يشمل الشكاول المتكررة

)(69

)(56

)(105

)(152

-

-

)(9

)(82

90

60

65

100

دد البالاات التي استنم ا مكتم المفتع العام اي السىة الحالية

ج وع عدد القضا ا الت

تناولها كتب التفتيش والتحقيق خالل السنة

الشكاول المتبقية اي ستالت اإلبالغ حتل ن اية السىة
ج وع التحقيقات الت ج ى الت ا ل

ها خالل السنة

توز ع التحقيقات ال فتوحة
تحقيقات متصنة باد اءات خالل السىة الحالية

69

43

50

66

تحقيقات متصنة باد اءات خالل السىة السابقة

21

17

15

34

)(17

)(10

)(25

)(47

73

50

40

53

تحقيقات جارية اي ن اية السىة
التحقيقات الت أ جزت خالل السنة الحالية

-53

وكانت االبية الشكاول الرسمية  63اي المائة) المقدمة اي ام  2018تتعنق باد اءات ارتكاب التدليف والفساد ،حيث مثنت
حاالت خر سياسة مكااحة الملايقات والتحرش التىسي وإساءة استعمال السنطة والتمييز  25اي المائة ما القلايا ،مى ا
 11اي المائة مرتبطة باد اءات ارتكاب تحرش جىسي .وتمثل نسبة الشكاول ال اردة إلل مكتم التفتيع والتحقيق والمتعنقة
باالستغالل واالنت اك التىسييا  8اي المائة ما دد الشكاول بيىما تمثل المسائل اعخرل المتبقية  4اي المائة إساءة استعمال
اعص ل ،و دم الكشف ا تلارب المصالح ،وما إلل ذلك) .وما بيا  402شك ل تعامل مع ا مكتم التفتيع والتحقيق اي
ام  ،2018أانقت  220شك ل شمنت  60إحالة داخنية و 8إحاالت خارجية .وأانقت الشكاول المتبقية التي بنغ ددها 152
شك ل لدواع مثل دم الت صل إلل أدلة ،وازدواجية الشكاول ،أو دم وج د ما يثبت خر السياسات .واي ام  ،2018مل
مكتم التفتيع والتحقيق اي  100تحقيق .ويبيا الشكل البياني ال ارد أدناه ت زيع التحقيقات التي جرت إدارت ا حسم ن ع
الشك ل.

WFP/EB.A/2019/6-D/1

15

الشكل  :4التحقيقات ف عام  2018حسب وع الشكوى

-54

واي ام  ،2018باشر مكتم التفتيع والتحقيق  66تحقيقا جديدا ورحل أو اتح  34تحقيقا ما السىة السابقة مما أسفر ا 100
تحقيق ال يزال جاريا أو تم استكماله خالل السىة .وانت ل مكتم التفتيع والتحقيق ما  53منية تحقيق ،وأثبت التحقيق صحة
 33بالاا .وال يزال الرصيد جاريا .ويطبق الب ا

معايير صارمة بشأن اعدلة المطن بة إلثبات صحة االد اءات ،ويشترط

إثبات االد اءات بما ال يدع أا متال لنشك .وبالىسبة لنقلايا التي ثبتت صحت ا ال اردة أدناه ،خنس مكتم التفتيع والتحقيق
إلل أنه تم ال ااء بمعايير اإلثبات المطن بة.

الشكل  :5التحقيقات ال ستك لة ف عام  2018حسب النوع

ممارسة تدليف
ممارسة تع يق
ممارسة اساد
تلارب اي المصالح
ممارسة ت اطؤ
ملايقة
تحرش جىسي
دم امتثال اللتزامات الكشف ا المعن مات
مخالفات متى ة
س ء إدارة
سرقة :تح يل مسار اعايية
إساءة استعمال م ارد تكى ل جيا المعن مات
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التحقيق ف قضا ا التدليس
-55

ال يزال نشاط التحقيق مىصبا نل التدليف اليا يرتكبه م ظف الب ا

وم ظف البائع ن لدل الب ا

وكيلك المستفيدون

والشركاء الخارجي ن ،ويغطي هيا الىشاط متم ة ما مخططات التدليف اي تستيل المستفيديا وت زيع اعايية
والمست د ات ،وأنشطة الشراء ،وال جبات المدرسية.
-56

