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السنوي لل فتش ال ام

وجز تنفي ي
يقدد مكتدا المفتا العدا بي برندامغ اة دليدة العدالمي الب ااا ) تقريره السددددإلى إلم المالت التإفيدلى سن السددددإدة المإتهيدة
بي  31ديسمبر/كانلن اةول .2019
ويعطي التقرير تقييم مكتا المفتا العا  ،بإاء سلم نطاق العمل المضددددطل ب  ،وبعالية سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والرقابة بي
الب ا

بي سا  .2019كما يقد لمحة سامة سن اةنشدددطة التي نفلها مكتا المفتا العا خالل السدددإة ،بما يشدددمل مكتا المراجعة

الداخلية ومكتا التفتيا والتحقيق.

ش وع الق ار



يحيط المالت سلمدا دبالتقرير السددددإلى للمفتا العدا  )WFP/EB.A/2020/6-D/1ويالحظ أن بإداء سلم أسمدال الرقابة القداممدة سلم
المخاطر أو المراقبدة بي الب اا
المخداطر التي تم تإفيدلهدا وجرا االبالع سإهدا بي سدا  ،2019لم تُحدددد بي سمليدات الحلكمدة أو إدارة د
أوج ضعف جلهرية من شأنها أن تؤثر بصلرة خطيرة سلم تحقيق أهداف الب ا

االستراتياية والتشغيلية بصفة سامة.

ويحث المالت االدارة سلم ا تإا برص التحسين التي أبرزها التقرير.



هلا مشروع قرار .ولالطالع سلم القرار الإهامي المعتمد من المالت ،يرجم الرجلع إلم وثيقة القرارات والتلصيات الصادرة بي نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة P. Harvey
المفتشة العامة
هاتف066513 6597 :
بريد إلكترونيpatriciakiko.harvey@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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بيان الض ان
يسددددتإد رأى الضددددمان الصددددادر سن مكتا المفتا العا لعا  2019إلم أسمال الضددددمان التي أجراها المكتا المراجعات الداخلية،
واسددتعراضددات المتابعة ،والخدمات االسددتشددارية ،واالسددتعراضددات االسددتباقية للإزاهة) بي الفترة من  1يإاير/كانلن الثاني حتم 31
ديسددمبر/كانلن اةول  .2019وقد أجريت جمي أسمال الضددمان وبقا للمعايير الدولية للممارسددة المهإية للمراجعة الداخلية للحسددابات
وميثاق مكتا المفتا العا .
ولتكلين رأي  ،اسدتعان مكتا المفتا العا أيضدا بمصدادر أخرا لددلة ،حسدا االقتضداء ،وهي من قبيل اةسمال التي أجراها بي سا
 2019كدل من المراج الخدارجي التداب للب اا ومكتدا التقييم بي الب اا ووحددة التفتيا المشددددتركدة التدابعدة لدمم المتحددة ،وحدالدة
تإفيل تدابير المراجعة الداخلية المتفق سليها والمسدددامل المإهاية التي للحظت بي التحقيقات التي أُنازت بي سا  .2019ويعتمد مكتا
المفتا العا جزميا سلم االدارة البال

بالانا االخفاق الهامة المعروبة بي نظم المراقبة الداخلية ،وأنشدطة التدليت ،وأوج الضدعف

المعروبة التي تسدم بارتكا أنشدطة تدليت أو بلقلع خسدامر جسديمة أو يمكن أن تعرقل إلم حد كبير اسدتخدا الملارد بكفاءة وبعالية.
وتسدتإد أسمال الضدمان التي أجراها مكتا المفتا العا إلم المخاطر ،وهي تلبر بي رأيإا أسداسدا معقلال لدسم رأيإا بشدأن الضدمان بي
حدود القيلد المتأصلة بي سملية الضمان.
خطة ع ل الضا ان القائ ة على ال خاط  :ال تقضدي خطة سمل الضدمان السدإلية بإجراء بحص لامي أسداليا العمل أو لكل كيان أو
وحدة تإظيمية بي الب ا  .وبدال من ذلك تم اختيار خدمات الضدمان باالسدتإاد إلم تحليل المخاطر الالهرية التي تمت تحقيق أهداف
الب ا  .وخطة الضدمان ليسدت مصدممة لتقديم رأى شدامل بشدأن سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة بي البرنامغ الشدامل أو
بي جمي سمليات الب ا

التي تدسم أهداب االستراتياية والمالية والتشغيلية وتلك الخاصة باالمتثال.

القيود ال تأصلة :يمكن أن تق أخطاء أو مخالفات وال ت ُكتشف بسبا قيلد متأصلة بي أية سملية من سمليات الحلكمة أو إدارة المخاطر
أو المراقبة .وكان يمكن اكتشداف مسدامل أخرا ربما كانت سدتؤثر سلم اآلراء لل أجريت أسمال مراجعة إضدابية .وتخضد أية إسدقاطات
لتقييم تلك العمليات سلم الفترات المقبلة لخطر جعل تلك العمليات ير مالممة بسدبا التغيرات بي الظروف أو االسدتثإاءات التي تسدم
بها االدارة أو التدني بي درجة االمتثال للسياسات واالجراءات.
رأي الض ان ل ام 2019
يلبر رأى الضمان السإلى الصادر سن مكتا المفتا العا ضمانا بأن بإاء سلم أنشطة الرقابة القاممة سلم المخاطر التي تم إجراؤها
واالبالع سإها بي سا  ،2019لم يتم تحديد أى نقاط ضعف جلهرية ،بي سمليات الحلكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة المعملل بها
بي جمي أنحاء الب ا

بي سا  ،2019من شأنها أن تضر بشكل خطير باالنااز العا ةهداف الب ا

االستراتياية والتشغيلية.

وم ذلك ،بقد حدد مكتا المفتا العا ممارسات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة التي تتطلا التحسين .وتشمل خطلات تحقيق
هلا التحسين تحديد أولليات االجراءات لمعالاة أوج القصلر بي الرقابة وتإفيل التحسيإات الرقابية؛ وإسادة الإظر بي تأثير سملية
صإ القرار الالمركزية والمساءلة سلم الضلابط الداخلية سلم المستلا الميداني؛ وتلضي المساءلة ورصد اةداء سلم مستلا
أبرقة القيادة وما بعدها؛ وتحسين خفة الحركة بي سمليات الملارد البشرية وتخطيط القلا العاملة؛ وتعزيز الرقابة بي المإظمة سلم
تإفيل البرامغ من جانا الحكلمات والشركاء من المإظمات ير الحكلمية )1 .ويإطبق االشراف المعزز أيضا سلم إدارة المخاطر
بيما يتعلق بالباسة وشركات التفتيا بي ماال جلدة اة لية وسالمتها .وتتضمن الفقرات  38-21مإاقشة لتفاصيل المشاكل الرميسية
التي تم تحديدها خالل سا  .2019ويرا مكتا المفتا العا أن العيل
أنها ستضر بشدة بإنااز الب ا

بي الممارسات التي تتطلا التحسين ليست كبيرة لدرجة

ةهداب العامة.
Kiko Harvey
ال فتشة ال ا ة
ارس/آذار 2020

 )1الشركاء من المإظمات ير الحكلمية ،ويشار إليهم أيضا بالشركاء المتعاونين ،هم مإظمات ير حكلمية يتعاقد معها الب ا

ةداء خدمات تدسم مهمت .
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ل حة عا ة عن كتب ال فتش ال ام
الوال ة وال ليات
-1

يعمل مكتا المفتا العا بملجا ميثاق تم تإقيح واستماده من قبل المالت التإفيلى بي نلبمبر/تشرين الثاني .2019

-2

ويتألف مكتا المفتا العا من وحدتين :مكتا المراجعة الداخلية ومكتا التفتيا والتحقيق .ويإفل مكتا المراجعة الداخلية
أنشطة المراجعة الداخلية ،التي تتلابق م المعايير الدولية للممارسة المهإية للمراجعة الداخلية ،وهي معايير صادرة سن معهد
مراجعي الحسابات الداخليين ،وم سياسات ومعايير وتلجيهات المراجعة الداخلية التي يأخل بها هلا المكتا .ويارى مكتا
التفتيا والتحقيق أنشطة التحقيق والتفتيا ،التي تتلابق م المبادئ والمبادئ التلجيهية الملحدة للتحقيقات والتي أقرها مؤتمر
المحققين الدوليين ،وم السياسات والمعايير والمبادئ التلجيهية التي يأخل بها هلا المكتا بي التحقيق.
ويقد مكتا المفتا العا جمي تقاريره إلم المدير التإفيلى .وتتطلا سياسة الكشف سن المعللمات ،والتي استمدها المالت
التإفيلى الكشف سن تقارير المراجعة الداخلية والتفتيا بي ملق شبكي سا  ،اإال بي بعض الحاالت االستثإامية .أما التقارير التي

-3

ال يتم الكشف سإها للعمل بهي ا
تلزع وبقا لسياسات وابق سليها المالت التإفيلى.
بيان االستقالل
بي بيان هلا ،يؤكد مكتا المفتا العا للمالت التإفيلى استقالل التإظيمي .ولم يطرأ أى تدخل من االدارة بي تخطيط اةسمال

