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يرجى توجيه أي أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة إلى:
السيد David Johnson
المفتش العام ومدير مكتب الرقابة
برنامج األغذية العالمي
رقم الهاتف+3906 6513 3161:
ُ
طبع عدد محدود من هذه الوثيقة من أجل الح ّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ .ويرجى من
السادة المندوبين والمراقبين التكرّم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها .ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة
متاحة على اإلنترنت على العنوان التاليwww.fao.org :
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موجز
 وفقا ً للمادة السادسة (()2ب)( )8من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي (البرنامج) ،يُعرض هذا التقرير السنوي
للمفتش العام ،الذي يغطي الفترة يناير/كانون الثاني -ديسمبر/كانون األول  ،2212على المجلس للنظر فيه .ويقدم التقرير
المنظور الرقابي في مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في البرنامج ويعطي صورة عامة عن العمل الذي
يضطلع به مكتب الرقابة.
 توفر نتائج عمل مكتب الرقابة دعما ً يمكن المفتش العام من اإلعراب عن رأي عما إذا كانت عمليات الضبط الداخلي
والحوكمة وإدارة المخاطر في البرنامج تعطي ضمانا ً معقوالً بأن أهداف البرنامج ستتحقق .وفي عام  ،2012وكما في
السنوات السابقة ،لم تكشف أعمال الرقابة المنفذة والمبلغ عنها عن وجود أية أوجه ضعف هامة في عمليات الضبط الداخلي
والحوكمة وإدارة المخاطر في جميع جوانب البرنامج قد يكون لها أثر ضار على بلوغ أهداف البرنامج .وخلصت أعمال
الرقابة المنفذة إلى أن هناك إطار ضوابط أساسية كافيا ً لبلوغ األهداف ،غير أن من الممكن تقوية هذا اإلطار.
 تم اغتنام كثير من فرص التحسين التي لخصها تقرير عام  .2211وتشمل الفرص التي لم تتخذ تدابير بشأنها بعد تعزيز
الحوكمة في جميع جوانب البرنامج بتحديث استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واعتمادها كوثيقة رسمية
وتعزيز الحوكمة على وظيفة التأمين الذاتي في البرنامج وتحسين وظيفة التنظيم الداخلي واإلدارة بإكمال تفويض السلطات
وإكسابه طابعا رسميا وتطوير إدارة الموارد البشرية بإدخال التدريب التوجيهي اإللزامي للموظفين الذين يلتحقون بخدمة
البرنامج ألول مرة.
 هناك فرص إلدخال تحسينات أخرى في المجاالت التالية:
 -1تعزيز اإلطار القانوني .وفيي ضيوه هيذه المسيتجدات ودور وظيفية الرقابية فيي البرناامج ،حيان الوقيت للنظير فيي
إعداد فصل مخصص في اللوائح يضع إطار مهمة الرقابة ،بما في ذلك مكتب الرقابة ولجنة المراجعة.
 -2تحسين عملية العدالة الداخلية في البرنامج ومعالجة التصور القائيل بيأن البرناامج ال يطبيق عيدم التسيامح المطليق
بالشدة الكافية.
التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية
 يُرجى من اللجنة أن تحيط علما ً بالوثيقة المعنونة "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي".
مسودّة مشورة
 وفقا ً للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي ،توصي لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة
المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علما ً بالوثيقة المعنونة "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي"،
وتالحظ اللجنة أن العمل الرقابي المنفذ والمبلغ عنه لم يكشف عن أية نقاط ضعف هامة في عمليات الرقابة الداخلية أو
الحوكمة أو إدارة المخاطر المعمول بها في البرنامج قد يكون لها أثر سلبي على تحقيق أهداف البرنامج؛
 واللجنة توصي المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يشجع اإلدارة على االستفادة من الفرص التي أبرزها التقرير لتحقيق مزيد
من التحسين.

المجلس التنفيذي
الدورة السنوية
روما3103/6/6-3 ،

مسائل الموارد
والمالية والميزانية
البند  6من جدول األعمال

التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية
العالمي

للنظر

A
Distribution: GENERAL

WFP/EB.A/2013/6-E/1
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طبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ .يمكن االطالع على وثائق المجلس التنفيذي
في صفحة برنامج األغذية العالمي على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي(http://executiveboard.wfp.org) :

2

WFP/EB.A/2013/6-E/1

مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوى هذذه الوثيقذة إلذى االتصذال بمذويفي برنذامج
األغذية العالمي المذكورين أدناه ،ويفضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التنفيذي بفترة كافية.
المفتش العام ومدير مكتب الرقابة:

السيد D. Johnson

رقم الهاتف066513-3161:

مويفة التفتيش ،مكتب التفتيش والتحقيق:

السيدة J. de Groot

رقم الهاتف066513-3082 :

لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي ،يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات(هاتف.)366560-8665/8552 :
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ملخـص

وفقا للمادة السادسة (( )8ب)( )8من النظام األساسي لبرنامج األغذية العذالمي ،يُعذر

هذذا التقريذر السذنوي للمفذتش العذام ،الذذي

يغطي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون األول  ،8368على المجلس للنظر فيه .ويقدم التقرير المنظور الرقذابي فذي
مجاالت الحوكمة وإدارة المخاطر والضبط في البرنامج ويعطي صورة عامة عن العمل الذي يضطلع به مكتب الرقابة.