وحدد دد ما تحقيقات مكتم التفتيع والتحقيق التي أنتزت اي ام  2018خسائر نتمت ا حاالت ثبت ارتكاب ا .وأالل
طريقة ل صف التدليف اليا يثبت ارتكابه ه التدليف اليا تؤيده أدلة يتمع ا مكتم التفتيع والتحقيق أثىاء التحقيق .والتدليف
المفترض ه تقدير أو تحديد نطا الخسائر المحس بة بمسا دة ما اإلدارة باالستىاد إلل ااتراضات ما قبيل مدة التدليف والفترة
الزمىية التي ربما وجدت اي ا الظروف المفلية إلل التدليف .وتقدم هيه المبالغ عاراض المعن مات اقط ولم يتحقق مكتم
المفتع العام ما صحت ا.

-57

و ىدما يثبت التحقيق ارتكاب تدليف ،يق م مكتم التفتيع والتحقيق بإخطار اإلدارة ويحاول تحصيل الخسائر ما خالل ال سائل
التعاقدية والقان نية أو ما خالل مطالبات التأميا ،حسم االقتلاء .واي حاالت معيىة ،يمكا أن يشمل جمع الخسائر أيلا
استبدال المىتتات العيىية .وتبيل ج د جمع الخسائر ويتم تتبع ا ما جانم اإلدارة ،وبالتالي ال يشار إلل المبالغ المستردة أدناه.
وينخس التدول التالي مختنف أن اع التدليف المحددة ما خالل التحقيقات اي التدليف التي أنتزت وأثبت مكتم التفتيع
والتحقيق صحت ا وصىفت حسم ائة اعشخاص المسؤوليا ا ارتكاب ا:
الشكل  :6بالغ التدليس حسب النوع
تدليس – ؤ د بأدلة
دوالر أ

قضا ا التدليس والفساد حسب النوع

دوالر أ

ك

%

أنشطة تدليف – م ظف الب ا

1 274

< %1

15 671

%3

أنشطة تدليف – البائع ن

7 940

%1

310 867

%53

723 573

%97

121 726

%21

-

-

120 734

%21

تح يل مسار اعايية – الشركاء المتعاون ن/المىظمات
اير الحك مية

14 500

%2

12 352

%2

ال ج وع

747 287

%100

581 350

%100

أنشطة تدليف – الشركاء المتعاون ن/المىظمات اير
الحك مية
تح يل مسار اعايية – م ظف الب ا

-58

ك

%

تدليس – فت ض ( قدر)

وتم االنت اء اي ام  2018ما  28تحقيقا اي اد اءات ب ق ع أنشطة تدليف أو ارتكاب سرقة ،أثبت مكتم التفتيع والتحقيق
وج د خسائر اي  14مى ا .وإذا خر م ظف الب ا

سياسته بشأن مكااحة التدليف والفساد ،تقدم تقارير التحقيق إلل شعبة

الم ارد البشرية واإلدارة التخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلل حد إن اء الخدمة .واي حالة إثبات أاعال التدليف التي تىط ا
نل م ظفي بائعي الب ا

أو الشركاء المتعاونيا أو المىظمات اير الحك مية ،يتم إخطار تنك الت ات الخارجية وتفرض

جزاءات ىد االقتلاء.
ال ضا قات ،والتح ش الجنس  ،وإساءة است ال السلطة ،والت ييز
-59

اي ام  ،2018أجرل مكتم التفتيع والتحقيق تقييما بشأن  29شك ل رسمية ب ق ع تحرش جىسي ،وه

دد أكبر بكثير ما

دد الشكاول ال اردة اي السى ات السابقة .ويعتقد أن زيادة دد شكاول التحرش التىسي المبنغ ى ا لمكتم التفتيع والتحقيق
راجعة إلل التغيرات اي سياسة الب ا