-4

أو االبالع ،ولم تؤثر قيلد الملارد أو أية مسامل أخرا سلم استقالل أنشطة الرقابة أو سلم رأى الضمان المقد أساله.
ا شطة ف عام 2019
يلخص الادول  1الخدمات التي قدمها مكتا المفتا العا بي سا  2019وبي السإلات السابقة .ويغطي نطاق المراجعة

-5

المستخد بي وض خطة سمل الضمان السإلية جمي نظم الب ا

وأساليا سمل وسمليات وأنشطت ؛ سلم أن رأى الضمان

يقتصر سلم العمل اللى قا ب المكتا خالل العا .
الجدول  :1أ شطة كتب ال فتش ال ام ف الفت ة 2019-2017
كتب ال اج ة الداخلية
ال اج ات الداخلية
تقار
ال اج ة
الصادرة

الخد ات
االستشار ة

(أ)

(أ)

كتب التفتيش والتحقيق

االست اضات
االستباقية للنزاهة
التقار ال نجزة

التحقيقات
القضا ا ال سجلة

التفتيشات
القضا ا ال نجزة

التقار الصادرة

(ج)

2017

18

5

4

55

40

0

2018

20

2

5

100

53

3

2019

22

3

1

174

80

0

أ)

(ب)

بي حين أنازت جمي أسمال المراجعة الداخلية بي سا  ،2019بإن التقارير سن اةنشطة التي بدأت بي نهاية العا يمكن أن تصدر بي سا .2020
)

تُدرج تقارير التفتيا بي السإة التي أُنازت بيها ونُظر بيها ة راض رأى الضمان السإلى وليت بي سإة صدورها .وقد صدر اثإان من التقارير المدرجة
تحت  2018بي سا  ،2019قبل االنتهاء من رأى الضمان لعا  .2018وسيصدر بي سا  2020تقرير تفتيا واحد تم االنتهاء مإ بي سا  2019ولم يإظر
بي ة راض رأى الضمان السإلى لعا .2019

ج)

بي سا  ،2019تضمإت المإازات االستشارية ملكرات لإلدارة تغطي بيان ضمان البرنامغ وبيان سن سملية الرقابة الداخلية لتإظر بيها لاإة المراجعة وشعبة
إدارة المخاطر المؤسسية) ،وملكرة معللمات بشأن إدارة مخاطر الشركاء بي العراق ليإظر بيها المكتا القطرى ووحدة الشراكات م المإظمات ير
الحكلمية) ،وتقرير سن استعراض العإاية اللاجبة بي ماال الحلكمة بي مقر أحد الشركاء المتعاونين للإظر بي من قبل وحدة الشراكات م المإظمات ير
الحكلمية) ،وتقارير سن خدمات ذات صلة بعقد أحد الشركاء من المإظمات ير الحكلمية بي العراق ليإظر بيها المكتا القطرى ووحدة الشراكات م
المإظمات ير الحكلمية) .وقد أدرجت هله المإازات اةربعة بي إجمالي سدد المشاري المإازة التي أسهمت بي رأى الضمان لعا .2019
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ال وارد
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تمت زيادة الميزانية المخصصة لمكتا المفتا العا من  9.3مليلن دوالر أمريكي بي  2018إلم  11.3مليلن دوالر أمريكي
ولتكملدة ملارد التحقيق لمعدالادة الزيدادة المطردة بي االبالع

بي سدا  2019لددسم الضددددمدان بيمدا يتعلق بزيدادة تمليدل الب اا

الزمإية بين تخصدددديص المل فين المعتمددين وبدء سمدل
د
سن شددددكداوا الخط السدددداخن .ويعزا الإقص بي االنفداق إلم الفالة
المل فين الادد.
الجدول  :2يزا ية كتب ال فتش ال ام (بآالف الدوالرات ا

أ)
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كية)
(أ)

2018

2019

مخصصات الميزانية

9 281

11 333

الإفقات الفعلية

8 469

10 391

يشمل مخصصا إضابيا قدره  300 000دوالر أمريكي لتحقيقات اليمن ،ومن أصل ذلك المبلغ تم إنفاق  297 971دوالرا أمريكيا.

وارتف سدد الل امف المدرجة بي الميزانية من  40بي سا  2018إلم  46بي سا 2019؛ سلم أن  ،م استمرار نمل حام
الشكاوا المقدمة وتراكمها ،تمت الملابقة سلم تمليل إضابي لستة محققين إضابيين انظر الادول  .)3وبي نهاية العا  ،كانت
خمت من و امف المل فين الفإيين المخطط لها شا رة كما أن جمي الل امف الست الخارجة سن الميزانية كانت مفتلحة
وخاضعة للتل يف .وقد شغل استشاريلن المإاصا المفتلحة خالل بترة إجراءات التعيين.
الجدول  :3عدد وظف

كتب ال فتش ال ام حسب ال يزا ية
2018

2019

المل فلن الفإيلن

35

40

مل فل الخدمات العامة

5

6

ال يزا ية ا ولية

40

46

محققلن إضابيلن

0

6

ال يزا ية النهائية

40

52

 -8وكان الفريق المؤلف من  41مل فا بإيا حتم نهاية سا  2019متلازنا جإسانيا من حيث سدد المل فين والمل فات  49بي
المامة من المل فات) ومتإلسا يضم  21جإسية مختلفة) .ويحمل جمي المل فين الفإيين بي هله الل امف شهادات مإاسبة،
من قبيل شهادة مراج داخلي معتمد ،أو محاسا سا معتمد ،أو محاسا قانلني سا  ،وشهادات محددة أخرا مدقق تدليت
معتمد ،ومراج نظم معللمات معتمد ،وشهادة مراجعة اةمن السيبراني ،وشهادة التقييم اللاتي للمراقبة ،وشهادة ضمان إدارة
المخاطر) .وتشمل المتطلبات الل يفية للمراجعين بي مكتا المراجعة الداخلية سملما خبرة سابقة بي شركة مراجعة دولية
باالضابة بي كثير من اةحيان إلم خبرة بي العمل م وكالة من وكاالت اةمم المتحدة أو مإظمة إنسانية .وتشمل الصفات
الل يفية للمحقق بي مكتا التفتيا والتحقيق خبرة بي إنفاذ القانلن أو التحقيق أو الشؤون القانلنية ،إلم جانا بعض المحققين
ممن لديهم أيضا شهادات أو خبرة بي المحاسبة أو المراجعة.
 -9بالإظر إلم نمل الب ا  ،كانت الزيادة بي ملارد المراجعة الداخلية تهدف إلم زيادة ملارد مكتا المراجعة الداخلية إلم
 0.15بي المامة من نفقات الب ا  ،وهل ما يقل سن مخصصات الملارد لصإاديق وبرامغ اةمم المتحدة اةخرا ولكإ
أسلم من مستلا التمليل التاريخي للمكتا.
 -10وقد شهد مكتا التفتيا والتحقيق حاالت تمديد لللقت الالز النااز التحقيقات تتااوز الفترة المحددة كهدف داخلي والبالغة
ستة أشهر .وجاء ذلك بسبا الزيادة الحادة بي سدد الشكاوا المتلقاة ،وصعلبة تل يف المحققين بسرسة ،وزيادة تعقيد القضايا.
وبالإظر إلم الزيادة المطردة بي سدد الشكاوا الرسمية المتلقاة ،بإن المكتا يرصد باستمرار احتياجات من المل فين.
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ل حة عا ة عن أ شطة كتب ال اج ة الداخلية
ال اج ة الداخلية والخد ات االستشار ة
-11

بي إطار سملية مكتا المفتا العا لتقديم الضمان إلم المدير التإفيلى وأصحا

المصلحة ،يتكفال مكتا المراجعة الداخلية

بفحص وتقييم مدا كفاية وبعالية سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة بصفة سامة وأداء وحدات الب ا

بي تإفيل

المسؤوليات المسإدة .ويقد سمل الضمان هلا من خالل أداء المراجعات الداخلية واالستشارات المقدمة سلم شكل خدمات
استشارية.
-12

كما يارى مكتا المفتا العا استعراضات استباقية للإزاهة ،وهي بحلصات مإهاية تُارا لتحديد واختبار الضلابط اللقامية
والكشفية المصممة للحد من التعرض لمخاطر التدليت .وبإاء سلم القدرة التحليلية لمكتا المراجعة الداخلية ،تلبر االستعراضات
االستباقية للإزاهة ضمانا لإلدارة بشأن بعالية ضلابط مإ التدليت واكتشاب  ،مما يكمل أسمال التحقيق التي ياريها مكتا
التفتيا والتحقيق من حيث معالاة اةسبا الالرية للتدليت والفساد.

