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 موجز تنفيذي

  إلى المجلس للنظر فيه. "العام "التقرير السنوي للمفتشيُقدَّم 

 ستعراضها.ال على اللجنة المطروحةضمن الوثيقة الرئيسية مدرج  "العام "التقرير السنوي للمفتشالموجز التنفيذي لـ و 

 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 عام".ال يُرجى من اللجنة أن تحيط علما بالوثيقة "التقرير السنوي للمفتش 

 مشروع المشورة

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، تشير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة

ابة وتالحظ أن عمل الرق "،"التقرير السنوي للمفتش العامقة التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما بالوثي على المجلس

المنفذ والمبلغ عنه لم يكشف عن أي أوجه ضعف مهمة في عمليات المراقبة الداخلية أو الحوكمة أو إدارة المخاطر على 

 .نطاق البرنامج يمكن أن يكون لها تأثير شامل على تحقيق أهدافه

 اإلدارة على االستفادة من بأن يشجعلبرنامج وتشير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة على المجلس التنفيذي ل 

 .في مجاالت مختلفة الفرص التي يبرزها التقرير لتحقيق التحسن

 

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 A. Hirsch ةالسيد

 العام المفتش بأعمال القائمة

 6301-6513-06: هاتف

 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 العام للمفتش السنوي التقرير

 موجز تنفيذي

م مكتب المفتش العام لبرنامج األغذية العالمي )  يف السنوي إلى المجلس التنفيذي عن السنة المنتهية هتقريرالبرنامج( يقدِّ

 .2016ديسمبر/كانون األول  31

 على أنشطة مكتب المفتش العام، بما في عامة، ونظرة البرنامجويوفر التقرير منظوراً رقابياً عن الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة في 

 ذلك مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ومكتب التفتيش والتحقيق.

 

 مشروع القرار

سنوي للمفتش العامقة "وثياليحيط المجلس علماً ب عمل الرقابة المنفذ بناًء على ه ( ويالحظ أنWFP/EB.A/2017/6-F/1)" التقرير ال

وإدارة المخاطر القائمة في أرجاء  ،والحوكمة ،أي أوجه ضعف مهمة في عمليات الرقابة الداخليةد تُحد  لم ، 2016في عام  والمبلغ عنه

 الستراتيجية والتشغيلية.ه اأهدافعلى إنجاز  صورة خطيرةبؤثر أن تمن شأنها ، البرنامج

 دارة على اغتنام فر  التحسين التي أبرزها التقرير.اإلويحث المجلس 

 

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

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017 حزيران/يونيو 16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017ار /أيمايو 8التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال 6البند 

WFP/EB.A/2017/6-F/1 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامج تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع

http://executiveboard.wfp.org/
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 بيان الضمان

 ،التشممغيلو ،والموارد ،والمخاطر ،اتوالسممياسمم ،الحوكمةمسممائل تتمثل مهمة مكتب المفتش العام في تقديم ضمممان عن  المهمة: -1

أفضممل الممارسممات في األمم  وتنفيذاعتماد ب البرنامج قيام وتيسمميرلرقابة المسممتقلة والموضمموعية، والمسمماءلة من خالل خدمات ا

 .المتحدة وفي القطاع الخا  لتمكين المديرين من تقديم الضمان عن عملهم

 فاظ عليها ضماناً مسؤولة عن وضع عمليات فّعالة إلدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، والح البرنامجتُعتَبر إدارة  نطاق العمل: -2

م مكتب المفتش العام ضمممممممان. البرنامجلتحقيق أهداف  لمدير التنفيذي، ولجنة مراجعة الحسممممممابات، إلى كل من اورأيه ه ويقدِّ

 والمجلس التنفيذي عن مالءمة وفعالية هذه العمليات.

شارات  -3 ست شارية، وا ستند الرأي إلى مراجعات مكتب المفتش العام، واالستعراضات االست ستُكِملَت في الفوي ترة المتابعة التي ا

. وقد أُجريت جميع المراجعات وفقاً للمعايير الدولية للممارسمممة 2016/ديسممممبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني و 1بين  ما

 المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات وميثاق مكتب المفتش العام.

، حسممب مقتضممى الحال، العمل الذي أجراه مراجع الحسممابات عتباره أيضمماتب المفتش العام في اوعند صممياغة رأيه، َوضممع مك -4

المتفق عليها لمراجعة الداخلية ا تدابير، وحالة تنفيذ 2016متحدة في عام ألمم اللمنظومة االخارجي ووحدة التفتيش المشممممممتركة 

ي تتعراضممات االسممتباقية للنزاهة الت في التحقيقات واالسمم؛ والمسممائل المنهجية التي لوحظ2016ديسمممبر/كانون األول  31في 

، أو المخالفات، أو فشمممل الرقابةلمحتملة أي حاالت إلبالغه بد مكتب المفتش العام على اإلدارة . ويعتم2016اسمممتُكِملَت في عام 

 صلة ببيئة الرقابة. الهقد تكون  ،للوائحالتحقيقات، أو مسائل تصريف األعمال، أو عدم االمتثال 

 ش العام أن العمل الذي أجراه يوفِّر أساساً معقوالً لرأيه.ويعتقد مكتب المفت -5

، أو كيان قانوني، أو وحدة أسمملوع عملالقيام بمراجعة لكل ال تتضممّمن خطة العمل السممنوية  :المخاطرقائمة على خطط العمل ال -6

م اختيارها يتكتب المفتش العام مالتي يقدمها ة والتحقيق االسممتشمماروضمممان الخدمات . وبدالً من ذلك، فإن لبرنامجفي ا تنظيمية

ع خطط العمل لتقديم رأي شممممممامل عنالبرنامجهداف بالنسممممممبة ألبناًء على تحليل للمخاطر المادية  إدارة  عمليات . ولم توضممممممَ

 ليةشممممغية والتالياالسممممتراتيجية والم البرنامجالمخاطر والرقابة والحوكمة ألي برنامج معي ن أو عملية معيّنة فيما يتعلّق بأهداف 

 .يةالمتثالوا

لة -7 لة ألي عملية  :القيود المتأصّّة إدارة المخاطر أو الرقابة أو الحوكمة، يمكن أن تحدث أخطاء من عمليات بسممبب القيود المتأصممّ

أُنِجَزت أعمال مراجعة  لو – تأثير على الرأيلها  – أخرىمسممائل كشممف عن سمميُ  نكاأو مخالفات وال يتم الكشممف عنها. وربما 

ير كافية غت هذه العملياتصمممبح لخطر أن معرضمممة بالنسمممبة لفترات قادمة  اتعات أي تقييمات لهذه العملير توقبَ تتُعوإضمممافية. 

 ر الظروف أو تدهور في االمتثال للسياسات واإلجراءات.بسبب تغيّ 

 الرأي

سنوي ال م رأي الضمان العام ال ، 2016ام عفي غ عنه بة المنف ذ والمبللى عمل الرقامكتب المفتش العام ضماناً بأنه بناًء عصادر عن يقدِّ

 تؤثر أن شأنها من ،البرنامج أرجاء في القائمة المخاطر وإدارة والحوكمة، الداخلية، الرقابة عمليات في مهمة ضعف أوجه أي تُحد دلم 

 . والتشغيلية االستراتيجية أهدافه إنجاز على خطيرة بصورة

د بعض ممارسممممممات ا لرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في فرادى عمليات المراجعة التي تحتاج إلى غير أن الرأي العام يحدِّ

ترقى الممارسممات التي تتطلّب  . وال(37إلى  26)الفقرات  من وثيقة رأي الضمممان العام سممادسمماوتتاح تفاصمميلها في القسممم  –تحسممين 

 امة.الع هألهداف لبرنامجاث تؤثِّر بدرجة خطيرة على إنجاز التحسين إلى مستوى يمكن أن يكون مهماً على المستوى المؤسسي بحي

 أنيتا هيرش

 مديرة المراجعة الداخلية والقائمة بأعمال

 المفتش العام 

 2017مارس/آذار 
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 على مكتب المفتش العام عامةنظرة 

 التفويض والعمليات

الي، وينظ م المكتب بمقتضممممممى ميثاق وافق عليه من النظام الم 1-12أنشممممممأ المدير التنفيذي مكتب المفتش العام بموجب المادة  -8

 ، ويشكِّل ملحقاً للنظام المالي، وهو متاح للمجلس.2015المدير التنفيذي. وجرى تحديث هذا الميثاق في مارس/آذار 

بات الصادرة اويمتثل مكتب المفتش العام في تنفيذه لوظيفة المراجعة للمعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحس -9

عن معهد مراجعي الحسمممابات الداخليين، وتتفق وظيفته الخاصمممة بالتحقيق مع المبادط والخطوط التوجيهية الموحدة للتحقيقات، 

 والتي أقرها مؤتمر المحققين الدوليين. كما يؤدي المفتش العام وظيفة الرئيس التنفيذي لمراجعة الحسابات.