مشروع القـرار



يحيط المجلس علما بـ "التقرير السنوي للمفتش العام لبرنامج األغذية العالمي" ) (WFP/EB.A/2013/6-E/1ويالحظ أن
العمل الرقابي المنفذ والمبلغ عنه لم يكشف أية نقاط ضعف هامة في عمليات الرقابة الداخلية أو الحوكمة أو إدارة المخاطر
المعمول بها في البرنامج قد يكون لها أثر سلبي على تحقيق أهدافه.
ويشجع المجلس اإلدارة على االستفادة من الفرص التي أبرزها التقرير لتحقيق مزيد من التحسين.

 هذا مشروع قرار ،ولال طالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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ألف  -معلومات أساسية
-6

أنشأ المدير التنفيذي مكتب الرقابة بموجب المادة  6-68من النظام المذالي ويخضذع عملذه لقواعذد ميثذاه يقذره المذدير
التنفيذذذي .ويشذذكل الميثذذاه ،الذذذي تذذم تحديثذذه فذذي مذذارآ/اذار  ،8368ملحقذذا مذذن مالحذذق النظذذام المذذالي ويبلَّذذغ بذذه المجلذذس
التنفيذي في الوثيقة .WFP/EB.A/2013/6-I/1

-8

ويمتثل مكتب الرقابة فذي تنفيذذه لمهمذة المراجعذة التذي يتوالهذا للمعذايير الدوليذة للممارسذة المهنيذة للمراجعذة الداخليذة
للحسابات الصادرة عن معهد مراجعي الحسابات الداخليين؛ وتتفق وييفة المكتب الخاصذة بذالتحقيق مذع المعذايير الموحذدة
والمبادئ التوجيهية للتحقيقات التي اعتمدها المؤتمر الدولي للمحققين .ويضطلع مدير المكتذب بمهذام المذدير المسذؤول عذن
المراجعة والمفتش العام.

-0

ويقدم مدير مكتب الرقابة جميذع تقذارير المراجعذة الداخليذة والتفتذيش والتحقيذق إلذى المذدير التنفيذذي .وتذن

السياسذة

المنقحة للكشف عن المعلومات على نشر تقارير المراجعة الداخلية والتفتيش على الموقع العام على شبكة اإلنترنت .ويقذدم
مدير مكتب الرقابة أيضا تقارير فصلية إلى المدير التنفيذي ولجنة مراجعة الحسابات ،إضافة إلى هذا التقرير السذنوي إلذى
المجلس التنفيذي.
-6

ويقذذدم هذذذا التقريذذر المنظذذور الرقذذابي فيمذذا يتعلذذق بالحوكمذذة وإدارة المخذذاطر والضذذبط فذذي برنذذامج األغذيذذة العذذالمي،
ويعطي لمحات عامة عن أنشطة مكتب المفتش العام ،ومكتب المراجعة الداخلية للحسابات ،ومكتب التفتيش والتحقيق.

-5

وخذذالل عذذام  ، 8368لذذم يطذذرأ أي تذذدخل مذذن جانذذب اإلدارة فذذي تخطذذيط عمذذل المكتذذب أو اإلبذذال عنذذه ،كمذذا لذذم يشذذهد
المكتب أية قيود على موارده أو غير ذلك من المسائل التي تؤثر على استقالل أنشطة الرقابة ورأي الضمان.

باء -الحوكمة وإدارة المخاطر والضبط في البرنامج – المنظور الرقابي
مقدمة
-6

يذوفر عمذذل مكتذب الرقابذذة دعمذذا يمكذن المفذذتش العذذام مذن اإلعذذراب عذن رأي عمذذا إذا كانذذت عمليذات الضذذبط الذذداخلي
والحوكمة وإدارة المخاطر في البرنامج تعطي ضمانا معقوال بذأن أهذدا

البرناامج سذتتحقق .وفذي عذام  ،8368وكمذا فذي

السنوات السذابقة ،لذم تكشذف أعمذال الرقابذة المنفذذة والمبلذغ عنهذا عذن وجذود أيذة أوجذه ضذعف هامذة فذي عمليذات الضذبط
الذذداخلي والحوكمذذة وإدارة المخذذاطر فذذي جميذذع جوانذذب البرنااامج قذذد يكذذون لهذذا أثذذر ضذذار علذذى بلذذو أهذذدا

البرنااامج.

وخلصت أعمال الرقابة المنفذة إلى أن هناك إطذار ضذوابط أساسذية كافيذا لبلذو األهذدا  ،غيذر أن مذن الممكذن تقويذة هذذا
اإلطار .ويتضمن الملحق األول كامل بيان الضمان لعام .8368
-7

ويسدي المفتش العام المشورة لإلدارة ،إلى جانب قيادته لعمل مكتب الرقابة ،حول مسائل محذددة مذن خذالل مشذاركته
في اللجان الداخلية .ويتضمن القسم جيم نظرة عامة على األنشطة التي اضطلع بها المفتش العام.
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وفذذي عذذام  ،8368واصذذل مكتذذب المراجعذذة الداخليذذة تقذذديم دعمذذه لذذإلدارة بتحديذذد الفذذرص لتحسذذين الضذذبط الذذداخلي
والحوكمة وإدارة المخاطر ووضع الحلذول العمليذة واعتمذاد إطذار الضذبط الذداخلي .وفحصذت عمليذات المراجعذة الداخليذة
عملية بيان الضمان التذي تذدعم بيذان المذدير التنفيذذي عذن الرقابذة الداخليذة وقذدمت توصذيات إلدخذال تحسذينات تذم تنفيذذها
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بالنسبة لبيانات الضمان لعام  .8368وتبرز توصيات المراجعة الداخلية عن إجراءات الطوارئ المؤسسية دور التحسينات
الهامة الخاصة بالحوكمذة فذي حذاالت الطذوارئ .ويتضذمن القسذم دال نظذرة عامذة علذى األنشذطة التذي اضذطلع بهذا مكتذب
المراجعة الداخلية.
-9