بشأن الملايقات والتحرش التىسي وإساءة استعمال السنطة والتمييز الال ا الىطا

التىظيمي والتركيز اإل المي نل التحرش التىسي بر مختنف القطا ات.
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وانت ل مكتم التفتيع والتحقيق خالل السىة ما إجراء سبعة تحقيقات بشأن اد اءات بارتكاب تحرش جىسي تمف م ظفيا اي
الب ا  .ويقارن هيا الرقم بثالثيا تحقيقا بشأن التحرش التىسي نل مدار  12اما ما  2006إلل  .2017وما بيا القلايا
السبع المىت ية اي ام  ،2018أقيم الدليل نل خمف مى ا ولم يقم دليل نل واحدة مى ا .ولم تثبت أيلا صحة قلية إضااية تم
اإلبالغ ى ا اي البداية با تبارها تحرشا جىسيا ،نل الرام ما أن التحقيق كشف ا وج د ىصر آخر متعنق بس ء تصرف
ما م ظفيا أثىاء منية التحقيق .وظنت التحقيقات جارية اي ثالي حاالت تحرش جىسي اي ن اية السىة اي حيا كانت تسع
ما القلايا التي قدمت اي وقت متأخر ما السىة ال تزال اي مرحنة استعراض الشك ل ال اردة اي ن اية ام  .2018ويرد
تعريف التحرش التىسي اي سياسة الب ا

بشأن الملايقات والتحرش التىسي وإساءة استعمال السنطة والتمييز ويشمل كل

ما يشكل تحرشا جىسيا ما ق ل أو اعل .وما بيا تحقيقات التحرش التىسي التي أقيم دليل ني ا اي ام  ،2018لم تشمل أا
مى ا أية حاالت ىف جىسي.
-61

وأثرت أيلا التغييرات التي أدخنت سياسة الملايقات والتحرش التىسي وإساءة استعمال السنطة والتمييز اي مار /آذار
 2018نل دد الشكاول المقدمة بشأن سائر متاالت س ء السن ك ،مثل الملايقات ،وإساءة استعمال السنطة ،والتمييز.
وقدمت اي ام  2018أكثر ما  100شك ل ب ق ع ملايقات أو إساءة استعمال السنطة أو تمييز ،ولكا لم تثبت صحة
االد اءات إال اي دد قنيل لنغاية ما تنك القلايا .ويحال كثير ما القلايا اي هيا المتال ،بعد مراجعة ما مكتم التفتيع
والتحقيق وبالتشاور مع اعشخاص المتلرريا ،إلل اإلدارة أو الم ارد البشرية أو أميا المظالم لمعالتت ا ما خالل التس ية
اير الرسمية .وتشمل الشكاول التي تحال م ما خالاات اي أماكا العمل المشتركة أو حاالت س ء تفاهم ما اعالل تس يت ا
ما خالل ال ساطة أو الت اصل بيا اعطراف ،أو مسائل دم الم ااقة نل التعنيقات أو التصىيفات ال ارد اي تقييمات اعداء.
اير أن  12تحقيقا بشأن ملايقات أو إساءة استعمال سنطة اتحت اي ام  2018وتم االنت اء ما  4قلايا مى ا بحن ل ن اية
السىة .وكانت هىاك  13شك ل قيد التقييم حتل ن اية السىة لتحديد ما إذا كان هىاك ما يبرر اتح تحقيق اي ا.

الح ا ة ن االستغالل واال تهاك الجنسيين
-62

كتزء ما استراتيتية اعمم المتحدة لمكااحة االستغالل واالنت اك التىسييا ،طرح العديد ما المبادرات ل ضع ن

مشترك لما

أقر بأنه مشكنة نل نطا المىظ مة بأكمن ا .وليا طنم اعميا العام لألمم المتحدة ما جميع وكاالت اعمم المتحدة وصىاديق ا
وبرامت ا ا تماد تدابير جديدة وتعزيز التدابير القائمة لمىع تنك اعاعال التي ظ رت نل المست ل المشترك بيا ال كاالت
وداخل الب ا

والكشف واإلبالغ ى ا والتصدا ل ا .ويشمل ذلك تىفيي استراتيتية شامنة لتغيير الطريقة التي تىظر ب ا وكاالت

اعمم المتحدة متتمعة إلل ح ادي االستغالل واالنت اك التىسييا ،وتسعل إلل مىع ا ،وت اجه االد اءات بشأن ا .وشمنت
اإلجراءات اي الب ا

قيام مكتم اعخالقيات بتعزيز شبكة المىسقيا المعىييا بالحماية ما االستغالل واالنت اك التىسييا

وتقديم مزيد ما التدريم لنمحققيا اي مكتم التفتيع والتحقيق اي إجراء التحقيقات المتعنقة باالستغالل واالنت اك التىسييا.
-63

وي اصل مكتم التفتيع والتحقيق التعاون بىشاط اي وضع إجراءات شامنة ومشتركة بيا ال كاالت بشأن التحقيق لنمسا دة نل
إجراء التحقيقات اإلدارية اي أاعال التحرش التىسي واالستغالل واالنت اك التىسييا ،وكيلك تعزيز إجراءات إحالة المسائل
التىائية إلل سنطات إنفاذ القان ن ىد االقتلاء.