تائ خطة ع ل الض ان القائ ة على ال خاط
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يارى مكتا المراجعة الداخلية أنشطة الضمان وبقا لخطة ضمان سإلية قاممة سلم تقييم المخاطر يلابق سليها المدير التإفيلى
بعد التشاور م االدارة العليا ،وتستعرضها لاإة المراجعة .ويحدد تقييم لإطاق مخاطر الب ا

أولليات نشاط المراجعة الداخلية

بما يتفق م أهداف المإظمة .ويتعلق هلا التقييم بالعمليات الرميسية للمإظمة والمخاطر الحاسمة التي تلاجهها ،وذلك من خالل
تقييم االحتماالت واةثر بالإسبة للمخاطر والكيانات المحددة الخاضعة للمراجعة ،واختيار الملاق والإظم والعمليات التي
ستراج  .ويرسم التقييم أيضا خريطة تبين سامر أنشطة خط الدباع الثالث لضمان التإسيق والتكامل بدون تداخل.
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وقد تم تصميم خطة الضمان السإلية لمكتا المراجعة الداخلية لعا  2019بحيث تركز سلم أهم المخاطر بي نطاق مخاطر
المراجعة .وإجماال ،تم االنتهاء من  30نشاطا ،كان  22مإها من أنشطة المراجعة الداخلية .وقُد ضمان آخر إلم االدارة من
خالل الخدمات والملكرات االستشارية بشأن تخصيص الملارد المؤسسية ،وحماية البيانات والخصلصية ،وسملية التلثيق
الثانلى السإلية المتعلقة ببيان الضمان وبيان الرقابة الداخلية ،والمساءلة أما السكان المتضررين ،واستعراض ترتيبات مخاطر
الشركاء التي تأخل بها اللكاالت ،واستعراض أنشطة أحد الشركاء من المإظمات ير الحكلمية ،واستعراض العإاية اللاجبة
المتعلقة بالحلكمة بي مقر أحد الشركاء المتعاونين .كما تم االنتهاء من استعراض استباقي للإزاهة يتعلق بكشلف المرتبات بي
الميدان ونظا معالاة كشلف المرتبات  .PASportويدرج الملحق اةول التقارير الصادرة سن مكتا المراجعة الداخلية بي
سا .2019
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وبي سا  ،2019اشتملت التغطية الميدانية لمكتا المراجعة الداخلية سلم مزيغ من العمليات الطارمة و ير الطارمة بي تشاد،
وإثيلبيا ،وهإدوراس ،وليبيا ،والإيار ،وباكستان ،وبيرو ،والسلدان ،وأو إدا ،واليمن ،وممر جيبلتي ،ومإطقة الساحل) .وقد
م اكن ذلك مكتا المراجعة الداخلية من تحديد التحديات الخاصة بسياق وبيئة كل سملية ،باالضابة إلم القضايا الشاملة المشتركة
بي العمليات الخاضعة للمراجعة.
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كما طت خطة الضمان أيضا بعض اةنشطة اةساسية للب ا
الهاتف المحملل بي ر

استهداف المستفيدين ،والتغلية ،وأنشطة التحليل القاممة سلم

ووسط أبريقيا ،وسالمة وجلدة اة لية) وو امف االدارة مثل إدارة اةداء وتقييم  ،وتخصيص

الملارد المؤسسية و"إسطاء القدوة بي أسلم الهر " وترتيبات القيادة.
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وواصل مكتا المراجعة الداخلية استعراض كيفية دمغ الإظم المؤسسية والتكإلللجيا بي سمليات الب ا

ودسمها لهله

العمليات ،باستخدا مراجعات الحلكمة بي المشروسات الماهزة بتكإلللجيا المعللمات ،ووصلل أطراف ثالثة إلم بيانات
الب ا
-18

ونظم وحلسبت السحابية ،وكللك مها استشارية تركز سلم حماية البيانات والخصلصية.

وبشكل سا  ،تمثل العمليات التي تدخل بي نطاق خطة الضمان  37بي المامة من نفقات المإظمة بي سا  .2019وهله الإسبة
المئلية للتغطية أقل نسبيا مقارنة بإتامغ السإلات السابقة من العديد من المها المتعلقة بالعمليات المؤسسية التي ال تتعلق مباشرة
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بمراكز للتكلفة أو بتكاليف محددة ،كما بي مراجعة "إسطاء القدوة بي أسلم الهر " وترتيبات القيادة ،ومراجعة إدارة اةداء
والتقييم.
-19

ويتألف نظا التصإيف المستخد بي مراجعات مكتا المراجعة الداخلية من أربعة مستليات وهل يُستخد مإل نلبمبر/تشرين
الثاني  .2017وتتلابق تصإيفات هلا الإظا م ما هل مستخد بي كيانات اةمم المتحدة اةخرا .وقد أكمل المكتا و/أو أصدر
 21تقرير مراجعة داخلية بتصإيفات محددة بي سا  2019وتقرير متابعة واحدة بدون تصإيف انظر الملحق اةول ،الادول
-1أ)
الشكل  :1توز ع تقار ال قابة وتصنيفاتها ن عام  2017إلى عام 2019
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ملحل ة  :بدأ اسدتخدا نظا التصدإيف ذى المسدتليات اةربعة بي نلبمبر/تشدرين الثاني  .2017و ُ
طبق هلا التصدإيف بي  8تقارير من بين  15من التقارير المرضدية
جزميا بي سا  4 2017بحاجة إلم بعض التحسين و 4بحاجة إلم تحسين كبير).
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الشكل  :2التوز ع ال فصل لتصنيفات تقار ال اج ة ف عام 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 AR/19/11با ستان
 AR/19/16تشاد
 AR/19/19التحو الت القائ ة على استخدام الهات ال ح ول ف
ووس أف قيا
ة وجودتها خاط ة سسية
 AR/19/20سال ة ا
 AR/19/22إدارة ا دا والتقييم
 AR/19/23حو ة ال ش وعة ال كنة بتكنولوجيا ال لو ات
 AR/20/01ت تيبات الن ة على ستو القيادة ال ليا
 AR/20/02وصول أط اف ثال ة إلى البيا ات والن م
 AR/20/05إثيوبيا
 AR/20/07استهداف ال ستفيد ن
 AR/20/09ا ن السحاب

ب

•
•

 AR/19/15االستجابة لحالة الطوار
 AR/19/18بي و

•
•
•
•
•
•
•

•

 AR/19/12إدارة

•

 AR/ 19/21تاب ة تنفي االج ا ات ال تفق عليها وال نب قة عن

جيبوت

اج ة عام

وبصفة سامة ،تعتبر الكفاءات اةساسية بي الميدان كابية لتمكين الب ا
القلا العاملة بي الب ا

AR/19/13
AR/19/14
AR/19/17
AR/20/03
AR/20/04
AR/20/06
AR/20/08

ن ال ستو

ف

نطقة الساحل

النيج
السودان
هندوراس
الي ن
ال ا
أو ندا
الت ة

الداخلية ل ليات الب ا

ف ليبيا

من تحقيق أهداب وواليت سلم نحل بعال .وتتمت

بفهم قلى لمهمة المإظمة وهي مكرسة للمساهمة بي تحقيقها .وتتلبر لدا الب ا

سياسات

وإجراءات كابية ،م أنها تتطلا التحسين .ويتعلق التصإيف ير المرضي لتقرير مراجعة إدارة ممر جيبلتي بعملية تمثل جزءا
صغيرا جدا من نطاق المراجعة بي الب ا .

الشكل  :3ا ه ية الجوه ة للكيا ات الخاض ة لل اج ة وتصنيفها (على أساس النفقات السنو ة بالدوالر ا
(

)

الي ن

نطقة
الساحل

PASport

ك )
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ال سائل ا ساسية ال حددة ف عام 2019
-21

للحظت بي سا  2019مسامل متكررة من السإلات الماضية ،وهي تشمل بعض المشاكل التي يعتبر مكتا المراجعة الداخلية
أن لمعالاتها من جانا االدارة أهمية حاسمة قبل أن تخ الِّف تأثيرا كبيرا سلم تإفيل مهمة الب ا وبعاليتها .وقد طرأت زيادة
بي سدد المراجعات كشفت سن الحاجة إلم إجراء تحسيإات كبيرة ،كما ارتف سدد التلصيات ذات اةوللية العالية التي لم
تعالاها المإظمة أو تحلها بشكل بعال بعد.

-22

وتمثل أحد التحديات الكبيرة التي واجهها الب ا

بي سا  2019بي تعيين أولليات الاهلد لتلجي تإفيل التحسيإات الرقابية

التي تم تحديدها من خالل سمليات المراجعات الداخلية ،وبي تأثير أوج القصلر هله سلم العمليات الميدانية.
-23

وقد أ هر سمل مكتا المراجعة الداخلية بي سا  2019أن الب ا

لم يكن بعاال بي إدارة أولليات  ،وتخصيص الملارد الالزمة

لتلك اةولليات وتعديل أو تصحي المشاكل المحددة ،إن لم يكن حلها تماما .ويتالم ذلك بي العمل اللى أنازه المكتا بشأن
سملية تخصيص الملارد المؤسسية ،وحلكمة المشروسات الماهزة بتكإلللجيا المعللمات ،والتحليالت القاممة سلم الهاتف
المحملل بي ر ووسط أبريقيا ،وحماية البيانات والخصلصية .وكانت قد أثيرت مخاوف مماثلة بي سا  2018بيما يتعلق
بإدارة المستفيدين ومإصة الب ا