ويعتبر وجود مكتب للتفتيش والتحقيق بحد ذاته عنصر ضبط يردع ما يحتمذل مذن سذوء سذلوك .ويذوفر عمذل المكتذب
حلوال سريعة للمشذاكل الناتجذة عذن سذلوك المذويفين أو عذن فهذم الضذوابط وتطبيقهذا مذن جانذب أحذد المكاتذب القطريذة أو
إحدى وحدات المقر .كما يسهم عمله في الحد من المخاطر أو التخل

منها كليا وفي احتواء التكاليف .ويتضمن القسم هاء

نظرة عامة على األنشطة التي اضطلع بها مكتب التفتيش والتحقيق.

التحسينات المتحققة
-63

أبذ رز تقريذذر المفذذتش العذذام عذذن السذذنة الماضذذية عذذدة فذذرص للتحسذذين .وفذذي عذذام  ،8368الحذذظ عمذذل الرقابذذة حذذدو
تحسينات في نظم الحوكمة والضبط الداخلي في البرنامج:
 ساعد اتباع البرنامج نهجا مالئما للغر

في عمله والتصميم التنظيمي الجديد في توجيه إنشاء كيانات تنظيمية

وتعزيزها وإعادة موضعتها.
 تم تعزيز إطار البرنامج لحاالت الطوارئ المؤسسية ،مما زاد درجة الوضوح في تسلسل اتخاذ القرارات وأدوار
اإلدارة في مختلف المستويات.
 اتُ ِخذت خطوات لزيادة الشفافية في اختيار وتوييف المهنيين من خالل عملية إعادة االنتداب.
 تحسن االمتثال لنظام إدارة األداء في البرنامج.
 تمت توعية المكاتب القطرية بأهمية تحسين نهجها لتوييف المويفين الخارجيين في حاالت الطوارئ.
 أُص ِدرت إرشادات بشأن تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وممارسات إدارة المشروعات ذات الصلة بها
ضعت األسس إلدخال تحسينات مستقبلية في إدارة المستخدمين واألدوار في شبكة البرنامج ونظامه العالمي
و ُو ِ
للمعلومات (ونجز).
 عالجت مجموعة األمن الغذائي التحديات في مجال التنسيق بين الوكاالت في بعض حاالت الطوارئ المعقدة
وساهمت في مأسسة الدعم لتعميم عمليات البرنامج في مرحلة اإلنعاش.
-66

وتُبرز الفقرة  66الممارسات الحسنة المالحظة في أعمال الرقابة المضطلع بها في عام .8368

فرص إدخال تحسينات أخرى
-68

أُدخلذذت تحسذذينات مهمذذة فذذي نظذذام الرقابذذة فذذي البرنااامج خذذالل السذذنوات الخمذذس الماضذذية .وتذذرد فذذي الفقذذرات التاليذذة
تفاصيل التحسينات اإلضافية.

-60

تم اغتنام كثير من فرص التحسين التذي لخصذها تقريذر عذام  .8366وتشذمل الفذرص التذي لذم تتخذذ تذدابير بشذأنها بعذد
تعزيذذز الحوكمذذة فذذي جميذذع جوانذذب البرنااامج بتحذذدي اسذذتراتيجية تكنولوجيذذا المعلومذذات واالتصذذاالت واعتمادهذذا كوثيقذذة
رسمية وتعزيز الحوكمة على وييفة التأمين الذاتي في البرنامج وتحسين وييفة التنظذيم الذداخلي واإلدارة بمكمذال تفذويض
السذذلطات وإكسذذابه طابعذذا رسذذميا وتطذذوير إدارة المذذوارد البشذذرية بمدخذذال التذذدريب التذذوجيهي اإللزامذذي للمذذويفين الذذذين
يلتحقون بخدمة البرنامج ألول مرة.
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تعزيز اإلطار القانوني .يعود تاريخ اإلطار القانوني الحالي لوييفة الرقابة – المادة  6-68من النظام المالي – إلذى مذا
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قبل إنشاء المجلس التنفيذي في عام  .6996ومنذ ذلك التاريخ ،تضمنت المستجدات في الرقابة في البرنامج أحكامذا تتصذل
بسلطات المجلس التنفيذي وويائفه المتعلقة بالتقرير السنوي للمفتش العام وإنشاء لجنة مراجعذة الحسذابات ووضذع شذروط
وعملية تعيين مدير مكتب الرقابة .وفي ضوء هذه المستجدات ودور وييفذة الرقابذة فذي البرناامج ،حذان الوقذت للنظذر فذي
إعداد فصل مخص

في اللوائح يضع إطار مهمة الرقابة ،بما في ذلك مكتب الرقابة ولجنة المراجعة.