-64

ويطالم اعميا العام لألمم المتحدة أن تبنغ جميع وكاالت اعمم المتحدة وصىاديق ا وبرامت ا ا را ا جميع االد اءات التي
تتاح بشأن ا معن مات كااية لتحديد اعل االستغالل التىسي ومرتكم الفعل أو إذا كان ضد ضحية يمكا تحديدها .وضما هيا
التعريف ،أبنغ الب ا

اعميا العام لألمم المتحدة ا  14اد اء بشأن االستغالل واالنت اك التىسييا اي ام  2018تىط ا

نل م ظفي الشركاء المتعاونيا أو المىظمات اير الحك مية وكيلك م ظفي الب ا  .ولنحص ل نل معن مات إضااية ح ل
طبيعة الحاالت التي أبنغ ى ا الب ا

اي هيا المتال ،يرجل الرج ع إلل التقرير الفصني الصادر ا اعميا العام لألمم

المتحدة والمشار إليه سابقا اي هيا التقرير.
-65

وتنقل مكتم التفتيع والتحقيق  36شك ل بشأن وق ع استغالل وانت اك جىسييا اي ام  ،2018وأانق  22اد اء أو أحيل إلل
ج ات أخرل التخاذ إجراءات بشأن ا .وأجرا تقييم الثىي شر ما تنك االد اءات وأانقت لعدم الت صل إلل ما يثبت وق ع
استغالل وانت اك جىسييا أو عن ا كانت خارجة ا نطا والية الب ا

بشأن التحقيق ما ذلك مثال أن اللحية لم تكا ما
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المستفيديا ما مسا دة ما الب ا  ،وما اعالل معالتة المسألة ما قبل سنطات إنفاذ القان ن أو كانت خالاا ليلك تتتاوز
قدرة الب ا
المتعاونيا

نل التحقيق نتيتة دم تحديد التاني أو اللحية) .وأحينت شر قلايا إلل شعم التحقيق لدل الشركاء
ىدما كان اعشخاص المت م ن ما اير م ظفي الب ا ) ،أو أحينت مباشرة إلل سنطات إنفاذ القان ن .وكانت

التحقيقات ال تزال جارية اي  14قلية استغالل وانت اك جىسييا حتل ن اية السىة.
-66

ويتىاقق العدد الكبير ما اد اءات االستغالل واالنت اك التىسييا التي استنم ا مكتم التفتيع والتحقيق اي ام  2018مع العدد
اعقل بكثير ما الشكاول المستنمة اي السى ات السابقة .ويعتقد أن هيه الزيادة اي البالاات مرتبطة بالت د التي يبيل ا الب ا
لتحسيا اإلبالغ ا االستغالل واالنت اك التىسييا والتحرش التىسي وزيادة ال ي نل نطا القطاع اإلنساني بصفة امة.

التفتيشات
-67

باإلضااة إلل التحقيقات ،أجرل مكتم التفتيع والتحقيق أيلا ثالثة تفتيشات اي ام  ،2018اثىان مى ا بشأن ت زيع اعايية
وإدارة المستفيديا اي أواىدا وجيب تي ،وواحد بشأن مقدم خدمات مالية.