رير المراجعة الداخلية والتفتيش والتحقيق إلى المدير التنفيذي. وتنص السممممممياسممممممة العامة ويرفع مكتب المفتش العام جميع تقا -10

للكشمممف عن المعلومات التي وافق عليها المجلس على الكشمممف عن تقارير المراجعة الداخلية والتفتيش، وذلك في موقع شمممبكي 

. ويرفع المفتش العام تقارير فصلية إلى المدير 2016 التقارير التي تم الكشف عنها في عام ألف  - األولعام؛ وترد في الملحق 

 التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات، كما يقدم هذا التقرير السنوي إلى المجلس التنفيذي.

غ عنه، ويفيد بما إذا كان تم تحديد أوجه ضمممممعف مهمة لى عمل الرقابة المنف ذ والمبلويعرع مكتب المفتش العام عن رأيه بناء ع -11

 علىخطيرة  صمممممورة، من شمممممأنها أن تؤثِّر بالبرنامجالرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر القائمة على نطاق  في عمليات

د واالستراتيجية والتشغيلية. ه أهدافإنجاز  بعض ممارسات الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في أيضاً الرأي العام يحدِّ

ترقى الممارسممات التي تتطلّب التحسممين إلى مسممتوى يمكن أن يكون  حيث ال ؛إلى تحسممين ت المراجعة التي تحتاجفرادى عمليا

 .العامة ألهدافه البرنامجخطيرة على إنجاز  صورةمهماً على المستوى المؤسسي بحيث تؤثِّر ب

 بيان االستقالل

ن هناك أي تدخل من اإلدارة في تخطيط ، لم يك2016يؤكد مكتب المفتش العام للمجلس التنفيذي استقالله التنظيمي. وخالل عام  -12

التي تؤثر على استقالل أنشطة الرقابة  مسائلاألعمال أو اإلبالغ، ولم يكن هناك أي قيود على توفير الموارد أو غير ذلك من ال

 ورأي الضمان.

 الضمان في البرنامج

لحوكمة وإدارة المخاطر، مراجعات تشمل خليطا جري مكتب المفتش العام، بغية تقديم ضمان بشأن عمليات الرقابة الداخلية وايُ  -13

 .ككل يشمل المكاتب القطرية، وشعب المقر ووحداته، والعمليات على نطاق المنظمةبما وعملياته،  البرنامجمن وحدات 

 ن، وخمسمة اسمتعراضمات اسمتباقية للنزاهة، وتقارير عهمهامويُسمتََمد ضممان آخر من العمل االسمتشماري لمكتب المفتش العام و -14

 أوجه َضعف في التحقيقات والرقابة.

 الضمان األخرى.وأعمال المراجعة  منجزاتوترد في األقسام التالية تفاصيل عن  -15

 2016األنشطة في عام 

. وقد شمممممممل نطاق العمل جميع نظم 2016و 2015ي األنشممممممطة التي قدمها مكتب المفتش العام خالل عام 1يلخص الجدول  -16

 .2016قوائم بالتقارير الصادرة في عام األول والثاني  وأنشطته. وترد في الملحقينوإجراءاته وعملياته  البرنامج
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 2016-2015: أنشطة مكتب المفتش العام، 1الجدول 

 السنة

 التفتيش التحقيق المراجعة الداخلية

تقارير المراجعة 

 الصادرة

 الخدمات

 االستشارية*

 عدد

 القضايا المسجلة

 عدد

 القضايا المنجزة 

 ارير الصادرةالتق

2015 18 8 69 73 2 

2016 20 3 43 50 0 

ى ع لطلبات اإلدارة؛ ونّسق وشارك في لجان أخرباإلضافة إلى األنشطة التي ُذِكرت هنا، قّدم مكتب المراجعة الداخلية للحسابات المشورة والدعم للجنة السلع والنقل والتأمين؛ واستجا *

أحكام المراجعة المخصمممصمممة، خرى إسمممداء المشمممورة لشدارة بشمممأن مبدأ المراجعة الواحدة، وته األ. وتضمممم نت أنشمممطالبرنامجلفة نيابة عن في المقر؛ وعمل مع هيئات خارجية مخت

 ق من الجهات المانحة.والتحق

ضمممن خطة العمل السممنوية المنقّحة قبل صممدور هذا التقرير  2016وقد صممدرت تقارير جميع مهام المراجعة المنجزة في عام  -17

سنوي )انظر الملحقا ضافية بالتوازي األول ل ِضَعت خطة ضمان إ ضمان إجراء تقييم دينامي للمخاطر واالستجابة لها، ُو (. ول

. وتمت "سممموريا بعد خمس سمممنوات"رؤية  إطار في البرنامج، لتقديم ضممممان إضمممافي عن عمليات 2016مع خطة العمل لعام 

 تغطية النتائج في هذا التقرير.

 (.8تحقيقاً )الجدول  50تحقيقاً واستكمال  43تم تسجيل ، 2016وفي عام  -18

 الموارد

مليون  7.8إلى  2015و 2014مليون دوالر أمريكي في عامي  7.9انخفضمممت الميزانية المخصمممصمممة لمكتب المفتش العام من  -19

في المائة  99.15 ، مقابل2016في المائة من هذا المخصص في عام  97. وبلغت النفقات الفعلية 2016دوالر أمريكي في عام 

 .2015في عام 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2016-2014: ميزانية مكتب المفتش العام، 2الجدول 

 2014 2015 2016 

 7 859 7 961 7 957 مخصص الميزانية

 7 584 7 782 6 730 النفقات الفعلية

، ظلّت خمس وظائف فنية 2016يسمممممبر/كانون األول د 31. وحتى 2015لم يتغي ر عدد موظفي المكتب عّما كان عليه في عام  -20

، وموظف تحقيق 4-رتبة فبشممماغرة، مع اسمممتمرار عمليات التعيين بالنسمممبة ألربع من هذه الوظائف: من بينها موظف تفتيش 

 .4-رتبة فب، ومراجع داخلي 5-رتبة فب، ومدير مراجعة 4-رتبة فب

. ولديهم جميعاً شمممهادات بلدا 18هم من مواطني  2016ة عام كتب حتى نهايموظفاً في الم 24والموظفون الفنيون البالغ عددهم  -21

خاصة بالمراجعة الداخلية أو التحقيقات مثل مراجع داخلي ُمعتََمد، أو محاسب عام معتَمد، أو محاسب قانوني، أو محقِّق تدليس 

 ُمعتَمد.

 2016-2014، : موظفو مكتب المفتش العام3الجدول 

 2014 2015 2016 

 29 29 31 الفنيونلموظفون ا

 5 5 5 موظفو الخدمة العامة

 34 34 36 المجموع
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 للحسابات على أنشطة مكتب المراجعة الداخلية عامةنظرة 

 المراجعة الداخلية والخدمات االستشارية

ت وهذه الخدما وخدمات اسممتشممارية. ةوموضمموعي ةمسممتقل اتيزود مكتب المراجعة الداخلية للحسممابات المدير التنفيذي بضمممان -22

ومسممممماعدته على تحقيق أهدافه من خالل إجراء تقييمات منتظمة لعمليات إدارة المخاطر  البرنامجمصمممممممة لتحسمممممين عمليات 

 والرقابة والحوكمة، واقتراح إجراء تحسينات على هذه العمليات.