تحسين عملية العدالة الداخلية في البرنامج ومعالجة التصور القائل بأن البرنامج ال يطبق عدم التسامح المطلق بالشذدة
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عال من المهنيذة .بيذد أن اسذتفادة البرناامج
الكافية .تعتبر أوساط األمم المتحدة أن مهمة التحقيق في البرنامج تتسم بمستوى ٍ
من التحقيقات تقتضي أن ينظر في التدابير التي عليه اتخاذها بعد اكتمال التحقيقات.
يسود في صفو

-66

المويفين تصور بأن البرنامج وإن كان قد أعلن اعتماده سياسة عدم التسذامح المطلذق نحذو التذدليس

وإساءة المعاملة فمن إجراءاته ال ترقى إلى مستوى هذه السياسة .ويذرتهن اسذتعداد المذويفين لإلبذال عذن حذاالت التذدليس
وإساءة المعاملة باعتقذادهم بذأن الشذكاوى سذتحمل علذى محمذل الجذد ال مذن قِبذل مكتذب التفتذيش والتحقيذق فحسذب بذل ومذن
البرنامج بأسره .ويمكن أن يعزى االعتقاد بأن البرنامج ال يأخذ التدليس وإساءة المعاملة مأخذ الجد إلى عدة عوامل.
وعندما تقدم شكوى ،يسعى مكتب التفتيش والتحقيق جاهدا للفرا مذن التحقيذق خذالل سذتة أشذهر وهذي مذدة تتسذق مذع

-67
الهد

المحدد في إطار إصالح نظام العدالة الداخلية في منظومة األمم المتحدة .ولم يحدد هد

من هذا القبيل للعملية التذي

تلي التحقيق .ورغذم أن سذلطة قبذول نتذائج التحقيذق وتوصذياته أو رفضذها ينبغذي أن تظذل فذي يذد اإلدارة ،فذمن مذن الممكذن
اإلسراع في عملية اتخاذ القرار بتعزيز المكاتب المسؤولة عن استعرا

تقارير التحقيق وإسداء المشورة لإلدارة ،كما أن

تزويد مكتب التفتيش والتحقيق بمفادات منتظمة لتحسين المنهجية المتبعة في تقذارير التحقيذق وجودتهذا مذن خذالل الذتعلم قذد
يتيح أيضا اإلسراع في عملية استعرا
-62

التقارير.

ويرى مكتب الرقابة أن البرنامج ينبغي أن يراعي تكاليف المخاطر الناجمة عن سذوء السذمعة وتذدني الذروح المعنويذة
لدى المويفين عندما يقرر فر

عقوبة أو عدم فرضها .وإذا أحجمت المنظمة عن اتخاذ إجراءات عندما يسيء مويفوها

السلوك ،فسيكون ذلك مجحفا في حق المويفين الذين يبلغون عن سوء سلوك مسنود بأدلة ،ومن يدلون بشهادات من داخذل
البرنااامج وخارجذذه .وإذا كذذان ينبغذذي تذذوخي التناسذذب بذذين خطذذورة السذذلوك ونذذوع العقوبذذة ومسذذتواها مذذع االلتذذزام باإلطذذار
القانوني ،فمن تأثير عدم اتخاذ إجذراء علذى روح المذويفين المعنويذة ومخذاطر سذوء السذمعة ينبغذي أن يؤخذذ فذي الحسذبان
مراعاة لمصلحة البرنامج العامة .وعند تحديد العقوبة ،فقد يكون من المفيد استشارة المفتش العام بصفته عضذوا فذي فريذق
اإلدارة التنفيذية.
-69

وأثناء اإلجراءات القانونية ،ينبغي على البرنامج أن يدرك أن بعض القضايا قذد تكذون ،مذن حذين خذر ،خاسذرة علذى
أسس إجرائية .وينبغي أالا يأخذ البرنامج بنهج " تفادي الخسارة بأي ثمن" .وإذا خسذر البرناامج قضذية أمذام منظمذة العمذل
الدولية أو محكمة األمم المتحدة رغم كل الجهود التي بذلها ،فمن عليه أن يدرك أن سجالت هاتين المحكمتين علنية ومتاحذة
لجميذع المذذويفين .وقذد تعذذزى خسذارة القضذذية إلذى ثغذذرة فذي اإلجذذراءات ،غيذر أن األسذذاآ الذذي اسذذتندت إليذه اإلدارة فذذي
قرارها بفر

-83

عقوبة يكون قد صار علنيا .ويمكن إقامة وصلة بأحكام المحكمة في الشبكة الداخلية للبرنامج.

ويرد في الفقرة  65تلخي

تفاصيل مجاالت التحسين األخرى في ضوء أعمال الرقابة المنجزة في عام .8368
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جيم -نظرة عامة على أنشطة مكتب الرقابة
تشمل الخدمات التي يقذدمها مكتذب الرقابذة المراجعذة الداخليذة والتحقيذق والتفتذيش والخذدمات االستشذارية علذى النحذو

-86

الوارد تلخيصه في الجدول  .6أما نطاه العمل فيشمل جميع النظم والعمليات واألنشطة التي يضطلع بها البرنامج.
الجدول  :0أنشطة مكتب الرقابة
عمليات المراجعة الداخلية
عدد

السنة

عدد مهام المراجعة المنجزة

التحقيقات

الخدمات االستشارية

التقارير

عمليات التفتيش

عدد القضايا

عدد القضايا المنجزة

المسجلة

(حتى  30ديسمبر/كانون

الصادرة

العدد

األول )3103

8363

*

86

88

29

55

8

8366

*

85

03

76

668

6

8368

*

86

88

00

68

8

06
80
65

* يتضمن تقريرا عن تقدير المخاطر في المرحلة السابقة لمراجعة الحسابات.