الرقمية الدارة المستفيدين والتحليالت سكل ) ،مما يشير إلم مشكلة مستمرة يإبغي

معالاتها .وتبدو المبادرات والسياسات مازأة ،بدون سمليات بعالة للفرز والتحكيم بيإها ،وتقييم المشاكل ومعالاتها وحلها.
وتشير مراجعة إسطاء القدوة بي أسلم الهر إلم الحاجة إلم أن تحدد القيادة سلم نحل أبضل السبل الكفيلة بإنااز المبادرات
االستراتياية وقياسها؛ وكشفت سن انعدا التعريف اللاض لددوار والمسؤوليات بي المإاصا القيادية الرميسية وسد إرساء
أهداف واضحة لدداء .ومن شأن االنضباط التإظيمي وتغيير طريقة التفكير بي المإظمة أن يتكفل بتحديد اةولليات ومتابعتها
والحفا سلم المساءلة ،لضمان التزا اةبراد المكلفين بأسلم مستليات المسؤولية والثقة بي المإظمة بالسياسات والقلاسد
والمبادئ التلجيهية المطبقة سلم الامي  .وم ازدياد سدد القضايا التي تإتظر الحل ،بقد باتت تشكل سبئا ثقيال سلم قدرة
الب ا  .وإذا لم يتم معالاة هلا اةمر ،بقد يكلن ل تأثير الحق سلم بعالية تحقيق المإظمة لمهمتها.
-24

ويتض ذلك أيضا بي المكاتا القطرية ،حيث تشكل المعامالت نسبة كبيرة من العمل وكثيرا ما تكلن اةولليات محكلمة من
المقر ،دون نتامغ مرمية أو بلامد واضحة للعمليات الميدانية .وأشار العمل اللى قا ب مكتا المفتا العا بشأن التلثيق الفرسي
الميداني بيما يتعلق بالضلابط الداخلية إلم وجلد سملية روتيإية ملجهة نحل االمتثال بشلت بي تحديد نقاط الضعف بي الرقابة
أو تقديم سروض دقيقة أو إضابة قيمة .وكشف االستعراض االستباقي للإزاهة بشأن كشلف المرتبات بي المكاتا القطرية
ونظا تاهيز كشلف المرتبات  PASportأن كشلف المرتبات الميدانية لت تاهز يدويا لسإلات ،مما سرض المإظمة لمخاطر
التدليت والخطأ المحتملة ،وشكل إهدارا أكيدا للملارد .كما يلز إجراء تعديالت مختلفة سلم خارطة الطريق المتكاملة ،سلم
سبيل المثال لتتب الميزانية والإفقات أو تقديم الخدمات المرجعات الخاصة بحالة الطلارئ بي الساحل ،وبإثيلبيا ،وأنشطة
التغلية) لضمان أن العمليات تدسم تإفيل العمليات بفعالية.
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ويعد االبتقار إلم خفة الحركة بي سمليات الملارد البشرية وتخطيط واختيار القلة العاملة المإاسبة مصدر قلق متكرر .وم أن
رأى الضمان لعا  2018حدد القدرة والملارد كماالين يحتاجان إلم االهتما  ،إال أن المشكالت التي تتطلا اتباع نهغ استباقي
وتطلعي إزاء تخطيط القلا العاملة ال تزال باقية بي العديد من المكاتا القطرية التي تمت مراجعتها بي سا  .2019وتشير
بعض سمليات المراجعة الداخلية إلم نقاط الضعف بي تعيين المديرين القطريين و يرهم من أسضاء االدارة وبي نقلهم
واستمراريتهم وإلم طلل وتباين نتامغ سمليات الملاءمة أو إسادة الهيكلة الرامية إلم تزويد المكاتا بالقدرات والمهارات
الالزمة .كما أن إدارة الملاها واةداء سلم المستلا الفردى ال تاد ترسيخا لها بي أهداف المإظمة ،وال يتلبر سرض واض
ةهداف االدارة.
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وسلم الر م من المشاركة القلية ومستليات االنااز المتحققة بي سملية تقييم اةداء ،بإن إدارة اةداء تتطلا التعزيز لزيادة
استخدامها وبامدتها بي صإ القرار الترقية وإسادة التعيين) ولخلق سقلية أداء حقيقية .وثمة ابتقار إلم اللضلح بيما يتعلق
بالمهارات والكفاءات المطللبة لدداء وتحقيق التقد بي مختلف الرتا والمإاصا بي المإظمة.

9
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كما أبرزت مراجعة إسطاء القدوة بي أسلم الهر الحاجة إلم مزيد من المساءلة وإدارة اةداء سلم مستلا اةبرقة القيادية.
وبي سا  2020وما بعده ،سيإقل مكتا المراجعة الداخلية نها المتعلق بمراجعة "إسطاء القدوة بي أسلم الهر " إلم المراجعات
داخل البلدان بهدف تعزيزها من خالل إضابة تقييم القدوة االدارية والسلطة التقديرية .وللحظ أيضا سد وجلد سمليات محددة
بلضلح للمساءلة ورصد اةداء بيما يتعلق باستخدا الملارد ،وذلك بي العمل المتعلق بتخصيص الملارد المؤسسية ،بما بي
ذلك بي المقر ،حيث ال يلجد تتب واض ةداء الشُعا.
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وسلم نحل ما ُحدد بعال بي سا  ،2018تعمل المكاتا القطرية ،وال سيما المكاتا الصغيرة والمتلسطة الحام ،سبر حلابظ
كبيرة ومعقدة تتااوز قدراتها سلم مستلا مشروسات ومبادرات مؤسسية وخطط استراتياية قطرية ال تستطي المكاتا القطرية
تحقيقها سلم الدوا  .وبالتعامل م التلقعات المتزايدة باستمرار لالستاابة لسياسات المقر ومبادرات وزيادة التلكير بمسؤولياتها
االمتمانية ،تلاج المكاتا القطرية قيلدا سلم القدرات ،م محدودية التلجيهات من المقر بشأن الضلابط المطللبة أو المر لبة
واالبتقار إلم حدود دنيا بيما يتعلق بالقدرة المؤسسية سلم تحمل المخاطر.
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وهإاك تخصيص تفصيلي مفرط للمها اةساسية سلم المستلا القطرى ،حيث يارى تكييف الإظم والعمليات بحرية م سياقات
تعتبر بريدة من نلسها ،مما يؤدى إلم الشعلر بأن تطبيق الضلابط اختيارى .ويلاصل مكتا المفتا العا التشاي سلم تطلير
ضلابط أساسية ومتلقعة يتم تحديدها سلم المستلا المؤسسي ويارى إنفاذها إما مركزيا أو من خالل اةتمتة ،للحد من التعرض
للمخاطر المؤسسية وتحديد القدرة سلم تقبل المخاطر بشكل واض  .وتتلاصل لاهر التقييمات والتحليالت التشغيلية الضعيفة،
وانعدا اةثر التلجيهي للعمليات الحالية سلم تحديد أولليات سياسات المإظمة وإجراءاتها .ويُستخد جانا من القدرات الميدانية
بي تلبية المتطلبات القاممة وإن كانت قديمة أو بي العإاية بالإظم والعمليات ير الفعالة .وبي العديد من المراجعات سمليات
إثيلبيا وهإدوراس وباكستان واليمن ،وأنشطة التغلية ،وأنشطة استهداف المستفيدين) ،للحظت مشاكل تتعلق بفعالية أنشطة
الرصد ،وخاصة بيما يتعلق بتخطيط هله اةنشطة وتزويدها بالملارد لضمان تلبر ما يكفي من التغطية واةدلة.

-30

وم تقد الب ا
بإشراف الب ا

سلم طريق تعميم وتإفيل الخطط االستراتياية القطرية ،تسلط المراجعة الضلء سلم الشلا ل المتعلقة
سلم التإفيل من قبل الشركاء الحكلميين كما للحظ بي مراجعات سمليات إثيلبيا وهإدوراس وباكستان واليمن

وأنشطة التغلية) .ويرج ذلك جزميا إلم سد كفاية التلجيهات سلم المستلا المؤسسي أو إلم سد وض تلجيهات بعد.
-31

وكما اتض من سمل مكتا المراجعة الداخلية بي سامي  2016و ،2018ال تزال إدارة المإظمات ير الحكلمية بحاجة إلم
االهتما  ،ةن الضلابط ما زالت ال تلبر الضمانات الالزمة .ويتطلا استخدا الب ا

الكبير للشركاء من المإظمات ير

الحكلمية لتقديم المساسدة ،وكللك دور هؤالء الشركاء بي تسايل المستفيدين ،استمادا قليا سلم الضلابط التي يإفلها الشركاء
المتعاونلن ووضلحا مستمرا ةنشطة تقديم المساسدة من خاللهم ،بما بي ذلك سمليات التسليم بي الشلط اةخير والتحليالت
الإقدية .كما أثارت المراجعة الخاصة بأنشطة التغلية مخاوف بشأن اةدوات المستخدمة بي التدخالت التغلوية من خالل الشركاء
المتعاونين.
-32