تقييم مكتب المراجعة الداخلية للحسممابات بوكجزء من عملية مكتب المفتش العام لتقديم الضمممان للمجلس والمدير التنفيذي، يقوم  -23

 من حيث البرنامجبصممممممفة عامة، وأداء وحدات  البرنامجكفاءة وفعالية عمليات الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في 

الضمممان  م. ويرمي مكتب المراجعة الداخلية للحسممابات إلى تقديالبرنامجاالضممطالع بالمسممؤوليات المسممندة إليها لتحقيق أهداف 

 فيما يتعلق بما يلي:

 استخدام الموارد وفقا لما تريد الجهات المانحة واإلدارة؛ 

 استخدام الموارد بكفاءة وفعالية؛ 

 حماية األصول؛ 

  .معالجة المعلومات المؤسسية واإلبالغ عنها بدقة 

ع مكتب المراجعة الداخلية للحسممابات اسممتراتيجية جديدة للمراجعة ال2015وفي عام  -24 (، بدأ تنفيذها 2020-2016داخلية )، وضممَ

ل إلى المراجعات المواضمممممميعية و2016في عام  ، مع االحتفاظ بتواجد مراجعات العمليات. وتعبِّر هذه االسممممممتراتيجية عن تحو 

إجراء مراجعات لمكاتب قطرية مصممنّفة على أنها "ذات مخاطر مرتفعة"، وبعضممها المصممن ف  (1ميداني مناسممب عن طريق: 

ضممممممان كفاءة اسمممممتخدام موارد المراجعة عن طريق إدراج عيّنات  (2(؛ 27"ذات مخاطر متوسمممممطة" )انظر الفقرة على أنها 

. وتركِّز هذه االسمممتراتيجية أيضممماً على إدارة المواهب مراجعات عملياتمختارة لمكاتب قطرية تقوم بمراجعات مواضممميعية أو 

م ة المواهب مع التركيز على التعلت اسمممممتراتيجية إلدار، ُوضمممممع2016ة للحسمممممابات. وخالل عام داخل مكتب المراجعة الداخلي

ع مكتب المراجعة الداخلية للحسمممابات في اعتباره تقييماً ألنشمممطته على أسممماس  والتنمية. وعند وضمممع هذه االسمممتراتيجية، َوضمممَ

ب ، فقد قُيِّم مكتاخليين. وعموماعهد المراجعين الدالممارسمات الجيدة المهنية باسمتخدام نموذج لقدرة المراجعة الداخلية وضمعه م

مسممممممتويات(، ويعني أن المكتب أضممممممفى الطابع  5من ببن  4مراجعة الحسممممممابات الداخلية على أنه "ُمدار" ")وهو المسممممممتوى 

 لتحسين ممارسات البرنامجالمؤسسي على الممارسات الجيدة للمراجعة الداخلية، بما يتيح له إدراج معلومات من جميع وحدات 

وإدارة المخاطر. وحد د نموذج القدرة على المراجعة الداخلية أيضمممممماً مجاالت لتحسممممممين الممارسممممممات المهنية، وإدارة الحوكمة 

 شؤون العاملين، وهياكل الحوكمة، والذي أثّر على االستراتيجية الجديدة.

ارسمممممة مللم وليةت مع المعايير الدقَي م تواؤم مكتب المراجعة الداخلية للحسمممممابا 2016وأُجري تقييم خارجي اسمممممتُكِمل في عام   -25

د التقييم أيضمممممالبرنامجعات إدارة قيام بمهمته وفقاً لميثاقه وتوقالمهنية للمراجعة الداخلية للحسمممممابات وفعاليته لل اً فُرصممممماً . وحد 

ة المراجعة أنشممممط. وانتهى التقييم إلى أن للبرنامجلتعزيز إدارة وعمليات مكتب المراجعة الداخلية للحسممممابات، وقيمته بالنسممممبة 

والخمسممممممين، وأّكد أن أنشممممممطة المراجعة الداخلية في مكتب حدى الداخلية "تتوافق بشممممممكل عام" مع جميع المعايير المهنية اإل

 المراجعة الداخلية للحسابات تشير إلى مستوى رفيع من الفعالية والنضوج.
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 المخاطرقائمة على خطة المراجعة ال

ي وافق المخاطر والتقائمة على مكتب المراجعة الداخلية للحسابات خطة المراجعة السنوية البها التي يقوم ضمان التتبع أنشطة  -26

عليها المدير التنفيذي بالتشمممماور مع اإلدارة العليا، واسممممتعرضممممتها لجنة مراجعة الحسممممابات. ووفقاً لما تطلّبه المعايير الدولية، 

لتحديد األولويات بالنسمممبة للمراجعة الداخلية، والتي تتسمممق مع  لبرنامجبايجري كل عام تقييم موث ق "لنطاق المخاطر" الخا  

الرئيسممممممية بالمخاطر الحرجة التي تم تحديدها، لتقييم االحتمالية واألثر  البرنامج. ويربط هذا التقييم عمليات البرنامجأهداف 

 مراجعتها. المحتمل للمخاطر، واستخدام هذه المعلومات الختيار المجاالت والكيانات المراد

كياناً في  83، وكياناً ميدانيا 83كياناً تنظيميا:  180لمراجعة يشمممممل وقد اسممممتحَدث مكتب المراجعة الداخلية للحسممممابات نطاقاً ل -27

حالة طوارط مؤسممسممية جارية. ووضممع تقييم منفصممل لتفاصمميل نطاق  14المقر، وعمليات، ومكاتب إقليمية، ومكاتب اتصممال؛ و

الخاضممممممعة  البرنامج، وعمليات وتطبيقات. وتم تقييم كل من كيانات كيانا 60وجيا المعلومات، مع كنولالمراجعة الخاصممممممة بت

، واحتمالية حدوث المخاطرة. وتم بعد ذلك تصممممنيف الكيانات البرنامجللمراجعة وفقاً لألثر المحتمل لكل مخاطرة على عمليات 

طة، ومخاطر منخفضمممممة. وُعدِّلت عوامل المخاطر مخاطر مرتفعة، ومخاطر متوسممممم –على أسممممماس مقياس من ثالث درجات 

نِّفت على أنها مؤشممممرات إّما لألثر إذا تحققت المخاطرة، أو  المسممممتخدمة في التقييم بعد مشمممماورات مع المكاتب اإلقليمية، وصممممُ

َعب، وأعضمممممماء فريق اإلد ارة احتمال حدوث المخاطرة. وتم الحصممممممول على مدخالت من المديرين اإلقليميين، ومديري الشممممممُ

 التنفيذية عن المخاطر االستراتيجية والتطورات التنظيمية الرئيسية، وأُجريت تعديالت وفقاً لذلك.

وترّكز خطة الضممممان الخاصمممة بمكتب المراجعة الداخلية للحسمممابات على المخاطر األهم من حيث انطباقها على نطاق مخاطر  -28

سمممممت ُمصمممممم مة لتقديم رأي شمممممامل عن عمليات إدارة المخاطر، المراجعة. فخطة عمل مكتب المراجعة الداخلية للحسمممممابات لي

و االسممتراتيجية أو المالية أو التشممغيلية أ البرنامجوالرقابة، والحوكمة ألي برنامج عالمي معيّن أو أي عملية فيما يتعلق بأهداف 

عام الموارد المتاحة، فإن مكتب المفتش ال . وتمشياً مع استراتيجية المراجعة الداخلية لمكتب المفتش العام، ومع مراعاةليةاالمتثا

يغطّي مجاالت المخاطر العشرة األعلى المحد دة في تقييمه السنوي للمخاطر على مدى عامين، بحيث تجري مراجعات لعمليات 

 2016عام ومواضيع محد دة. وبناًء على تقييم دينامي للمخاطر واالستجابة لها، ُوِضَعت خطة ضمان بالتوازي مع خطة العمل ل

 .بعد خمس سنوات اسوريرؤية في  البرنامجلتقديم ضمان إضافي عن عمليات 

 2017وتغطية الضمان المخططة لعام  2016الرئيسية المحدَّدة في عام  مسائلال

 عشر نهام ،مهمة نيعشر تم إنجازتغطية متوازنة لكيانات ميدانية وعمليات المقر. فخالل العام،  2016وف رت خطة العمل لعام  -29