-88

وفي عذام  ،8368واصذل مكتذب الرقابذة عملذه علذى تحسذين الشذفافية فذي البرناامج وأخذذ زمذام المبذادرة فذي مراجعذة
سياسذة الكشذف عذن تقذارير الرقابذة وأضذا

أحكامذا بشذأن )6 :الكشذف عذن تقذارير التفتذيش؛  )8نشذر تقذارير المراجعذة

الداخلية وتقارير التفتيش على موقع عام على اإلنترنذت؛  )0اإلذن لمذدير مكتذب الرقابذة بذمبرام اتفاقذات رسذمية لالطذالع
على تقارير التحقيق على أساآ سذري ومتبذادل؛  )6اإلذن لمذدير مكتذب الرقابذة بتنقذيح التقذارير أو حجبهذا ،حسذبما أقذره
المجلس في دورته العادية الثانية في عام  .8368وترد في الملحقين الثاني والرابع قائمة بجميع تقارير المراجعة الداخلية
وتقارير التفتيش الصادرة مع بيان أيها سيُنشر في موقع البرنامج العام على اإلنترنت.

الموارد
-80

ارتفعذذت مخصصذذات ميزانيذذة مكتذذب الرقابذذة مذذن  6.6مليذذون دوالر أمريكذذي فذذي عذذام  8366إلذذى  6.2مليذذون دوالر
أمريكي في عام .8368
الجدول  :2ميزانية مكتب الرقابة

(بآالف الدوالرات األمريكية)

-86

2010

2011

2012

مخصصات الميزانية

5 818

6 592

7 766

النفقات الفعلية

5 816

6 532

5 923

وارتفع عدد المويفين من  00مويفا في عامي  8363و 8366إلى  07مويفا فذي عذام  8368عنذدما أُضذيفت أربعذة
مناصب ممولة من الموارد اإلضافية منذ  8339إلى التمويل من الموارد العادية.
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الجدول  :3عدد موظفي مكتب الرقابة

-85

3101

3100

3103

من الفئة الفنية

85

85

82

من فئة الخدمات العامة

8

2

9

المجموع

33

33

33

وخالل عام  ،8368غادر ثمانية مويفين مكتب الرقابة ،بقي اثنان منهما في البرنامج وغادره ستة منهم ،وتم توييذف
ثالثة مويفين جدد من خارج البرنامج؛ وترقى ثالثة مويفين إلى مناصذب أعلذى رتبذة فذي وحذدة كذل مذنهم؛ وتمذت ترقيذة
مويفاين اثنين بينما يال في منصبيهما .وفي نهاية عام  ،8368يلذت ثمانيذة مناصذب شذاغرة؛ وتذم تحديذد أربعذة مرشذحين
ألربعة من هذه المناصب.

التنسيق واالتصال والتوعية
-86

قام مكتب الرقابة بمختلف أنشطة التنسيق واالتصال والتوعية كجزء من جهوده الرامية إلى تحديذد االتجاهذات الناشذئة
ووضع الممارسات االبتكارية والترويج للشفافية وتيسير نقل المعرفة.

-87

ويُحافظ على االتصاالت مع جميع الشعب المعنية في المقر .ويتعاون مكتب التفتيش والتحقيق مع أمين المظذالم وفذرع
العالقات مع المويفين التابع لشعبة الموارد البشرية ومع مكتب األخالقيذات والمكتذب القذانوني .ويتعذاون مكتذب المراجعذة
الداخلية مع مكتب التقييم بمطالعذه علذى خطذة العمذل وعلذى النتذائج ذات الصذلة؛ وشذعبة إدارة األداء والمسذاءلة بمطالعهذا
على المعلومات عن المخاطر ومتابعة التوصيات؛ ومراجع الحسذابات الخذارجي بمطالعذه علذى اسذتراتيجيته وخطذة عملذه
للمراجعة وعلى تقارير المراجعة الداخلية.

-82

و ُعقِذذدت دورات إعالميذذة لشذذرح دور مكتذذب الرقابذذة فذذي المقذذر أثنذذاء اجتمذذاع المذذويفين المذذاليين اإلقليميذذين واجتمذذاع
مويفي المشتريات ودورات تنوير المويفين الجدد وصغار المويفين المهنيين وفي مكتب داكار اإلقليمي خذالل االجتمذاع
اإلقليمي لمويفي المشتريات.

-89

ويطلع مكتب الرقابة لجنة مراجعة الحسابات ،في اجتماعاته العاديذة معهذا ،علذى خطذة عملذه السذنوية وعلذى التقذارير
الفصلية وتقارير المراجعة الداخلية.

-03

وشذذملت االجتماعذذات التذذي حضذذرها مكتذذب الرقابذذة خذذارج البرنااامج اجتماعذذات ممثلذذي دوائذذر المراجعذذة الداخليذذة فذذي
منظمات األمم المتحدة والمؤسسات المالية المتعذددة األطذرا  ،واجتماعذات مذؤتمر المحققذين الذدوليين فذي منظمذات األمذم
المتحدة والمؤسسات المالية المتعددة األطرا  ،والدورة المشتركة لمهام الرقابة الداخلية في الوكاالت التي تتخذ مذن رومذا
مقرا لها وهي دورة هدفت إلى تبادل الرؤى والمناهج ومناقشة فرص التعاون.