-68

وركز نشاط التفتيع اي أواىدا خالل ام  2018بالدرجة اعولل نل مخاطر التدليف المرتبطة بتستيل المستفيديا وت زيع
اعايية .وال يزال العمل جاريا اي بعق التحقيقات التي أحينت ما خالل ج د التفتيع ،اي حيا تم االنت اء ما تحقيقات
أخرل .ونفيت اإلدارة نظام التستيل البي مترا والتحقق ما المستفيديا اي أواىدا اي محاولة مى ا لتقنيس حتم الم اد الغيائية
التي تباع اي اعس ا المحنية بعد ت زيع ا ،ولتحسيا ج دة البيانات وكميات الطنبيات ايما يتصل بعدد المستفيديا الييا تقدم
إلي م الخدمة .وما المت قع أن تتحسا كثيرا ض ابط مكااحة التدليف اي الب ا

بفلل تنك الت د ،باإلضااة إلل تحسيا تتبع

اعايية نل ط ل سنسنة اإلمداد وتحسا الل ابط نل المست د ات ،وق ة نظم إدارة شكاول المستفيديا ،وت سيع رصد
اعنشطة الميدانية التي يتري ا الشركاء المتعاون ن.
-69

واختتمت التفتيشات بشأن مقدم خدمات مالية والت زيع العام لألايية اي جيب تي وصدرت تقاريرها اي ام .2019

ال ش وعات والتقار ا خ ى
-70

وأخيرا ،أصدر مكتم التفتيع والتحقيق تقريريا استعراضييا لغرضيا خاصيا ،وتقريريا بشأن ت صيات المراقبة الداخنية،
ورسالة بشأن اآلثار اإلدارية .وتتعنق تقارير استعراض اعاراض الخاصة بش اال الم ظفيا ذات الصنة باإلجراءات المتخية
ايما يتعنق باستعراض مالك اإلدارة باإلضااة إلل استعراض متابعة لت دة وسالمة أايية البائعيا المحددة ما خالل مشروع
سابق .ويصدر مكتم التحقيق والتفتيع تقارير ت صيات الرقابة الداخنية ورسائل اآلثار المترتبة نل اإلدارة ىدما تحدد أ مال
التحقيق ت صيات لتحسيا الل ابط الداخنية أو الخطط المحددة لمكااحة االحتيال التي يتم إبالا ا نل نطا أوسع ما تقرير
التحقيق التخاذ إجراء ما جانم اإلدارة .وترد قائمة بتميع تقارير مكتم التفتيع والتحقيق اي المنحق .2
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ال لحق 1
تقار الض ان والتصنيفات ف عام 2018
ال لحق -1ألف :تقار ال اج ة والتصنيفات
ه ة ال اج ة
1

)6

ال قم ال ج

االستعراض المكتبي لتىفيي اإلجراءات المتفق ني ا والمىبثقة ا مراجعة
تعزيز القدرات القطرية التي أجريت اي ام 2016
اي الفنبيا

2

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

3

المراجعة الداخنية إلدارة السفر اي م ام رسمية اي مقر الب ا
اي جى ب الس دان

للتق

ال ي جد

التصنيف
ال ي جد

AR/18/06

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

AR/18/07

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

AR/18/08

مرض جزئيا – بحاجة لتحسيا
كبير

AR/18/09

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

AR/18/10

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا
مرض جزئيا – بحاجة لتحسيا
كبير

4

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

5

المراجعة الداخنية لنىقل البرا

6

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

7

المراجعة الداخنية لنرصد اي الب ا

AR/18/11

8

المراجعة الداخنية إلدارة اعص ل اي الب ا

AR/18/12

اير مرض

9

المراجعة الداخنية عنشطة د م اعس ا الزرا ية عصحاب الحيازات
الصغيرة اي ك ل مبيا

AR/18/13

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

10

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

اي مداشقر

AR/18/14

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

11

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

اي ت نف

AR/19/01

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

12

المراجعة الداخنية لتط ير نظام ك ميت وتىفييه

AR/19/02

مرض جزئيا – بحاجة لتحسيا
كبير

13

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

اي جم رية أاريقيا ال سطل

AR/19/03

مرض جزئيا – بحاجة لتحسيا
كبير

14

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

اي ليبيا

AR/19/04

اير مرض

15

المراجعة الداخنية لشراء اعايية اي الب ا

AR/19/05

مرض جزئيا – بحاجة لتحسيا
كبير

16

المراجعة الداخنية لتىفيي الب ا عنشطة المسا دة الغيائية العامة وسبل
كسم العيع اي التم رية العربية الس رية