وقد تم تحديد نلسية اة لية وسالمتها باستبارهما من أبرز المخاطر بي سال المخاطر المؤسسية للب ا  ،وللا بقد وق سليهما
االختيار كماال من مااالت تركيز المراجعة .وتشير االختبارات التي تم إجراؤها أثإاء المراجعة بي هلا الماال ،باالضابة إلم
الحلادث التي وقعت بي السإلات اةخيرة والتدليت سن طريق استبدال المإتاات واللى تم كشف من خالل التحقيق ،إلم وجل
معالاة هلا الخطر بإشاط .وتعتبر إدارة مخاطر الطرف المقابل ،ومراقبة سملية التفتيا سلم الالدة والسالمة وضعف تقلية
اة لية ،مااالت تتطلا اهتماما بلريا ،وهل ما للحظ بي المراجعات الخاصة بعمليتي أو إدا واليمن وبسالمة وجلدة اة لية،
والتي استإدت أيضا إلم ساالت حلادث اة لية والمراجعات والتحقيقات بي هلا الماال .وقد تخلفت أنشطة الضلابط
واالستثمارات المطللبة للحفا سلم جلدة الغلاء ،مما أدا إلم وض ال يتم بي بي الغالا تحديد سيل

الالدة قبل تلزي

اة لية .وتعمل المإظمة اآلن سلم تحليل تركيزها من مراقبة الالدة إلم ضمان الالدة بي المإب  ،وهي تستخد لللك نملذج
تمليل جديد ُوض بي أواخر سا .2019

-33

وقد أناز مكتا المراجعة الداخلية أسماال كبيرة بي ماال تحليل اةملال بالهلاتف المحمللة ،وهي آلية تسليم ال تزال محدودة
من الإاحية العملية ،سلم الر م من أن الترتيبات التعاقدية الاديدة تشير إلم زيادة بي التحليالت المستإدة إلم الهاتف المحملل
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وبي تطليرها المستقبلي المزم  .وسملما ،بإن سملية صإ القرار ال مركزية ،حيث يتمت المديرون القطريلن بسلطة واسعة
لتقبل المخاطر وتحديد ما إذا كانت الضلابط قد وضعت من خالل التصميم بي بعض اةحيان تتخل خيارات تتعارض م
مشلرة المكتا االقليمي أو خبراء المقر) ،مما يؤدى إلم سد كفاية سقلد و/أو سمليات التحليالت المستإدة إلم الهاتف المحملل،
أو إلم جعل العمليات ير مستدامة ومفرطة بي التعقيد بالإسبة لمستلا الدراية المتاح سلم المستلا القطرى وهل ما ذكرت
مراجعات سمليات تشاد والعراق والإيار وأو إدا واليمن) .وقد أدا ذلك بدوره إلم تعريض المإظمة لمستلا سا ٍل من مخاطر
التدليت حيث تظل الفالات بي العمليات ير محددة قبل المراجعة.
-34

كما أن الإملذج الالمركزى لصإ القرار هل ملضلع مثير للقلق بي ماال تكإلللجيا المعللمات .ويشير استعراض حلكمة
المشروسات الماهزة بتكإلللجيا المعللمات إلم الالمركزية كسبا لكلن مشروسات تكإلللجيا المعللمات مازأة ،وهي
مشروسات ال تحظم دامما باةوللية أو تتماشم م الرؤية المؤسسية لتكإلللجيا المعللمات واةولليات االستراتياية لدا
المإظمة .كما أن مكتا المفتا العا وجد أن هإاك تحديدا ير مكتمل و ير دقيق لملارد المعللمات المطللبة لدسم مشاري
تكإلللجيا المعللمات الرميسية ،باالضابة إلم مبادرات تفتقر إلم الرؤية الكاملة أو إلم رصد التكاليف واالنفاق سلم استثمارات
تكإلللجيا المعللمات أو الروابط اللاضحة بالمسؤولية والمساءلة من جانا المكاتا الميدانية ودسم تكإلللجيا المعللمات .وقد
للحظ هلا بي سدة مإاسبات بيما يتعلق بإظا إدارة معللمات المستفيدين والتحليالت سكل ) ،م استماد التإفيل المرن لضلابط
وو امف  ،كما للحظ االبتقار إلم استراتياية واضحة للتعميم مما يعيق جهلد تعزيز إدارة المستفيدين .وليت من اللاض لمكتا
المراجعة الداخلية ما إذا كانت الاهلد بي نهغ التحلل الرقمي والتبسيط تركز بالفعل سلم أكثر اةملر أهمية من مإظلر التإفيل
المؤسسي وكفاءة المإظمة وضلابطها ،وذلك بي يا هيكلية مؤسسية قلية واالبتقار إلم الرؤية وتحديد اةولليات.

-35

وبي ماال حماية البيانات والخصلصية ،أدت الفالات المختلفة بي سياسات وتلجيهات المإظمة إلم ضعف حماية البيانات
والملقف إزاء الخصلصية وزيادة خطر تعرض ماملسات بيانات الب ا

الساءة االستخدا أو لعد استخدامها .ويلز تركيز

االهتما بمعالاة هله الفالات سلم مستلا االدارة العليا .ولهلا أهمية أكبر م قيا الب ا
ب آلليات مثل نظا سكل  ،تعتمد سلم متانة أمن البيانات .وقد كان دليل الب ا

بتطلير سروض القيمة الخاصة

لحماية البيانات الشخصية والخصلصية

سابقا للممارسات العامة سإدما تم نشره بي يلنيل/حزيران  .2016وم ذلك ،وجد مكتا المفتا العا أن ملقف الب ا

بشأن

حماية البيانات والخصلصية آخل بي التخلف سن االتااهات الحالية وممارسات المإظمات اةخرا سبر جمي ماملسات
البيانات ،وليت بقط من حيث معللمات الهلية الشخصية للمستفيدين .وبي مارس/آذار  ،2020ال يزال العمل جاريا بشأن تعيين
مسؤول لحماية البيانات ،وهل إجراء كان قد تم االتفاق سلي بالفعل بي نلبمبر/تشرين الثاني  ،2017مما يشكك بشعلر الب ا
بااللحاح بيما يتعلق بحماية البيانات والخصلصية .وال يزال جانا كبير من المالحظة  5اللاردة بي تقرير سا  2017بشأن
المراجعة الداخلية الدارة المستفيدين مإطبقا بي .2019
-36

وأكدت المراجعة الداخلية للحلسبة السحابية بي الب ا

خطر هله الترتيبات سلم خصلصية البيانات وهل ما أبرزت وحدة
)2

التفتيا المشتركة بي تقريرها سن إدارة خدمات الحلسبة السحابية بي مإظلمة اةمم المتحدة )،مما يسلط الضلء أيضا سلم
الحاجة لمزيد من التدقيق سإد التفكير بي الخدمات السحابية وإسداد العقلد واتفاقيات مستلا الخدمة ورصدها.
-37

وبالمثل ،تم ماددا ،بي تقرير المراجعة بشأن استهداف المستفيدين بي الب ا  ،تحديد بالات تسايل المستفيدين التي كانت قد
أ ُبرزت بي سا  .2017وتعتمد المكاتا القطرية سادة بشكل كبير سلم الشركاء المحليين و يرهم من أصحا المصلحة
الرميسيين بي أنشطة استهداف وتسايل المستفيدين ،وهي ترث مإهم مستلا الضمان والمخاطر المرتبطة بهله العمليات .ويعتبر
تعميم نظا سكل محدودا ،وال يزال العديد من البلدان يعتمد سلم مصادر ير آمإة لبيانات المستفيدين وقلاممهم .وبي البلدان
التي يتم بيها تإفيل الإظا  ،تظهر أيضا سيل

جلدة البيانات وسد كفاءة العمليات .وهإاك هياكل محدودة لدسم الرقابة الكابية

سلم استهداف المستفيدين بي المكاتا القطرية بما بي ذلك آليات التحقق واالبالع) .وبشكل سا  ،وجد مكتا المفتا العا ضعفا
بي و امف االستعراض واالدارة والرصد التي تهدف إلم ضمان أن تكلن الضلابط سلم أنشطة االستهداف مصممة بشكل
صحي ومإفلة وتعمل سلم الإحل المإشلد.
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2019_5_final.pdf )2
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-38

وبي سا  ،2019استحدث مكتا المراجعة الداخلية إبال ا مإهايا سن نضغ سمليات المراجعة من حيث البعد الاإساني .وتبين
الإتامغ تلقعات متبايإة ،وهي تتأثر بشدة بالسياق المحلي .ير أن اللسي والتقد واضحان بي جمي أنحاء المإظمة.

إج ا ات ال اج ة ال تفق عليها
-39

ابتداء من يلليل/تملز  ،2019زاد المدير التإفيلى تركيز المإظمة سلم متابعة االجراءات المتفق سليها وتدقيقها والمساءلة سإها،
مما أدا إلم إ الق سدد كبير من تلك االجراءات بي وقت قصير ،وكللك إلم زيادة التفاسل م مكتا المراجعة الداخلية لتحديد
تدابير التخفيف البديلة بي حال كلن االجراءات اةولية صعبة أو إذا استغرق تإفيلها وقتا أطلل مما كان متلقعا بي البداية.

-40

ويتطلا اةمر استمرار اهتما االدارة بمعالاة هله المسامل .وسلم الر م من التركيز المتزايد ،بإن تإفيل االجراءات وإ القها
بدأ يتضاءل .وهإاك حاجة إلم جهلد متلاصلة ال الق المسامل بشكل بعال وتقليل العدد االجمالي للمشاكل العالقة.