-06

ويتمتع المفتش العام بمركز المراقب في لجنة االستثمار ولجنة التوييف واللجنذة التوجيهيذة لذنظم المعلومذات اإلداريذة
ولجنة السلع والنقل والتذأمين وفريذق اإلدارة التنفيذيذة .كمذا يحضذر اجتماعذات لجنذة الماليذة فذي منظمذة األغذيذة والزراعذة
واللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية.
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-08

وفذذذذذي عذذذذذام  ،8368واصذذذذذل مكتذذذذذب الرقابذذذذذة اجتماعاتذذذذذه للتوعيذذذذذة حذذذذذول سياسذذذذذة مكافحذذذذذة التذذذذذدليس والفسذذذذذاد
) (WFP/EB.2/2010/4-C/1بهد

تحسين فهذم المذويفين ألنذواع السذلوك واألنشذطة غيذر المقبولذة والتأكيذد علذى واجذب

جميع المويفين باإلبال عن هذا السلوك وهذه األنشطة .وقد نظمت االجتماعات للمديرين اإلقليميين في االجتماع اإلقليمي
السنوي إلقليم الشره األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية واسيا الوسطى وإقليم شذره ووسذط أفريقيذا ولمذويفي إدارة
تسيير المذوارد والمسذاءلة فذي المقذر ومذويفي مكتذب افغانسذتان القطذري .وحضذر مذا مجموعذه  036مذويفين اجتماعذات
التدريب والتوعية هذه.

الكشف عن تقارير الرقابة
-00

وضذذعت سياسذذة الكشذذف عذذن تقذذارير المراجعذذة الداخليذذة ،الموافذذق عليهذذا فذذي نوفمبر/تشذذرين الثذذاني  ،8363وسياسذذة
الكشف عن تقارير التحقيق ،الموافق عليها في يونيذو/حزيران  ،8366وتقذارير الرقابذة الموافذق عليهذا فذي نوفمبر/تشذرين
الثاني  ،8368الشروط التي تتاح بموجبها تقارير المراجعة الداخلية وتقارير التفتيش وتقارير التحقيق في البرنامج .ويبذين
الجدول  6طلبات الكشف عن التقارير الواردة في عام  .8368وقد أكد جميع الممثلين الذدائمين الذذين طلبذوا االطذالع علذى
التقارير امتثالهم لمبدأ سرية المعلومات المقدمة .ولم ترد أية طلبات لشرح مضمون الوثائق المنشورة.
الجدول  :4طلبات الكشف عن تقارير الرقابة
تاريخ الطلب

رقم التقرير

عنوان التقرير

تاريخ إتاحة التقرير

 03مايو/أيار 8368

AR/10/18

عمليات البرنامج في هايتي

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/10/22

عمليات البرنامج في العراه

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/03

عمليات البرنامج في المكتب اإلقليمي للسودان

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/05

عمليات البرنامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/10

عمليات البرنامج في كينيا

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/09

عمليات البرنامج في إثيوبيا

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/11

عمليات البرنامج في الفلبين

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/12

عمليات البرنامج في باكستان

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/13

عمليات البرنامج في سري النكا

 2يونيو/حزيران 8368

 03مايو/أيار 8368

AR/11/20

عمليات البرنامج في تشاد

 2يونيو/حزيران 8368

 65نوفمبر/تشرين الثاني 8368

AR/12/11

الشراكات الخاصة

 87نوفمبر/تشرين الثاني 8368

 68ديسمبر/كانون األول 8368

AR/12/05

عمليات البرنامج في جنوب السودان

 86يناير/كانون الثاني 8360

 68ديسمبر/كانون األول 8368

AR/12/08

عمليات البرنامج في جمهورية أفريقيا الوسطى

لم يُتح بعد

 68ديسمبر/كانون األول 8368

AR/12/10

مشتريات األغذية في المقر

لم يُتح بعد
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دال -نظرة عامة على أنشطة مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
المراجعة الداخلية
-06

توفر المراجعة الداخلية للمدير التنفيذي خدمات الضمان والمشورة المسذتقلة والموضذوعية ،وهذي خذدمات ترمذي إلذى
تحسين عمليات البرنامج ومساعدته على بلو أهدافه من خذالل األخذذ بذنهج منذتظم ملتذزم إزاء التقيذيم ومذن خذالل اقتذراح
التحسينات على عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

-05

وكجزء من عمليذة مكتذب الرقابذة المتعلقذة بتقذديم الضذمان للمجلذس وللمذدير التنفيذذي ،يقذوم مكتذب المراجعذة الداخليذة
بدراسة وتقييم كفاية وفعالية الضبط الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر في البرناامج ونوعيذة األداء فذي تنفيذذ المسذؤوليات
المنوطة لتحقيق أهدا

البرنامج ومقاصده المعلنة .ويهد

مكتب المراجعة الداخلية إلى تقديم الضمان فيما يتعلق بما يلي:

 استخدام الموارد بالصورة التي قصدتها الجهات المانحة واإلدارة؛
 استخدام الموارد بكفاءة وبفعالية؛
 توفر الحماية الكافية لألصول؛
 توخي الدقة في تجهيز المعلومات المؤسسية واإلبال عنها.
-06

وتجري عمليات المراجعة الداخلية بما يتفق مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية.