ياتمراجعات مواضمممممميعية ومن ال ماني مراجعات عمل تانات مراجعمن ، وث ية، واثن يات ميدان مراجعات تكنولوجيا من  عمل

 .2016تفاصيل المراجعات التي أُجريت والتقارير التي صدرت في عام  األولحق المعلومات. وترد في المل

نِّفت كل مراجعة وفقاً لمقياس يتواءم مع صممممممناديق وبرامج -30 ح الجدول  وصممممممُ تقارير قديرات عدد وت 4األمم المتحدة. ويوضممممممِّ

 .2016المراجعة التي صدرت في عام 

 2016مستمدة من عمليات المراجعة في عام التقديرات ال: 4الجدول 

 تقارير/عمليات المراجعة التقدير

 - ُمرض

 17 ُمرض جزئياً 

 2 غير ُمرض

 1 اً ليس مقّدر

 20 المجموع
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المخاطر، يركِّز المكتب على المخاطر والعمليات الحرجة، قائمة على المفتش العام لمجاالت المراجعة ال وفي تعريف مكتب -31

التصحيح والتخفيف أكبر قيمة مضافة، وسيكون له أكبر األثر. ويتم اختيار العمليات على  تدابيرحيث سيحقّق ضمانه وتحديده ل

عام  رضممية في. ويعكس توزيع التقديرات عدم وجود تقارير مراجعة مُ نامجالبرأسمماس تحليل للمخاطر المادية بالنسممبة ألهداف 

 .البرنامج، وليس أداء المخاطرتجاه للحسابات نهج مكتب المراجعة الداخلية  2016

م هذا القسمممم نظرة  -32 . وهو يركِّز على تحديد 2016الضممممان التي نُفِّذت في عام  مهامالناشمممئة من  مسمممائلعلى أهمية ال عامةويقدِّ

إلى  33. وتعرض الفقرات من 2017مجاالت واتجاهات المخاطر الحرجة، ويصممف المزيد من أعمال الضمممان المخططة لعام 

م الفقرات من سائلأهم الم 38  أقل أهمية. مسائلتفاصيل  45إلى  39، في حين تقدِّ

بة اإلدارة. -33 عام  نضمممممموج إدارة المخاطر على نطاق المنظمة ورقا تائج المراجعة ل يد ن نه  2016تف إطار إلدارة رغم وجود بأ

ات . وقد أوضحت عدة مراجعالمخاطر إلى تستند حوار وُصنع القرارعمليات نه لم يُستخَدم بعد بطريقة فّعالة لدفع فإالمخاطر، 

الحمماجممة إلى تعزيز عمليممات تقييم المخمماطر التنظيميممة وعمليممات اإلدارة، واألدوات والتوجيهممات، بممما في ذلممك تقييم مخمماطر 

اليومية. وقد أتاح العمل االستشاري بشأن مراقبة وظائف المكاتب اإلقليمية قيام  البرنامجتدليس، وضمان إدراجها في عمليات ال

تصمممحيح إلدراج أدوات إدارة المخاطر على مسمممتوى المكاتب القطرية واإلقليمية؛  تدابير (1مشممماركة أقوى مع اإلدارة بشمممأن: 

 2017المكاتب اإلقليمية. وتُدَرج في خطة العمل لعام لدى رقابة لتنوير وظائف الالمؤسسية  استخدام عمليات إدارة المخاطر (2

 مراجعة إلدارة المخاطر المؤسسية.

وبينما تم خالل العام إبراز أمثلة آلليات رقابة اإلدارة الفّعالة، فإن الحاجة إلى وضممممممع أو تعزيز أو توضمممممميح عمليات الرقابة  -34

وسمممع إلى إجراء تحسمممينات في المقر والمكاتب اإلقليمية. وقد أبرز العمل االسمممتشممماري لمكتب المفتش اإلدارية تبرز الحاجة األ

وات وضمان توفير موارد وأد –"خط الدفاع الثاني"  –العام الحاجة إلى توضيح التعاريف والمسؤوليات المتعلقة برقابة اإلدارة 

ة للحسابات التركيز على هذا المجال وهو ينفِّذ استراتيجيته الخاصة ، سيواصل مكتب المراجعة الداخلي2017مالئمة. وفي عام 

بالمراجعة الداخلية. وسمممميتطلّب ذلك، حسممممب االقتضمممماء، تغطية آليات رقابة اإلدارة في المراجعات المواضمممميعية، بما في ذلك 

 .3بالنسبة لحاالت الطوارط من المستوى 

ن التدريجي في التحويالت القائمة على ال -35 ، كما في األعوام السابقة، التركيز 2016واصل مكتب المفتش العام في عام  نقد.التحس 

يات التحويال لذي أُنِجز في عام  تعلى عمل فالعمل ا قد والمجاالت المرتبطة بها.  قائمة على الن باره  2016ال وضممممممع في اعت

لنقد، وكانت هناك أسممممباع معقولة لالعتراف التطّورات في التوجيهات والضمممموابط الداخلية المرتبطة بالتحويالت القائمة على ا

ن التدريجي. وتضمّ  ترونية؛ البطاقات اإللك حفظالتي نشأت عن أعمال الضمان خالل العام ضوابط التسوية و مسائلال نتبالتحس 

عمليات خدمة لتتعلّق بهذا االختيار، والتعاقد مع منافذ تجارة التجزئة ورصمممدها، وهي المنافذ المسمممتالتي ضممموابط العمليات والو

التحويالت القائمة على النقد، والمخاطر المرتبطة بتدبير موارد تُعتَبَر مهمة للعمليات المتعلقة بالتحويالت القائمة على النقد. 

وسمممتظل التحويالت القائمة على النقد أحد مجاالت التركيز الرئيسمممية بالنسمممبة لمكتب المفتش العام، مع إدراج مراجعة إضمممافية 

الت مستندة إلى  2017عمل عام ويالت القائمة على النقد في خطة التحتتعلّق ب إلى جانب مراجعات لمكاتب قطرية تستخِدم تدخ 

 التحويالت القائمة على النقد.

على التعامل مع العديد من  البرنامجإن قدرة  قدرة ممتدة بالنسممممممبة لحاالت الطوارط، بما في ذلك خارطة الطريق المتكاملة. -36

، 3، تضم نت حاالت الطوارط ست حاالت من المستوى 2016وارط في نفس الوقت تمثِّل مخاطر رئيسية. ففي عام حاالت الط

ل التنظيمي، وخارطة الطريق المتكاملة، طُبِّقَت عليها بروتوكوالت حاالت الطوارط من المسممتوى  لضمممان  3ومشممروعاً للتحو 

على إدارة  البرنامجشواغل تتعلّق بكفاية قدرة  (2؛ البرنامجارد على نطاق استنزاف المو (1اهتمام اإلدارة. وتشمل المخاطر: 

عدم القدرة على تعزيز االسممممممتجابات األّولية لحاالت الطوارط عند  (3حاالت الطوارط ومواجهة مثل هذه الطلبات المتعدّدة؛ 

ل العام ضممممممرورة تعزيز فهم تراجع أولوية مشممممممروعات هامة أخرى. وقد أوضممممممحت عدة مراجعات أُجريت خال (4الحاجة؛ 

، وتقييم فعالية البروتوكوالت واللوائح بالنسمممبة لشدارة المتزامنة لعدة حاالت طوارط في البرنامجاألدوار والمسمممؤوليات داخل 

 إقليم واحد.
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ها نظراً تمثّل في احتمال أن تتراجع أولوية مجاالت عمل هامة أخرى أو تقليص مواردممراجعات مختلفة الخطر ال أبرزتوقد  -37

ر بعض  ل. وهناك مخاوف من أن االسممممممتجابة لحاالت الطوارط يمكن أن تؤخِّ الرتفاع عدد حاالت الطوارط وعمليات التحو 

يق ، بما في ذلك عن طرالعمل لديه نماذج ويلبالنسممممبة لتح البرنامجالتغييرات األسمممماسممممية، ويمكن أن تكون لها آثار على قدرة 

السمممممتجابة لحالة الطوارط في نيجيريا، وتنفيذ خارطة الطريق المتكاملة، واسمممممتعراض اإلطار في اليمن، وا همراجعات عمليات