-41

وارتف سدد االجراءات الملصم بها والملابق سليها من االدارة من  147بي سا  2018إلم  203بي سا  .2019وتزيد بترة
التأخير بي تإفيل االجراءات المتأخرة بي المتلسط بمقدار  190يلما سن الملاسيد التقديرية للادول الزمإي للتإفيل اللى وضعت
االدارة .وقد زادت مدة تإفيل االجراءات الملجهة إلم المقر والمغلقة خالل اةشهر الثالثة الماضية بي المتلسط بأكثر من 236
يلما سما كان متلقعا .وبي المكاتا القطرية ،كان متلسط الفرق بين التإفيل المتلق والتإفيل الفعلي  150يلما.
الجدول  :4الحالة ال قار ة إلج ا ات ال اج ة ال تفق عليها
خاط

تف ة

(أ )

خاط

توسطة

(ب)

ال ج وع

2018

2019

2018

2019

2018

2019

مفتلحة بي بداية السإة

34

44

168

134

202

178

مضابة أثإاء السإة

32

85

115

118

147

203

ال ج وع

66

129

283

252

349

381

أقفلت أثإاء السإة

22

50

149

123

171

173

ها ة السنة

44

79

134

129

178

208

متأخرة تااوزت تاريخ التإفيل المتفق سلي )

16

38

64

76

80

111

ي

نف ة ف

أ) مخاطر مرتفعة :القضايا أو المااالت الإاشئة المرتبطة بمسامل هامة تعد جلهرية لإظا المراقبة الداخلية .ويمكن أن تتسبا المسامل المالحظة بي
سد تحقيق هدف مؤسسي أو أن تؤدى إلم التعرض لمخاطر ير مخففة يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا سلم تحقيق اةهداف المؤسسية.
) مخاطر متلسدطة :مشداكل متصدلة بمسدامل تؤثر تأثيرا كبيرا سلم الضدلابط ولكإها قد ال تتطلا سمال ساجال .ويمكن للمسدامل المالحظة أن تحلل
دون تحقيق هدف الكيان الخاض للمراجعة ،أو أن تؤدى إلم التعرض لمخاطر ير مخففة يمكن أن تؤثر سلم تحقيق أهداف ذلك الكيان.
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الشكل  :4اإلج ا ات ال تفق عليها ي ال نف ة ف

ها ة السنة
250

202

208

200

178
168

150

134

129

100

79
44

34

50

0
2019

-42

2018

وتتعلق بعض أطلل االجراءات ير المإفلة بمشتريات الب ا

2017

من السل والخدمات ،التي تمت مراجعتها بي سا  .2016وقد

هر ماددا سد وجلد نهغ محدد للشراكة م القطاع الخاص وللتبرسات العيإية ،وذلك بي مراجعة وصلل أطراف ثالثة إلم
بيانات الب ا

ونظم  .و تإشأ المخاوف سإدما تؤدى الشراكات الخاصة أو االتفاقات م أطراف ثالثة أو تقديم خدمات

سيإية/ماانية إلم روف يمكن أن تحابي العقلد التاارية الالحقة وأن تسبا تضار

مصال محتمل وتإابسا ير واض .

وهإاك مالحظات أخرا ير مإفلة ال تزال ذات صلة تتعلق بمستليات التل يف المثلم وتأمين الملارد وقياس اةداء ورصده
بي قسم سمليات سلسلة التلريد .وللحظت الحاجة إلم إدارة أقلا لمخاطر اةطراف المقابلة بي أنشطة المراجعة بي مااالت
تكإلللجيا المعللمات ،والتحليالت القاممة سلم الإقد ،والمشتريات ،والمإظمات ير الحكلمية) وبي أنشطة التحقيق سإد
استعراض تضار

المصال أو تدليت البامعين) .وال تزال تلصيات استراتياية البيانات والهيكلة المؤسسية التي تم االتفاق

سليها م االدارة بي أسقا سمليتي المراجعة بي مايل/أيار  2017ويإاير/كانلن الثاني  ،2018سلم التلالي ،ير مإفلة لتلجي
جهلد التحلل والتبسيط الرقمي بي الب ا .
-43

وسيلاصل مكتا المراجعة الداخلية العمل بي شراكة م االدارة ووحدات أسمال الب ا

لمتابعة االجراءات المتفق سليها من

أجل ضمان التخفيف من المشاكل المحددة سلم الإحل المالمم وبي اللقت المإاسا.

ل حة عا ة عن أ شطة كتب التفتيش والتحقيق
خد ات التحقيق
-44

يارى مكتا التفتيا والتحقيق تحقيقات بي ادساءات سلء السللك ،بما يشمل ادساءات ارتكا

تدليت وبساد ضد الب ا

وبراما  .وتإطلى التحقيقات أيضا سلم البال ات المقدمة بلقلع خرق للسياسات واالجراءات واالصدارات االدارية اةخرا.
ويغطي نطاق تحقيقات المكتا جمي أنلاع سلء السللك المرتكا من جانا مل في الب ا

والمحالة إلي من مكتا

اةخالقيات ،بما يشمل انتهاكات سياسة مكابحة التدليت ومكابحة الفساد؛ واالستغالل واالنتهاك الاإسيين؛ والتحرش الاإسي؛
والمضايقات وإساءة استعمال السلطة والتمييز ،بضال سن االنتقا من المبلغين سن المخالفات.
-45

ويارى مكتا التفتيا والتحقيق أيضددا تحقيقات م اةطراف الخارجية ،بما يشددمل البامعين والشددركاء المتعاونين بخصددلص
ادساءات التدليت والفسداد ،ويمكن أن تشدمل التحقيقات أيضدا ادساءات بلقلع حاالت اسدتغالل وانتهاك جإسديين للمسدتفيدين من
الب ا

-46

ملجهة ضد مل في الشركاء المتعاونين.

ويدسم مكتا التفتيا والتحقيق التزا الب ا

بتعزيز بيئة سمل أخالقية وآمإة وخالية من سلء المعاملة م الحفا سلم سياسة

سد التسام إطالقا م التدليت والفساد واالنتقا واالستغالل واالنتهاك الاإسيين والتحرش الاإسي و ير ذلك من أشكال
السللك التعسفي .ويتضمن تطبيق نهغ سد التسام إطالقا بي هله المااالت التزاما من جانا المكتا بتقييم ادساءات انتهاكات
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سياسات الب ا

والتحقيق بي االدساءات سإدما يكلن هإاك ما يبرره ،والتزاما من جانا االدارة باتخاذ االجراء المإاسا

سإدما تثبت التحقيقات ارتكا مخالفات .وترد تقارير تحقيقات مكتا التفتيا والتحقيق بشأن االدساءات المثبتة لعا  2019بي
الادول -2أ من الملحق الثاني.
الجدول  :5حالة أ شطة التحقيق ف الفت ة 2018-2015
2017

2018

2019

سدد الشكاوا التي استلمها مكتا المفتا العا بي السإة الحالية

186

368

584

التحقيقات التي لم تإفل والمرحدلة من السإة السابقة

10

25

47

شكاوا السإة السابقة المرحدلة إلم السإة الحالية

5

9

82

201

402

201

االحالة إلم وكاالت أو إدارات أخرا أو إلم شركاء آخرين

)22

)68

)61

شكاوا أ لقت ولم تسفر سن بت تحقيق رسمي ،بما يشمل الشكاوا المكررة

)105

)152

)204

)9

)82

)274

65

100

174

ج وع عدد القضا ا الت

د ها كتب التفتيش والتحقيق خالل السنة

الشكاوا المتبقية بي ساالت االبالع حتم نهاية السإة
ج وع التحقيقات الت ج

ال ل عليها خالل السنة

توز ع التحقيقات ال فتوحة
تحقيقات متصلة بادساءات السإة الحالية

50

66

120

تحقيقات متصلة بادساءات السإة السابقة

15

34

54

تحقيقات جارية بي نهاية السإة

)25

)47

)94

التحقيقات الت أ جزت خالل السنة الحالية

40

53

80

أ تشمل الشكاوا المتبقية بي ساالت االبالع تلك التي تم مبدميا تقييمها وإحالتها إلم هيئات تحقيق خارجية وتإتظر االنتهاء من التحقيق ،وتلك التي
تإتظر أدلة إضابية لتمكين مكتا التفتيا والتحقيق من الشروع بي التحقيق .وتلض هله القضايا قيد التعليق انتظارا لحل تلك االجراءات .وبي سا
 ،2019تم تعليق  46حالة من أصل  274حالة متبقية.

الشكل  :5الحاالت الت ج ت إدارتها ،حسب وع الفئة
الشكاو حسب النوع
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التحقيق ف قضا ا التدليس
-47

وتلاصل التحقيقات بي قضايا التدليت التركيز سلم التدليت المرتكا من جانا مل في الب ا
وقد كشفت التحقيقات المتعلقة بالتدليت من جانا البامعين سن أكبر خسامر الب ا

والشركاء المتعاونين والبامعين.

المثبتة بي سا  .2019وتعتبر الخسامر

مثبتة سإدما تدسمها أدلة تم جمعها أثإاء التحقيق .وتعكت الخسامر المثبتة التحقيقات المكتملة ،وبالتالي قد ال تعكت إجمالي خسامر
المإظمة المإسلبة إلم التدليت .وبي سا  ،2019استرد الب ا
-48

مبلغ  7،148،121دوالرا أمريكيا من الخسامر المثبتة.