-07

ويضطلع مكتب المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة الداخلية في مكاتب البرنامج القطرية واإلقليميذة ووحذدات المقذر
ومكاتب االتصال .وفي عام  ،8368أنهى المكتب  86مهمة مراجعة في المكاتب الميدانية ومكاتب المقر (الملحذق الثذاني).
وقدم المكتب توصياته ووافقذت اإلدارة علذى اتخذاذ التذدابير الكفيلذة بمعالجذة المخذاطر التذي تذم تحديذدها فذي سذياه عمليذات
المراجعة.

 المراجعة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات
-02

فذذي عذذام  ،8368واصذذل مكتذذب المراجعذذة الداخليذذة تقذذديم خذذدمات المراجعذذة والخذذدمات االستشذذارية فذذي تكنولوجيذذا
المعلومات لمواجهة التحذديات وتقيذيم الفذرص التذي تتيحهذا بيئذة تكنولوجيذا المعلومذات واالتصذاالت المعقذدة فذي البرناامج.
وتشمل األنشطة الهامة في مراجعة تكنولوجيا المعلومات ما يلي:
 تحديد مجاالت المخاطر المرتفعة والمتوسطة في تكنولوجيا المعلومات في المكاتب القطرية التي أُجريت فيها عمليات
مراجعة خالل السنة وإطالع المكاتب األخرى على الممارسات الحسنة التي لوحظت في المكاتب القطرية؛
 إجراء ثال عمليات مراجعة لتكنولوجيا المعلومات تشمل ما يلي:


أم ن ن المن ننتا أمول م ن ن
أت بعاأألمتا أمت



أل ن ن ا أخ ضن ننورا

ا أم كن ننوا أ ن ن أإلاأل

ا أشبك ا أتطبيق ا لم تا أب ي ا أكت لإلا مم

ا أم تخ مي .

إع ن ن ن ا أل ن ن ننخرا أن ي ن ن ن ام ن ن ن الم ن ن ن تاإن ن ن ن
ت ق ا أخ م ا أخ



اأ ن ن

البرنااااا

اإ

ن ن ا أكت لن ننإلا

ا أم ن ن ن م ي ا )PASport NGا أن ن ننج ايو ن ن ن أ اعق ن ن ن ا أخ ن ن ن م ا

راأنميعا أو ملي افإل البرن

ا أمتو ق ي اموه؛

م نون ن ننرا ئ ن ن ن األم ن ن ن تا عن ن ننتاتل ين ن ننجا أل ن ن ن ننتي ا غي ن ن ن اام ن ن ن ا م ن ن ن ئ اتكل أ ني ن ن ن ا أمول م ن ن ن افن ن ننإلامكتنن ن ن ا
البرن

فإلاأيب ي ؛

وأسفرت عمليات المراجعة الثال هذه عن تقديم  06توصية قبلتها اإلدارة وتم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ؛
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 تقديم الخدمات االستشارية في إعداد سياسة تكنولوجيا المعلومات حسب االقتضاء.

 نتائج عمليات مراجعة الحسابات
يجذذري التخطذذيط ألعمذذال مكتذذب المراجعذذة الداخليذذة وفقذذا لمنهجيذذة تسذذتند إل ذى المخذذاطر ،وهذذي منهجيذذة تُع ذ ادل الخطذذة

-09

باستمرار وفقا لما يطرأ من مخاطر .وقد أكمل المكتب  97في المائة من خطة عمله األولية للمراجعة الداخلية لعذام 8368
و 633فذي المائذذة مذذن خطذذة العمذذل المعدلذذة التذذي أُبلذذغ بهذذا المذذدير التنفيذذذي ولجنذذة مراجعذذة الحسذذابات والتذذي تؤجذذل عمليذذة
مراجعة واحدة وتتضمن ثال عمليات مراجعة إضافية .كما اضطلع مكتب المراجعذة الداخليذة بعمليذة تقذدير للمخذاطر فذي
المرحلة السابقة لمراجعة الحسابات إلحدى حاالت الطوارئ المؤسسية.
وقد تم تحديد تسعة مجاالت تشمل النطاه الكامل لعمليات البرنامج .وتمت مواءمة هذه المجاالت مذع عناصذر الضذبط

-63

الداخلي الخمسة المحددة فذي إطذار الضذبط المؤسسذي – الذذي يمثذل تكييفذا لإلطذار الذذي وضذعته لجنذة المنظمذات الراعيذة
التابعذذة للجنذذة تريذذدواي – ومذذع أهذذدا

الرقابذذة األربعذذة فذذي مجذذال المعلومذذات والتكنولوجيذذا ذات الصذذلة بهذذا .وأبلذذغ مكتذذب

الرقابة الداخلية عن هذه المجاالت في  66تقريرا من تقارير المراجعة الداخلية صدرت في عام  ،8368وفي أربعة تقارير
من تقارير المراجعة الداخلية صدرت في مطلذع عذام  8360تغطذي األنشذطة فذي  86مكتبذا قطريذا ،و 9مكاتذب فذي المقذر،
ومكتب إقليمي واحد .ويبين الجدول  5عدد العمليذات التذي شذملتها أعمذال المراجعذة والدرجذة المتوسذطة للمخذاطر ،حسذب
العمليات ،لعام  8368بالمقارنة مع عامي  8363و.8366
الجدول  :5تغطية عمليات المراجعة ودرجات المخاطر
العدد