 مراجعة مكتبين قطريين يقّدمان خططاً استراتيجية قطرية. 2017المالي. وعالوة على ذلك، ستجري في عام 

ة المنظمات الراعية للجنة تريد واي، إلطار لجن البرنامجبناًء على اسممممممتخدام  الثغرات في تخطيط قوة العمل وإدارة المواهب. -38

نات األخرى للرقابة الداخلية. وقد  ل جزءاً من بيئة الرقابة التنظيمية، وتُعتَبر األسمممممماس لجميع المكوِّ فأن قدرة الموظفين تشممممممكِّ

، 2016ام سمملّطت المراجعة المواضمميعية إلدارة الموارد البشممرية في المكاتب القطرية، والتي أجريت في النصممف الثاني من ع

الضمممموء على ثغرات هامة في تخطيط قوة العمل وإدارة الموارد. فقد أشممممارت نتائج المراجعة إلى ضممممرورة وضممممع توجيهات 

لِّطت األضمممواء أيضممماً على اتترتبط باسمممتخدام عقود الخدم مسمممائلتنظيمية في هذا المجال، واسمممترعت االهتمام إلى  . وقد سمممُ

، والتعويض، وإدارة الخبراء االسممممممتشمممممماريين البرنامجالحاجة إلى تبسمممممميط عمليات التعاقد، وتحسممممممين إجراءات التعيين في 

زت هذه المالحظات  والموظفين الفنيين العاملين بعقود قصيرة األجل على نطاق العمل االستشاري لمكتب المفتش العام. وقد ُعزِّ

قد أشمممممممارت إلى وجود مجال هام  عن يات اليمن. ف تائج مراجعات أخرى أجريت خالل العام، من بينها مراجعة عمل طريق ن

ة أخرى متعلق مسمممممائلإلجراء تحسمممممينات في نشمممممر الموظفين لدعم وتحسمممممين عمليات الطوارط، وفاعلية تخطيط قوة العمل، و

 بالموظفين.

ومن االستعراضات االستباقية  2016تريات في عدة مراجعات أجريت في عام مختلفة تتعلّق بالمش مسائلبرزت  المشتريات. -39

للنزاهة. وأشمممار مكتب المفتش العام إلى ضمممرورة اسمممتعراض تفويضمممات السممملطة وأدوار ومسمممؤوليات جميع الجهات الفاعلة 

علّق اءات وضوابط داخلية تتالمعنية بالمشتريات؛ وتعزيز اختيار البائعين، وإدارة اإلجراءات وتعليقها، ووضع سياسات وإجر

 بالتعاقد من الباطن.

ويندوز  نظاملدليل النشممممط الخدمة و البرنامجنظام إدارة الموارد المؤسممممسممممية في  اسممممتعراضخلص  تكنولوجيا المعلومات. -40

(Windows Active Directory)  عف في مراقبة االطالع وضمممع  رغمإلى أنه ضممموابط داخلية، ال تزال هناك أوجه ضمممَ

حوادث، وفصمممل الواجبات. وكان من المحتمل أن يؤّدي تنفيذ نموذج للحوكمة والمخاطر والرقابة في الربع األول ورصمممد ال

 لبرنامجاإلى معالجة بعض هذه الثغرات. فال تزال المخاطر المتعلقة بتطوير وعدد التطبيقات التي يستخدمها  2017من عام 

لومات والمكاتب القطرية، تمثِّل أحد الشممممممواغل. وقد بدأ مكتب المفتش والتي لوِحظت في مراجعات سممممممابقة لتكنولوجيا المع

على عمليات تكنولوجيا المعلومات، ويدعمها بوصممممممفها  2017العام في تنقيح نَهجه تجاه هذه المخاطر، وسمممممميركِّز في عام 

عبة تكنولوجيا المعلومات لتحديد تكنولوجيات المعلومات ا عمليات لتي يمكنها تبسممميط الأدوات تمكين تجارية. وسممميعمل مع شمممُ

 التشغيلية.

أشار مكتب المفتش العام إلى المرونة والنطاق الواسع الذي يتيح استخدام راصدين من  لنتائج.على االرصد وبيانات لتوفير أدّلة  -41

نت عملية الرصمممد، مثل إدخال البرنامجأطراف ثالثة يعملون بتوجيه من  اإلجراءات . وأشمممار أيضممماً إلى تطّورات إيجابية حسممم 

التشمممغيلية الموّحدة، وآليات التثليث المبتكرة، وأدوات أخرى. غير أنه اتسممماقاً مع سمممجل المخاطر المؤسمممسمممية، تم تحديد مخاطر 

تتعل ق بإنتاج وتجميع بيانات موثوق بها لتوضميح النتائج. وأشمار عمل الضممان إلى ضمرورة تحسمين اإلبالغ والتوجيهات بشمأن 

، سمميسممتمر التركيز 2017يمكن أن تسمماعد المكاتب القطرية على تصممميم وتنفيذ ضمموابط مناسممبة. وفي عام تحليل البيانات التي 

نع  عمليات على عمليات الرصممد في مراجعات المكاتب القطرية، وعن طريق مراجعة مواضمميعية بشممأن  تاالقراراإلبالغ وصممُ

 رئيسية.الداء األ، واختيار مؤشرات االستراتيجية

تعلق باالستهداف ت مسائلم تدريجي في بعض المكاتب القطرية بالنسبة للوِحظ تقد .منهم قق، والتحهمن، واستهدافإدارة المستفيدي -42

فيذ تحليل م أيضمماً في تنتكنولوجيا تسممجيل البصمممات والتحقق. وأُحرز تقدق عن طريق تحليل البيانات األُسممرية، وإدخال والتحق

بالنسممبة السممتقصمماءات األمن الغذائي التي تجمع وتوفِّر بيانات  (mVAMالة )خرائطها بالهواتف النقرسممم هشمماشممة األوضمماع و

 . وأثيرت شمواغلتصمديعن توافر األغذية، والحصمول عليها، واسمتخدامها، واسمتقرارها، بما في ذلك مؤشمرات اسمتراتيجية ال
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انات ق من بيوإعادة التحق ء اسممتعراضممات دورية،ق من قوائم المسممتفيدين وإجراق بضممرورة الحصممول على ضمممان للتحقتتعلّ 

بها في المراجعات  المسممممممائل ذات الصمممممملةومسممممممائل المفتش العام على هذه المكتب ، سمممممميركِّز 2017المسممممممتفيدين. وفي عام 

 .خرائطها ورسم األوضاع هشاشةالمواضيعية إلدارة المستفيدين وتحليل 

عا يرأصممممممبحت العالقات مع المنظمات غ المنظمات غير الحكومية.مع شممممممراكات ال -43 ، مع تعزيزها الحكومية أكثر تعقيداً وتنو 

لمشاورة لللوصول إلى المستفيدين بكفاءة. وتُبَذل جهود كبيرة لتحسين العمل مع هؤالء الشركاء، بما في ذلك وضع نموذج منق ح 

لت تقارير المراجعة في عام  السنوية سين إدارة الشراكات. عدة مالحظات تتعلّق بتح 2016مع الشركاء. وفي الوقت نفسه، سج 

األداء، والحاجة إلى تعزيز التوجيهات في مجاالت من قبيل توجيه العناية الواجبة، وتقييم المخاطر عند  مسممائلوتضممّمنت هذه ال

 الدخول في شراكة. 

، وبصمممورة أسممماسمممية عن طريق مراجعات مقررة 2017وسممميواصمممل مكتب المفتش العام التركيز على هذا المجال طوال عام  -44

 مكاتب القطرية تشمل استعراض الشركاء المتعاونين.لل

إلى جانب األهمية المتزايدة لشممممراكات المنظمات غير الحكومية، الحظ مكتب المراجعة الداخلية  ثالثة.ال طرافاأل العالقات مع -45

رعي االهتمام إلى زيادة االعتماد على طائفة معق دة متنوعة من األطراف الثالثة. وقد اسممممممتُ  2016للحسممممممابات أيضمممممماً في عام 

، أوضمممحت جميعها أهمية الضممموابط في تقييم الشمممركاء، 2016المخاطر ذات الصممملة عن طريق إجراء عدة مراجعات في عام 

األطراف المتعلقة بمخاطر مل مع اللتحديد كيفية التعا 2017والتعاقد، وإدارة األداء. وسيستمر التركيز على هذا المجال في عام 

 الثالثة.