وتمثل خسامر التدليت المفترض تقديرات تم االبالع سإها بي شكلا أو ُكشفت بي سياق سير أسمال التحقيق ولكن لم يكتمل
التحقيق بشأنها بعد .وترد معللمات سن الخسامر االبتراضية بي الادول  6وذلك ة راض العلم ومن الممكن أن تتغير.
الشكل  :6ت حقيقات التدليس ال بت با دلة وال فت ض الت أج اها كتب ال فتش ال ام ف عام 2019
الشكل  : 6تحقيقات التدليس ال بت با دلة وال فت ض الت أج اها كتب ال فتش ال ام ف عام 2019
قضا ا التدليس حسب النوع

تدليس – بت بأدلة
دوالر أ

أنشطة تدليت – مل فل الب ا

سبة ئو ة

174 840

7 307 561

96

30 000

1

264 149

3

83 135

4

سرقة اة لية/التحليالت القاممة سلم الإقد أو تحليل
مسارها – مل فل الب ا

0

-

22 550

سرقة اة لية/التحليالت القاممة سلم الإقد أو تحليل
مسارها – البامعلن

0

-

1 851 940

81

سرقة اة لية/التحليالت القاممة سلم الإقد أو تحليل
مسارها – الشركاء المتعاونلن والمإظمات ير
الحكلمية

11 982

127 674

6

2 290 139

100

أنشطة تدليت – الشركاء المتعاونلن والمإظمات
ير الحكلمية

ال ج وع

20 454

<1

دوالر أ

ك

سبة ئو ة
8

أنشطة تدليت – البامعلن

-49

ك

تدليس – فت ض ( قدر)

<1

<1

7 604 146

100

وبي سا  ،2019أنهم مكتا التفتيا والتحقيق  52تحقيقا بي ادساءات بلقلع أنشطة تدليت أو تضار بي المصلحة يإطلى
سلم تدليت ،وقد أثبت المكتا  27مإها ،مما يشمل  15تحقيقا بي مل في الب ا  .وإذا ُوجد أن مل في الب ا

خرقلا

سياست بشأن مكابحة التدليت ومكابحة الفساد ،ت ُقد تقارير التحقيق ذات الصلة إلم شعبة الملارد البشرية وإلم االدارة التخاذ
إجراءات تأديبية قد تصل إلم حد إنهاء الخدمة.
-50

وسإدما تتعلق ادساءات التدليت بمل في بامعي الب ا

أو الشركاء المتعاونين أو المإظمات ير الحكلمية ،ت ُحال القضايا إلم

وحدات التحقيق بي تلك الكيانات ويتابعها مكتا التفتيا والتحقيق إلم أن يإتهي التحقيق بيها .وبي أحلال معيإة ،يالز أن
يقل المكتا باستكمال التحقيق إذا لم يكن لدا اةطراف الخارجية القدرة سلم أداء العمل الضرورى.
-51

وإذا كان هإاك ادساء ضد أحد بامعي الب ا  ،أو أحد الشركاء المتعاونين ،أو إحدا المإظمات ير الحكلمية بارتكا تدليت
ضد الب ا  ،بإن مكتا التفتيا والتحقيق يباشر التحقيق ،وتحال التقارير المثبتة إلم لاإة جزاءات بامعي الب ا

التخاذ

إجراءات جزامية ،حسا االقتضاء .وتتراوح هله الازاءات بي حدتها ،ويُعتبر أشدها الحظر الدامم سلم البام من خالل سلق
اةمم المتحدة العالمية.
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ال ضا قات ،والتح ش الجنس  ،وإسا ة است ال السلطة ،والت ييز
-52

بي سا  ،2019أكمل مكتا التفتيا والتحقيق خمسة تحقيقات بشأن تحرش جإسي من جانا مل فين بي الب ا  .وتم إثبات
أربعة مإها .وبحللل نهاية العا  ،كان لدا المكتا  13تحقيقا جاريا بي التحرش الاإسي .وهإاك أشكال لفظية وجسدية من
التحرش الاإسي سلم حد سلاء .ولم يشتمل أى من تحقيقات التحرش الاإسي المثبت والمبلغ سإ بي سا  2019سلم تحرش
جإسي جسدى يإدرج بي سداد العإف الاإسي.

-53

وأُنازت تسعة تحقيقات بي المضايقات وإساءة استعمال السلطة والتمييز بي سا  ،2019وتم إثبات االدساءات بي ثالثة مإها.
وبي نهاية العا  ،كان لدا المكتا  20تحقيقا جاريا بي المضايقات وإساءة استعمال السلطة والتمييز.

الح ا ة ن االست الل واال تهاك الجنسيين
-54

إبالع مكتا المفتا العا بأى ادساءات لالستغالل واالنتهاك الاإسيين ،ويمكن القيا بللك

يتعين سلم جمي مل في الب ا

دون تحديد هلية مقد االدساء من خالل الخط الساخن لمكتا التفتيا والتحقيق .ويتعين سلم جمي وكاالت اةمم المتحدة
وصإاديقها وبراماها تقديم تقارير مغفلة المصدر بشأن ادساءات االستغالل واالنتهاك الاإسيين إلم اةمين العا سإدما تتلبر
جان يمكن التعرف سليهما .ويتم االبالع سن
معللمات كابية لتحديد أى استغالل أو انتهاك جإسي يإطلى سلم ضحية أو سلم ٍ
هله االدساءات سلإا بي الملق https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data- :

.allegations-un-system-wide
-55

و بي سا  ،2019أكمل مكتا التفتيا والتحقيق ثمانية تحقيقات بشأن االستغالل واالنتهاك الاإسيين؛ وتم إثبات االدساء بي
واحد مإها بقط .وبي نهاية العا  ،كان هإاك ثالث حاالت قيد التحقيق ،وتم إ الق القضايا المتبقية ،بانتظار التقييم ،أو أحيلت إلم
شركاء متعاونين رهإا باستكمال االستعراض .ولم تستكمل جمي ادساءات االستغالل واالنتهاك الاإسيين متطلبات تقديم التقارير
إلم اةمين العا لدمم المتحدة.

"الوضع الطبي
-56

الجد د" ال ت ل ف تزا د عدد القضا ا

تعرض مكتا التفتيا والتحقيق لزيادة بي تراكم القضايا المتأخرة ذات اةوللية اةدنم ،مما أدا إلم زيادة الفترة الزمإية
المرتبطة بإ الق التحقيقات بي هله القضايا .ولضمان معالاة القضايا اةكثر خطلرة بسرسة ،أدخل المكتا تحسيإات سلم
مإهاية تحديد أولليات بحيث أصب يلثق اةساس المإطقي الختيار القضايا وتحديد اةولليات بشكل أكثر بعالية .وتُعطم
اةوللية القصلا الدساءات التحرش واالنتهاك الاإسيين واالستغالل واالنتهاك الاإسيين والتدليت الاسيم.

-57

ولتلبية احتياجات من المل فين ،أضاف مكتا التفتيا والتحقيق مزيدا من االستشاريين العاملين لفترات قصيرة وأنشأ سملية
تحقيق باللكالة تستخد مل فين ميدانيين ،تحت إشراب  ،لدسم التحقيقات ذات اةوللية المإخفضة نسبيا .كما ابتت مكتبا إقليميا
بي نيروبي لدسم الإشر السري للمحققين بي أبريقيا والشرق اةوسط.
الشكل  :6القضا ا الت تم تناولها حسب النوع
713

2019

2018
402

274

265

220

53

80

94
47

82
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التفتيشات
-58

تعتبر سمليات التفتيا تحريات يمكن إجراؤها بي مااالت المخاطر المتصلرة ،خارج سياق خطة سمل الضمان السإلية أو بي
يا ادساء محدد .والغرض من التفتيا هل اكتشاف الحقامق التي تشير ،بي حال ثبلتها ،إلم احتمال حدوث مخالفة أو سلء
سللك مما يتعين االبالع سإ .