AR/19/06

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

17

المراجعة الداخنية لبرنام إدارة ثغرات تكى ل جيا المعن مات اي الب ا

AR/19/07

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

18

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

اي ليس ت

AR/19/08

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

19

المراجعة الداخنية لعمنيات الب ا

اي ليبريا

AR/19/09

اير مرض

20

المراجعة الداخنية لتكى ل جيا المعن مات واالتصاالت اي المكاتم القطرية

AR/19/10

مرض جزئيا – بحاجة لبعق
التحسيا

اي ب روندا

ال لحق -1باء :جاالت الض ان االستشاري

 )6تقارير المراجعة الداخنية متاحة اي.https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports :
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ال قم ال ج

اسم التق

للتق

تار خ اإلصدار

1

مشروع سنسنة الكتنة لنتح يالت القائمة نل الىقد اي الب ا

AA-18-03

سبتمبر/أين ل 2018

2

م مة استشارية بشأن المخاطر والرقابة المتعنقة بالمىظمات اير
الحك مية

AA-18-04

سبتمبر/أين ل 2018

ال لحق -1جيم :تقار االست اضات االستباقية للنزاهة
اسم التق

ال قم ال ج

للتق

تار خ اإلصدار

1

االستعراض االستباقي لنىزاهة بشأن استحقاقات الم ظفيا

PIR-01-18

أاسطف/آب 2018

2

االستعراض االستباقي لنىزاهة بشأن إدارة معن مات البائعيا

PIR-02-18

سبتمبر/أين ل 2018

3

االستعراض االستباقي لنىزاهة – هايتي

PIR-03-18

ديسمبر/كان ن اعول 2018

4

االستعراض االستباقي لنىزاهة بشأن ت زيع اعايية اي جى ب
الس دان

PIR-01-19

أبريل/نيسان 2019

5

االستعراض االستباقي لنىزاهة – تشاد

PIR-02-19

أبريل/نيسان 2019
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ال لحق 2
تقار

كتب التفتيش والتحقيق ف عام 2018

ال لحق -2ألف :تقار التحقيق ال ثبتة بأدلة
اسم التق

رقم التق

تار خ اإلصدار

المكتم اإلقنيمي اي بانك ك – آسيا والمحيط ال ادئ
1

I 34/17

التحرش التىسي – م ظف ن

يىاير/كان ن الثاني 2018

2

I 05/18

ممارسة تدليف وإساءة استعمال اعم ال – شريك متعاون

ماي /أيار 2018

3

I 04/18

تحرش جىسي – م ظف ن

ي ني /حزيران 2018

4

I 29/18

تحرش جىسي – م ظف ن

سبتمبر/أين ل 2018

5

I 31/18

ممارسة تدليف – م ظف ن

سبتمبر/أين ل 2018

6

I 23/18

تحرش جىسي وملايقات – م ظف ن

سبتمبر/أين ل 2018

7

I 24/18

تع يق وإساءة استعمال اعص ل – م ظف ن

سبتمبر/أين ل 2018

8

I 30/18

ملايقات/م ظف ن

ديسمبر/كان ن اعول 2018

المكتم اإلقنيمي اي القاهرة – الشر اعوسط وشمال أاريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا ال سطل
9