 مراجعة المتفق عليهاتدابير ال

 تعخضممممممات التي كيانكل كيان من الأوصممممممت المراجعة الداخلية بتدابير للتغلب على أوجه الضممممممعف المكتشممممممفة في عمليات  -46

الكيان الخاضممممممع للمراجعة أو إلى  مسممممممؤولش هذه التدابير مع اإلدارة ويتم االتفاق عليها معها، ثم تُوجه إلى للمراجعة. وتناقَ 

أعداد التدابير المتفق عليها وتقديراتها، والمسممممتمدة من تقارير المراجعة الداخلية الصممممادرة  5رض الجدول . ويعالمعنيالمدير 

 .2016في عام 

 2016تدابير المراجعة المتفق عليها في عام وتقديرات : أعداد 5الجدول 

عدد التدابير المتفق عليها  *التعاريف التقدير

 2016الصادرة في عام 

 التي تتعلق بأمور هامة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية. سائلهي الم مخاطر مرتفعة

ويمكن أن تتسبب األمور المالَحظة في عدم تحقيق أحد األهداف المؤسسية، أو 

أن تؤدي إلى التعرض ألخطار يصعب التخفيف من آثارها ويمكن أن يكون لها 

 ة.يهداف المؤسساألتأثير كبير على تحقيق 

37 

 دابيرتالتي تؤثر إلى حد كبير على الضممممممموابط ولكنها ال تتطلب  سمممممممائلهي الم ةمخاطر متوسط

 عاجلة.

المالَحظة في عدم تحقيق هدف من أهداف الكيان  المسمممممائلويمكن أن تتسمممممبب 

الخاضمممممع للمراجعة، أو أن تؤدي إلى التعرض لمخاطر يصمممممعب التخفيف من 

 .أثارها أو قد تؤثر على أهداف الكيان المعني

145 

 182 جموعالم

 المتفق التدابير يذتنف العام المفتش مكتب يتتبع وال. النهائية المراجعة تقارير في ترد ال هاولكن المنخفضممة، المخاطرالمسممائل ذات  إلى اإلدارة تنبيه يجري* 

 .المراجعة توصيات تنفيذ لرصد الموّحد النظام طريق عن المنخفضة بالمخاطر المتعلقة عليها

م في تنفيذ التدابير المتفق عليها )الجدول  2016في عام  لبرنامجاوواصمممممملت إدارة  -47 (: وكان عدد التدابير المفتوحة 6إحراز تقد 

 .2015عام  في المائة عنه في نهاية 9أقل بنسبة  2016في نهاية عام 
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، بينما زاد عدد 2015م في المائة مقارنة بعا 13ومن هذا المجموع، انخفض عدد التدابير الخاصممممة بالمخاطر المرتفعة بنسممممبة  -48

في المائة. وتعكس هذه النسممممممبة الكبيرة للزيادة في عدد التدابير  50التدابير الُمتّفق عليها الخاصممممممة بالمخاطر المرتفعة بنسممممممبة 

العدد األكبر من التدابير الخاصمممة بالمخاطر المرتفعة  –مما وصمممل بالمجموع إلى تسمممعة تدابير  –الخاصمممة للمخاطر المرتفعة 

كبيرة على الزيادات في تغطية التدابير  صمممورة(، ويؤثِّر هذا ب6مقارنة بسمممنوات سمممابقة )الجدول  2016صمممدرت في عام التي 

 .ككل وفي المراجعات المواضيعية على نطاق المنظمة

تدابير  ، وال تزال سممتة2014، أُجيَزت جميع التدابير المتفق عليها والصممادرة قبل عام 2016ديسمممبر/كانون األول  31وبحلول  -49

ناً عن  – 2014فقط مفتوحة منذ عام  ، سممميواصمممل مكتب المراجعة الداخلية 2017سمممابقة. وفي عام السمممنوات الوهذا يمثّل تحسممم 

 للحسابات العمل مع اإلدارة لرصد التدابير المتفق عليها المتأخرة وغير المنف ذة وضمان إقفالها بصورة سليمة.

 2016-2015تفق عليها، : حالة تدابير المراجعة الم6الجدول 

 مخاطر 

 مرتفعة

2015 

 مخاطر

 مرتفعة

2016 

 مخاطر

 متوسطة

2015 

 مخاطر

 متوسطة

2016 

 مجموع

2015 

 مجموع

2016 

 213 267 195 244 18 23 يناير/كانون الثاني 1 فيالمفتوحة 

 –الصادرة في يناير/كانون الثاني 

 ديسمبر/كانون األول

13 37 124 145 137 182 

 395 404 340 368 55 36 المجموع

 –المقفلة في يناير/كانون الثاني 

 كانون األول/ديسمبر 

18 28 173 171 191 199 

 196 213 169 195 27 18 غير المنفَّذة

 122 174 98 161 24 13 المفتوح منها

 74 39 71 34 3 5 المتأخرة )تجاوزت تاريخ التنفيذ(

 حقيقمكتب التفتيش والتأنشطة على  عامةنظرة 

 خدمات التحقيق

تحسمممين كفاءة و البرنامجتتمث ل مهمة مكتب التفتيش والتحقيق في تقديم خدمات الرقابة المسمممتقلة والموضممموعية في حماية هيبة  -50

، اتقتحقيالعملياته. والمكتب مسممؤول أيضمماً عن الكشممف عن التدليس والتزوير وإسمماءة االسممتعمال وردعها عن طريق  ةوفعالي

 ستباقية للنزاهة.االستعراضات الاو ،اتتفتيشوال

 البرنامجلتزويد موظفي  (1)تحقيقلل ، أصممدر مكتب التفتيش والتحقيق خطوطاً توجيهية جديدة2016وفي نوفمبر/تشممرين الثاني  -51

هات أكثر شفافية ويمكن الحصول عليها بشأن االلتزامات والعمليات. وقد عِمل أيضاً على زيادة القدر هوبائعيئه وشركا ت ابتوج 

 داخل المنظمة عن طريق استكمال التدريب الخارجي على التحاليل الجنائية، وهي من مهارات مكافحة التدليس.

سة الجزاءات الخاصة بالبائعين التي وضعها  -52 سنِد  (2)،2015ديسمبر/كانون األول  15وُوفِق عليها في  البرنامجوبموجب سيا أُ

فه المصمممممممدر الرئيسممممممي للمعلومات عن انتهاكات قواعد إلى مكتب التفتيش والتحقيق دور إيجابي في آل ية الجزاءات بوصمممممم

 المشتريات.

                                                           
دة للتحقيقات، والتي أقرها مؤتمر المحقِّقين الدوليي (1(  ن.تتوافق المبادط التوجيهية للتحقيقات بصورة كاملة مع المبادط التوجيهية الموح 

(2) /022OED2015. 
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عف في الضممممموابط الخاصمممممة بالتدليس 2016وفي عام  -53 ، زاد مكتب التفتيش والتحقيق من تحليله للمخاطر الكامنة وأوجه الضمممممَ

لتي يجريها، وقد م تقريراً إلى إدارة والفسممماد على النحو الذي تم تحديده عن طريق االسمممتعراضمممات وأنشمممطة التحقيق المنتظمة ا

عف هذه. البرنامج عف في الرقابة لتقييم أوجه الضممَ . وهو يُصممِدر اآلن مذكرات إعالمية خاصممة باإلدارة وتقارير عن أوجه الضممَ

 ومنذ بدء نفاذ هذه السياسة، َصَدر تسعة تقارير عن أوجه َضعف الرقابة ومذكرات إعالمية خاصة باإلدارة.

، يهدف مكتب التفتيش والتحقيق إلى تحسممممين تركيزه على مخاطر التدليس والفسمممماد. وسمممميعقد دورات منتظمة 2017وفي عام  -54

 خاصة بالدروس المستفادة عن ضوابط منع التدليس والفساد على مستوى المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية.