-59

وبي سا  ،2019أكمل مكتا التفتيا والتحقيق سملية تفتيا واحدة ،ركزت سلم المخاطر المرتبطة بتلزي اة لية وشراء
اة لية المحلية بي اليمن .وسيصدر تقرير التفتيا بي الفصل الثاني من سا .2020

اتصاالت أخ
-60

بي سا  ،2019أصدر مكتا التفتيا والتحقيق رسامل بشأن اآلثار االدارية وملكرة إحاطة انظر الملحق الثاني ،الادول -2
) .وتصدر رسامل اآلثار االدارية سإدما تحدد أسمال التحقيق مخططات تدليت معيإة أو تحسيإات بي الرقابة يإبغي أن تعمم
سلم نطاق أوس من التلزي المحدود لتقارير التحقيق .وقد صدرت ملكرة االحاطة البالع االدارة بأن الضلابط البيلمترية
التي بدأ استخدامها بي بلد معين كانت بعالة بي الحد من مخاطر تكرار تقديم االستحقاقات.
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ال لحق ا ول
ال لحق ا ول-أ :تقار ال اج ة الداخلية والتصنيفات
ه ة ال اج ة
1
2
3
4
•

5

•

6

•

7

•

8

•

9

•

10

•

11

•

12

•

13

•

14

•

15

•

16

•

17

•

18

•

19

•

20

•

21
22

سمليات الب ا
إدارة الب ا

بي باكستان
بي ممر جيبلتي

سمليات الب ا

بي الإيار

سمليات الب ا

بي السلدان

استاابة الب ا

للطلارئ من المستلا  3بي مإطقة الساحل

سمليات الب ا

بي تشاد

سمليات الب ا

بي هإدوراس

سمليات الب ا

بي بيرو

التحليالت القاممة سلم الهاتف المحملل بي ر ووسط أبريقيا
سالمة وجلدة الغلاء كمخاطر مؤسسية
تإفيل االجراءات المتفق سليها من المراجعة الداخلية  2018لعمليات
الب ا بي ليبيا مراجعة للمتابعة)
إدارة اةداء وتقييم بي الب ا
حلكمة المشروسات الماهزة بتكإلللجيا المعللمات بي الب ا
إسطاء القدوة بي أسلم الهر وترتيبات القيادة بي الب ا
وصلل أطراف ثالثة إلم بيانات ونظم الب ا
سمليات الب ا

بي اليمن

تإفيل الب ا من خالل المإظمات ير الحكلمية والتحليالت
الإقدية بي العراق
سمليات الب ا

بي إثيلبيا

سمليات الب ا

بي أو إدا

استهداف المستفيدين بي الب ا
اةنشطة الغلامية للب ا
الحلسبة السحابية بي الب ا

ال قم ال ج

للتق

أ)

التصني

AR/19/11

رض جزميا – بحاجة إلم تحسين
ُم ٍ
كبير

AR/19/12

ير مرض

AR/19/13

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

AR/19/14

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/19/15

مرض

AR/19/16

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/19/17

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/19/18

مرض

AR/19/19

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/19/20

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/19/21

ير مصإف

AR/19/22

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/19/23

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/20/01

مرض جزميا – ال يزال بحاجة إلم
جهلد كبيرة

AR/20/02

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/20/03

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

AR/20/04

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

AR/20/05

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/20/06

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

AR/20/07

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

AR/20/08

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

AR/20/09

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين
كبير

أ) أُناز العمل بأكمل بي سا  ،2019ير أن التقارير بشدددأن المها التي بدأت بي وقت متأخر من العا الملكلر ال يمكن أن تصددددر إال بي سا  .2020وباالمكان
االطالع سلم تقارير المراجعة الداخلية وملاسيد إصدار كل مإها سلم العإلان التالي.https://www.wfp.org/audit-inspection-reports :
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ال لحق ا ول-ب :تقار الض ان االستشاري
اسم التق
1

2

ال قم ال ج

للتق

تخصيص الملارد المؤسسية بي الب ا

AA/19/01

حماية البيانات والخصلصية باالسترشاد بمعايير الالمحة العامة
لحماية البيانات )GDPR

AA/19/02

المساءلة أما السكان المتضررين – إطار الإضغ

AA/20/01

تار خ اإلصدار
يلنيل/حزيران 2019
نلبمبر/تشرين الثاني 2019
مارس/آذار 2020

أ) تشدددمل المإازات االسدددتشدددارية اةخرا الملكرات اةرب لإلدارة الملصدددلبة بي الحاشدددية ج للادول  1بي متن هلا التقرير ،وهي مدرجة بي العدد االجمالي
للمشاري المكتملة التي تسهم بي رأى الضمان.

ال لحق ا ول-ج :االست اضات االستباقية للنزاهة
اسم التق
1

كشلف المرتبات بي الميدان )PASport

ال قم ال ج

للتق

PIR/19/04

تار خ اإلصدار
ديسمبر/كانلن اةول 2019

WFP/EB.A/2020/6-D/1

19

ال لحق ال ا
ال لحق ال ا -أ :تقار التحقيق – االدعا ات ال بتة بأدلة
اسم التق

رقم التق
ال كتب اإلقلي

تار خ اإلصدار

ف با كوك – آسيا وال حي الهاد

I 28/19 1

ممارسة تدليت – بام

مايل/أيار 2019

I 42/18 2

ممارسة تدليت وإساءة استعمال اةملال – شريك متعاون

يلنيل/حزيران 2019

I 13/19 3

ممارسة تدليت وتضار المصال – مل ف سابق

يلليل/تملز 2019

I 56/18 4

ممارسة تدليت – شريك متعاون سابق

يلليل/تملز 2019

I 65/18 5

سرقة :تحليل مسار اة لية – مل فلن

سبتمبر/أيللل 2019

I 14/19A 6

ممارسة تدليت – مستفيدون

سبتمبر/أيللل 2019

ال كتب اإلقلي

ف القاه ة – الش

ا وس وش ال أف قيا وأوروبا الش قية وآسيا الوسطى

I 14/18-A 7

ممارسة تدليت – مل فلن

يإاير/كانلن الثاني 2019

I 34/18 8

تضار مصال – مل فلن

يإاير/كانلن الثاني 2019

I 49/18 9

تضار مصال – مل فلن

يإاير/كانلن الثاني 2019

I 07/18 10

مضايقات وإساءة استعمال السلطة – مل فلن

يإاير/كانلن الثاني 2020

I 14/18-B 11

ممارسة تدليت – مل فلن

مارس/آذار 2019

I 14/18-C 12

ممارسة تدليت – مل فلن

أبريل/نيسان 2019

ال كتب اإلقلي

ف دا ار –

ب أف قيا

I 02/19 13

استغالل وانتهاك جإسيان – شريك متعاون سابق

ببراير/شباط 2019

I 07/19 14

ممارسة تدليت – مل فلن

أبريل/نيسان 2019

I 36/19 15

تحرش جإسي – مل فلن

ديسمبر/كانلن اةول 2019

ال كتب اإلقلي

ف جوها سب غ – الجنوب ا ف ق

I 28/18 16

إهمال – مل فلن

مايل/أيار 2019

I 38/19 17

إهمال جسيم – مل فلن

مايل/أيار 2019

I 39/19 18

ممارسة تدليت – بام

مايل/أيار 2019

I 54/18 19

ممارسات تدليت وتلاطؤ وسرقلة – مل فلن

يلنيل/حزيران 2019

ممارسة تدليت – بام

يلنيل/حزيران 2019

I 34/19 20
I 67/18 21

أ)

بالع كيدى وسرقلة وسلء استخدا اةملال – مل فلن

يلليل/تملز 2019
ديسمبر/كانلن اةول 2019

I 47/18 22

ممارسة تدليت – مل فلن

يلليل/تملز 2019

I 19/19 23

ممارسة تدليت – شريك متعاون

نلبمبر/تشرين الثاني 2019

ال كتب اإلقلي

ف

ي وب – ش

أف قيا

I 44/17 24

تضار مصال – مل فلن

ببراير/شباط 2019

I 72/18 25

تحرش جإسي – مل فلن

ببراير/شباط 2019

ممارسات تدليت وبساد وتلاطؤ – مل فلن

ببراير/شباط 2019

I 47/17 27

تحليل أ لية سن مسارها – بام

مارس/آذار 2019

I 01/19 28

مضايقات وتحرش جإسي – مل فلن

أ سطت/آ 2019

I 22/17 26

ال كتب اإلقلي
I 05/19 29

أ)

ف بن ا – أ

كا الالتينية والبح الكار ب

ممارسة تدليت – شريك متعاون

مايل/أيار 2019

WFP/EB.A/2020/6-D/1
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ال لحق ال ا -أ :تقار التحقيق – االدعا ات ال بتة بأدلة
رقم التق

تار خ اإلصدار

اسم التق

يلليل/تملز 2019

I 08/18 30

ممارسة تدليت – مل فلن

 31إحالة

تحليل أ لية سن مسارها بي برنامغ التغلية المدرسية – محالة إلم وحدة التحقيق لدا سبتمبر/أيللل 2019
شريك متعاون – مل فل شريك متعاون
مضايقات وإساءة استعمال السلطة – مل فلن

I 66/18 32

ديسمبر/كانلن اةول 2019

ال ق – رو ا
I 45/17 33

)

مضايقات – مل فلن

ببراير/شباط 2019

I 12/19 34

ممارسة تدليت – مل فلن

مايل/أيار 2019

I 24/19 35

ممارسة تدليت – مل فلن

يلليل/تملز 2019

I 33/19 36

تحرش جإسي – مل فلن

أ سطت/آ 2019

I 53/18 37

ممارسة تدليت – بام

نلبمبر/تشرين الثاني 2019

أ) تم تإقي التقرير وإسادة إصداره م معللمات إضابية.
) أ لقت القضية بي البداية سا  .2018وقد أسيد بتحها واستكمالها سا  2019م تلابر أدلة جديدة.

ال لحق ال ا -ب:
رقم التق

ات أخ

ن كتب التفتيش والتحقيق

اسم التق

تار خ اإلصدار

X 75/18 1

ملكرة آثار االدارة – سرقة اة لية من خالل تسريبها المكتا االقليمي بي نيروبي)

يإاير/كانلن الثاني 2019

I 20/18 2

ملكرة آثار االدارة – سملية التعاقد سلم البإاء المكتا االقليمي بي القاهرة)

ببراير/شباط 2019

I 14/19-A 3

مالحظة لإلحاطة – اختبار المستفيدين المكررين المكتا االقليمي بي بانكلك)

أكتلبر/تشرين اةول 2019
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