I 32/17

س ء إدارة – شريك متعاون

يىاير/كان ن الثاني 2018

10

I 38/17

مخالفات اي التعييا وممارسات تع يق – م ظف ن

مار /آذار 2018

11

I 50/17

مخالفات اي التعييا – م ظف ن

مار /آذار 2018

12

I 21/18

مخالفات اي التعييا – م ظف ن

ديسمبر/كان ن اعول 2018

المكتم اإلقنيمي اي داكار – ارب أاريقيا
13

I 39/17

ممارسات تدليف وت اطؤ – م ظف ن

ماي /أيار 2018

14

I 51/17

ممارسة تدليف – م ظف ن

ماي /أيار 2018

15

I 45/18

دم اإلبالغ ا ت مة جىائية سابقة – م ظف ن

أكت بر/تشريا اعول 2018

المكتم اإلقنيمي اي ج هانسبرغ – التى ب اعاريقي
16

I 01/18

ممارسة تدليف – م ظف ن

ماي /أيار 2018

17

I 02/18

تدليف اي استرداد الىفقات الطبية – م ظف ن

سبتمبر/أين ل 2018

18

I 19/18

ممارسة تدليف – م ظف ن

ديسمبر/كان ن اعول 2018

19

I 38/18

ممارسة تدليف – م ظف ن

ديسمبر/كان ن اعول 2018

المكتم اإلقنيمي اي نيروبي – شر أاريقيا
20

I 33/17

تلارب مصالح – م ظف ن

يىاير/كان ن الثاني 2018

21

I 29/17

تلارب مصالح وممارسات تدليف وت اطؤ – م ظف ن

ابراير/شباط 2018

22

I 37/17

ممارسات تدليف وتلارب مصالح – م ظف ن

ابراير/شباط 2018

23

I 29/17B

تلارب مصالح و دم اإل الن ا أنشطة أ مال خارجية – م ظف ن

ي لي /تم ز 2018

24

I 29/17C

تلارب مصالح و دم اإل الن ا أنشطة أ مال خارجية – م ظف ن

ي لي /تم ز 2018

25

I 29/17D

تلارب مصالح – م ظف ن

ي لي /تم ز 2018

26

I 53/17

ممارسات تدليف وت اطؤ – بائع

أبريل/نيسان 2018

27

I 54/17

ممارسات تدليف وت اطؤ – بائع

أبريل/نيسان 2018

28

I 55/17

ممارسات ت اطؤ – بائع

أبريل/نيسان 2018

المكتم اإلقنيمي اي بىما – أمريكا الالتيىية والبحر الكاريبي
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ال لحق -2ألف :تقار التحقيق ال ثبتة بأدلة
رقم التق

تار خ اإلصدار

اسم التق

29

I 48/17

إساءة استعمال م ارد تكى ل جيا المعن مات – م ظف ن

مار /آذار 2018

30

I 03/18

ممارسات تدليف واساد وت اطؤ وتلارب مصالح – م ظف ن

ماي /أيار 2018

31

I 06/18

ممارسات تدليف واساد وت اطؤ وتلارب مصالح – م ظف ن

ماي /أيار 2018

32

I 33/18

تحرش جىسي – م ظف ن

أكت بر/تشريا اعول 2018

33

I 40/18

ممارسة تدليف – شريك متعاون

ن امبر/تشريا الثاني 2018

ال لحق -2باء :تقار التحقيق ال ثبتة بأدلة ن جهات أخ ى
رقم القضية
1

I 18/18

تار خ اإلصدار

اسم التق
المكتم اإلقنيمي اي نيروبي – س ء سن ك ت رط ايه م ظف ن تابع ن لشريك متعاون
اي التغيية المدرسية .أحينت القلية إلل الشريك المتعاون وسنطات إنفاذ القان ن لفتح
تحقيق اي ا

ديسمبر/كان ن اعول 2018

ال لحق -2جيم  :التقار ا خ ى الصادرة عن كتب ال فتش ال ام
رقم القضية

تار خ اإلصدار

اسم التق

1

I 36/17

المكتم اإلقنيمي اي داكار – تقرير ا ت صيات المراقبة الداخنية

أبريل/نيسان 2018

2

I 32/17

المكتم اإلقنيمي اي القاهرة – تقرير ا ت صيات المراقبة الداخنية

أبريل/نيسان 2018

3

استعراض خاص المكتم اإلقنيمي اي القاهرة – استعراض التحقيق اي التال م اي سالمة اعايية
وج دت ا ت رط ايه أحد البائعيا للب ا

4

استعراض خاص المكتم اإلقنيمي اي القاهرة – استعراض خاص لشكاول الم ظفيا وقرارات تخفيق
الم ظفيا اي مكتم قطرا

5

X 101/18

المكتم اإلقنيمي اي نيروبي – رسالة بشأن اآلثار اإلدارية

ماي /أيار 2018
ي لي /تم ز 2018
ديسمبر/كان ن اعول 2018

ال لحق -2دال :تقار التفتيش
اسم التق

ال قم ال ج

تار خ اإلصدار

1

تقرير التفتيع ا منيات الب ا

اي أواىدا

IR/01/2018

ي لي /تم ز 2018

2

تقرير التفتيع ا منيات الب ا

اي جيب تي

IR/01/2019

مار /آذار 2019

3

تقرير التفتيع ا مقدم خدمات مالية

IR/02/2019

أبريل/نيسان 2019

F-EBA2019-17520A