 االستعراضات االستباقية للنزاهة

هتمام بالتدليس والفساد عن طريق تجربة االستعراضات االستباقية للنزاهة. فقد أنشأ ميثاق ، تم إدراج وتفعيل اال2016في عام  -55

ساد التي وافق عليها المجلس التنفيذي االستعراضاتِ  سة مكافحة التدليس والف ية للنزاهة كأداة االستباق مكتب المفتش العام وسيا

ض أعمال   ومخالفات أخرى. وعملياته للتدليس والفساد البرنامجلتقييم تعر 

)ترد  2016وعن طريق مبادرة تجريبية، اسممممتكَمل مكتب التفتيش والتحقيق خمسممممة اسممممتعراضممممات اسممممتباقية للنزاهة في عام  -56

نت المجاالت التي تعكس مخاطر مرتفعة خاصمممممممة بالتدليس التحق ق من هوية باء -الثاني  التفاصمممممميل في الملحق (. وتضممممممم 

بطاقات اإللكترونية للتحويالت القائمة على النقد، ومشممممتريات األغذية، ورقابة إدارة البائعين المسممممتفيدين، ومراقبة اسممممتخدام ال

د اسممتعراض الدروس المسممتفادة من تجارع 2017وتجار التجزئة في المكاتب القطرية، وتضممارع المصممالح. وفي عام  ، سمميحدِّ

ي مرحلة التعميم، ودعم صممممياغة دليل لالسممممتعراضممممات االسممممتعراضممممات االسممممتباقية للنزاهة التحسممممينات التي يتعيّن إدخالها ف

 االستباقية للنزاهة.

 نتائج أعمال التحقيق

التحقيق عملية تحليلية ذات أساس قانوني لجمع المعلومات بغية تحديد ما إذا كان قد وقع سوء سلوك أو مخالفة، وفي حال وقوع  -57

باتخاذ  ، بناء على نتائج التحقيق،التفتيش والتحقيق مكتب ذلك، تحديد األشمممخا  المسمممؤولين أو الكيانات المسمممؤولة. ويوصمممي

تدابير إدارية أو تأديبية، أو يسلط الضوء على أوجه الضعف في الرقابة بالنسبة لشدارة التي تتحّمل المسؤولية عن تنفيذ تدابير 

عف في الرقابة. ويجوز للمكتب أن يوصممي، إذا تمّخض التحقيق عن أدلة على وقوع سمملوك جنائي،  المكتب ومعالجة أوجه الضممَ

 .بإحالة القضية إلى الهيئات الوطنية المختصة

زت قممدرة المكتممب على إجراء تحقيق في التممدليس والفسممممممماد  -58 وبموجممب إطممار الحوكمممة المنق ح لمكتممب التفتيش والتحقيق، تعز 

 والتواطؤ.

 18حالة تتعل ق بالتدليس أو الفسمممماد، و 32كانت ، 2016ومن بين الخمسممممين حالة التي أنجزها مكتب التفتيش والتحقيق في عام  -59

 .1حالة تتعلّق بالتدليس الصارخ. وترد تفاصيل هذه الحاالت في الشكل 
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 النوعحسب ، 2016 عام في: التحقيقات المستكملة 1الشكل 

 

 1.2هي أقل بمقدار ، و2016دوالر أمريكي في عام  300 000وبلغت جملة الخسمممممممائر المالية المحد دة الناتجة عن التدليس  -60

خالل السممممنة المالية  2015مليون دوالر أمريكي من خسممممائر عام  البرنامج. وقد اسممممترد 2015مليون دوالر أمريكي في عام 

. وال تزال الجهود مسممتمرة السممتعادة 2016دوالر أمريكي بالفعل من الخسممائر الُمبلّغ عنها في عام  20 000، واسممتُعيد 2016

 أموال إضافية.

 2016، : الخسائر المحدَّدة7ل الجدو

 التدليس الُمفتََرض ملخص القضية رقم القضية

 (بالدوالر األمريكي)

 مبلغ الخسارة

 بالدوالر األمريكي()

المبالغ المستردة 

 )بالدوالر األمريكي(

I 51/15 
 رنامجالبممارسة التدليس في توزيع نقدية 

 وفريق الهواتف المحمولة
 58 581  

I 22/16 
ة التدليس في مكتب مدغشقر ممارس

  للبرنامجالقطري التابع 
 23 100 23 100 

I 32/16 
التدليس وتضارع المصالح في مكتب 

 نيروبي اإلقليمي
 171 945  

I 40/16 657 75 تدليس المستحقات   

 100 23 626 253 657 75 المجموع

، كان متوسط الوقت 2016تستغرقه التحقيقات، ففي عام ، فإن مكتب التفتيش والتحقيق يعمل على تخفيض الوقت الذي وعموما -61

أي أقل من مدة الستة أشهر المستهَدفة والمتفق عليها في استعراض نظام العدالة  –أشهر  5.3الذي يستغرقه استكمال التحقيق 

اّدعاًء باألدلة في  23. ودّعم 2015في عام  73مقابل  2016تحقيقاً في عام  50والتحقيق  التفتيشالداخلية. واسممممممتكَمل مكتب 

مع مكاتب  2016. وزاد التعاون في عام 2015في عام  42تقريراً مقابل  23، وأصممممممدر 2015في عام  39مقابل  2016عام 

المسؤولة عن النظر في المظالم المتعلّقة بمكان العمل. وزادت اإلحاالت من مكتب التفتيش والتحقيق  البرنامجأخرى ومع إدارة 

إلى عام  2015في المائة في الفترة من عام  61عبة الموارد البشممرية، وأمين المظالم إليجاد حلول بديلة بنسممبة إلى اإلدارة، وشمم

  .2014في المائة عن عام  164، وبنسبة 2016

 ممارسة التدليس

 ممارسة الفساد

 المضايقة/التحرش الجنسي/إساءة استعمال السلطة

 ممارسة التواطؤ

 تضارع المصالح

 إساءة استخدام الموارد

 لتحرش الجنسي أو استغالل السلطةاّدعاءات ال تتعلّق بالمضايقة أو ا

 متنوعة

 السرقة: تحويل األغذية

 ممارسة العرقلة

 سرقات أخرى

 االنتقام من الُمبلّغين عن المخالفات
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 ملّخص لهذه النتائج. 8و 7ويرد في الجدولين  -62

 2016-2014: حالة القضايا المحالة للتحقيق، 8الجدول 

 2014 2015 2016  

لة ال ة المرح   17 21 15 من الفترة السابقةقضايا غير المنجز 

 136 161 176 المتلقاة )عن طريق الخط الساخن، أو مباشرة إلى مكتب المفتش العام، أو اإلحاالت( عدد المسائل

اإلحالة إلى مكاتب أخرى )بما في ذلك شعبة الموارد البشرية، وإدارة المكاتب القطرية والمكاتب 

 ية، وأمين المظالم(اإلقليم

(14) (23) (37) 

 (56) (69) (120) المحالة إلى تحقيقات رسميةالشكاوى غير 

 43 69 42 خالل العامالقضايا المسّجلة 

 60 90 57 المجموع

 50 73 36 أُقفِلَت خالل السنةالقضايا التي 

 القضايا غير المنجزة في نهاية السنة

 عن الستة أشهر من القضايا غير المنجزة لمدة تزيد 

21 

2 

17 

0 

10 

1 

 عمليات التفتيش

التفتيش هو اسممممتعراض اسممممتباقي للنظم والعمليات يسمممماعد اإلدارة على اسممممتخدام الموارد المادية والمالية والبشممممرية بمزيد من  -63

للتنفيذ المشممممتََرك  ، نظراً ألن عمليات التفتيش التي كانت مخطّطة2016الفعالية والكفاءة. ولم تجر أي عمليات تفتيش في عامل 

 .2016مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين قد أُلغيت ألن المفوضية أوقفت خدمات التفتيش في الربع الثالث من عام 

  



WFP/EB.A/2017/6-F/1  14 

 

 

 األولالملحق 

 2016تقارير الضمان والتقديرات في عام 

https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports 

 2016لعام  هاوتقديراتالتفتيش  تقاريرات والمراجع: ألف -الملحق األول 

 التقدير صدور التقرير المراجعة 

 ُمرٍض جزئياً  2016  في العراق البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات  1

2 
 من السلع والخدمات البرنامجيات المراجعة الداخلية لمشتر

 

 ُمرٍض جزئياً  2016

3 
المراجعة الداخلية لألمن األساسي في نظام تخطيط الموارد المؤسسية التابع 

 للبرنامج

 ُمرٍض جزئياً  2016

 ُمرٍض جزئياً  2016 في جنوب السودان البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات  4

 ُمرٍض جزئياً  2016  لثةالمراجعة الداخلية لرصد أطراف ثا 5

6 
ام على نظ بالبرنامجالمراجعة الداخلية لألمن والضوابط في دليل النشاط الخا  

 ويندوز

 ُمرٍض جزئياً  2016

 ُمرٍض جزئياً  2016 للشراكات والمنظمات غير الحكومية البرنامجالمراجعة الداخلية إلدارة  7

 *رضغير مُ  2016 نفي اليم البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات  8

9** 
المراجعة المشتركة إلدارة األنشطة التي يمّولها الصندوق المركزي لالستجابة في 

  حاالت الطوارط

 ُمرٍض جزئياً  2016

 رضغير مُ  2016 للبرنامجالمراجعة الداخلية لتعزيز القدرة القطرية  10

 ُمرٍض جزئياً  2016 طريةالمراجعة الداخلية إلدارة الموارد البشرية في المكاتب الق 11

 ُمرٍض جزئياً  2016 في مصر البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات  12

 ُمرٍض جزئياً  2017 بالبرنامجالمراجعة الداخلية إلدارة عمليات الخزانة الخاصة   13

 ُمرٍض جزئياً  2017 هاستثماراتة لحافظ البرنامجالمراجعة الداخلية إلدارة  14

 ُمرٍض جزئياً  2017 داخلية لمقّدمي الخدمة المالية للتحويالت القائمة على النقدالمراجعة ال 15

16 
المراجعة الداخلية لفريق الدعم السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات 

 للبرنامجواالتصاالت في حاالت الطوارط التابع 

 ُمرٍض جزئياً  2017

17 
الت القائمة على النقد في األردن المراجعة الداخلية لتنفيذ تّجار التجزئة للتحوي

 ولبنان

 ُمرٍض جزئياً  2017

 ُمرٍض جزئياً  2017 في األردن ولبنانالبرنامج المراجعة الداخلية لجودة األغذية وسالمتها في عمليات  18

 ُمرٍض جزئياً  2017 في األردن البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات  19

القاهرة  ، ومكتبالبرنامجلشعبة الموارد البشرية في المراجعة الجنسانية التشاركية  20

  اإلقليمي، والمكاتب القطرية في األردن والسودان
 ال ينطبق 2017

 الموقع على التقرير ويتاح. 2016 عام في أُجريت داخلية ةمراجع عن والناتجة ذةالمنف عليها قالمتف للتدابير مكتبي اسمممممممتعراض 2017 شمممممممباط/فبراير في ات خذ *

 .https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports لشبكيا

 .الوكاالت مختلف من نتائج يجمع تقرير عرض الداخلية المراجعة هذه ** تضم نت

  

https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports
https://www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reports
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 2016 عام في بالضمان الخاصة ريةاالستشا المجاالت: باء- األول الملحق

1 
 المانحة الجهات استعراضات تنسيق

2 
 اإلقليمية المكاتب في الرقابية للوظائف مقاَرن استعراض

3 
 األجل قصيرة بعقود العاملين والفنيين االستشاريين الخبراء إدارة
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 الثانيالملحق 

 2016في عام  التفتيش والتحقيق تقارير مكتب

 

 2016التحقيق عام : تقارير باء -ثاني ال الملحق

 ملخص القضية رقم القضية 

 

 تاريخ اإلصدار

1 I 65/15  ش جنسي وإساءة استعمال السلطة  –سيراليون  12/01/2016 ةخاص اتخدم اتاتفاقأصحاع  –مضايقة، وتحر 

2 I 43/15  18/01/2016 أصحاع عقود خدمات –ممارسة تدليس وفساد  –أوغندا 

3 I 60/15  03/02/2016 أصحاع عقود خدمات –ممارسة تدليس  –األردن 

4 I 49/15  أصحاع عقود خدمات –تضارع مصالح  –اإلمارات العربية المتحدة 

Eritrea 

03/02/2016 

5 I 01/16  12/02/2016 أصحاع عقود خدمات –ممارسة تدليس وسرقة أغذية  –مالوي 

 6 I 53/15-A  02/03/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –ح وإهمال جسيم تضارع مصال –جنوع السودان 

7 I 53/15-B 02/03/2016 موظف خارجي –ممارسة تدليس  – جنوع السودان 

8 I 58/15  02/03/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –اعتداء بدني  –جنوع السودان 

 9 I 03/16  31/03/2016 أصحاع عقود خدمات –ممارسة تدليس وتواطؤ  –كينيا 

10 I 03/16-B  14/06/2016 موظف خارجي –ممارسات تدليس وتواطؤ وعرقلة  –كينيا 

11 I 48/15 15/07/2016 أصحاع عقود خدمات –تضارع مصالح وممارسة تدليس  – ليبريا 

12 I 51/15  18/07/2016 موظف وطني –ممارسة تدليس  –جمهورية الكونغو الديمقراطية 

13 I 23/16  19/07/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –غير غذائية  سرقة أصناف –كينيا 

14 I 09/16  21/07/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –تحرش جنسي  –أفغانستان 

15 I 25/16  25/08/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –انتقام  –لبنان 

16 I 31/16  05/09/2016 مراجع داخلي –ممارسة عرقلة  –جنوع السودان 

17 I 18/16 عقد ثابت األجلصاحب  –ممارسة فساد  – إثيوبيا 

 

30/09/2016 

18 I 36/16 

 

 16/11/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –ممارسة تدليس  –مكتب داكار اإلقليمي 

19 I 20/16  24/11/2016 عقد ثابت األجلصاحب  –ممارسات فساد وتواطؤ  –جيبوتي 

20 I 22/16  25/11/2016 (ون)سابق خدمات عقود أصحاع –ممارسة تدليس  –مدغشقر 

21 I 21/16  30/11/2016 موظف وطني –نشاط خارجي غير مأذون به  –كينيا 

22 I 17/16  استشاري )سابق( –للخطر  البرنامجتدليس، وتزوير، وتعريض سمعة  –أوغندا/العراق 

 

30/11/2016 

23 I 32/16  16/12/2016 موظف وطني –تضارع مصالح  –جنوع السودان 

 

 للنزاهة ةاالستباقي اتتقارير االستعراض باء: – الثاني قالملح

 تاريخ اإلصدار رمز التقرير اسم التقرير

تقرير االستعراض االستباقي للنزاهة عن برنامج التحويالت القائمة على النقد في  1

 في لبنان البرنامجمكتب 

WFP/OIG/PIR-001/16 18/05/2016 

زاهة عن برنامج التحويالت القائمة على النقد في تقرير االستعراض االستباقي للن 2

 في األردن البرنامجمكتب 

WFP/OIG/PIR-002/16 03/06/2016 

 WFP/OIG/PIR-003/16 14/09/2016 استعراض استباقي للنزاهة لعمليات جمهورية الكونغو 3

 WFP/OIG/PIR-004/16 10/10/2016 استعراض استباقي للنزاهة لعمليات في جمهورية أفريقيا الوسطى 4

من األغذية في عمليات الطوارط  البرنامجاستعراض استباقي للنزاهة لمشتريات  5

 ااإلقليمية في سوري

WFP/OIG/PIR-005/16 30/11/2016 
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 : خطابات اإلدارةجيم - الثاني الملحق

 تاريخ اإلصدار ملخص القضية رقم القضية 

1 I 57/15 12/02/2016 مشتريات – قيرغيزستان 

2 I 43/15  04/03/2016 أوجه َضعف الرقابة –جنوع السودان 

3 I 67/15  23/05/2016 اختيار شريك متعاون لتنفيذ عملية ممتدة لشغاثة واإلنعاش –كينيا 

4 X 50/16  14/06/2016 مخالفات خاصة بالعقود في مكتب بالنتير الفرعي –مالوي 
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