مكون الرقابة الداخلية

عدد مجاالت المراجعة في عام 3103

مستوى المخاطر العام

*

2010

**

**

2011

**

2012

1

البيئة الداخلية

2.2

1.8

2.2

16

2

تقدير المخاطر

1.7

1.6

1.7

9

3

أنشطة الرقابة

1.9

2.0

2.4

14

4

المعلومات واالتصاالت

1.7

1.4

1.9

5

5

الرصد

2.1

1.8

2.0

8

6

التخطيط والتنظيم في مجال نظم المعلومات/تكنولوجيا المعلومات

2.0

2.4

1.7

3

7

حيازة وتطبيق نظم المعلومات/تكنولوجيا المعلومات

1.5

2.1

1.8

8

8

تسليم ودعم نظم المعلومات/تكنولوجيا المعلومات

3.0

1.6

2.0

5

9

رصد وتقييم نظم المعلومات/تكنولوجيا المعلومات

1.8

-

2.0

1

المجموع
* مجمعة حسب عناصر الضبط الداخلي لعام .8368
** مخاطر منخفضة = 6؛ مخاطر متوسطة = 8؛ مخاطر مرتفعة = .0

69
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ويجري تحديد درجة كل عملية مراجعذة وفقذا للذدرجات المنسذقة المعمذول بهذا فذي صذناديق األمذم المتحذدة وبرامجهذا.
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ويبذذين الجذذدول  6عذذدد تقذذارير المراجعذذة الصذذادرة فذذي عذذام  8368أو هذذي فذذي المرحلذذة النهائيذذة مذذن إعذذداد التقذذارير فذذي
 06ديسمبر/كانون األول  8368بكل درجة .ونظرا ألن عدد تقارير المراجعة ال يعكس بالكامل التغطية العامة للمخاطر –
فمراجعة عملية صغيرة تأتي بمستوى مؤسسي من الضمان أدنى من مراجعة عملية كبيرة أو حالة طوارئ مؤسسية – فمن
الجذدول  6يعطذذي أيضذا مجمذذوع المخذذاطر الخاضذعة للتقذذدير فذي عمليذذات المراجعذذة ،وذلذك وفقذذا لمنهجيذة قيذذاآ المخذذاطر
المستخدمة في خطذة العمذل لعذام  .8360وتذرد فذي الملحذق الثذاني الذدرجات لكذل مذن تقذارير المراجعذة الصذادرة فذي عذام
. 8368
الجدول  :6نتائج درجات عمليات المراجعة لعام 3103
التعريف

الدرجة

عدد التقارير الصادرة أو

النسبة المئوية لتغطية

التي في طور اإلعداد

المخاطر المقدرة

النهائي بتاريخ

بعمليات المراجعة

3103/03/30
عمليات الضبط الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر راسخة بما فيه الكفاية وهي تعمل

ُمر
ٍ

ُمر

ٍ جزئيا

جيدا .لم تالحظ أية مشذاكل ي مكذن أن تحذد تذأثيرا كبيذرا علذى تحقيذق أهذدا

الكيذان

6

0.1

الخاضع للمراجعة.
عمليذذات الضذذبط الذذداخلي والحوكمذذة وإدارة المخذذاطر راسذذخة عمومذذا وتعمذذل بشذذكل
عام ،غير أنهذا بحاجذة إلذى تحسذين .لوحظذت مشذكلة واحذدة أو عذدة مشذاكل يمكذن أن
تحد تأثيرا سلبيا على تحقيق أهدا
غير ُمر
ٍ

68

26.0

الكيان الخاضع للمراجعة.

عمليات الضبط الداخلي والحوكمة وإدارة المخاطر إما غير موجودة أو ال تعمل جيدا
 .لوحظت مشاكل قد تهدد بشكل خطير تحقيق أهدا

الكيان الخاضع للمراجعة.

المجموع

5

18.2

01

44.3

 توصيات المراجعة
-68

تصذذدر عمليذذات المراجعذذة الداخليذذة توصذذيات للتغلذذب علذذى أوجذذه الضذذعف فذذي مختلذذف العمليذذات فذذي الكيذذان الخاضذذع
للمراجعة .وتوجه هذه التوصيات إلى مدير الكيان أو المدير المؤسسي ،حسذب الحذال .ويتضذمن الجذدول  7عذدد توصذيات
والدرجات المستمدة من تقارير المراجعة الداخلية الصادرة في عام .8368
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الجدول  :3عدد توصيات المراجعة لعام  3103والدرجات المعطاة
الدرجة

عدد التوصيات

التعريف
المشاكل أو المجاالت التي يمكن ،إن تم تصحيحها ،أن تحسن الضوابط الداخلية.

مخاطر منخفضة

يجذذذري تنبيذذذه اإلدارة إلذذذى مشذذذاكل منخفضذذذة

التوصيات تتعلق بأحسن الممارسذات فذي مقابذل أوجذه الضذعف التذي تمنذع تحقيذق أهذدا
النظم واألعمال.
مخاطر متوسطة

المخاطر دون إصدار توصيات.

المشاكل أو المجاالت التي لها أثذر هذام علذى الضذوابط ولكنهذا قذد ال تتطلذب اتخذاذ تذدابير
فورية  .ويمكن لهذه المسائل أن تمنع تحقيق أهدا
غير مخففة يمكن أن تؤثر على تحقيق أهدا

مخاطر مرتفعة

608

النظم واألعمذال ،أو أن تتذرك مخذاطر

الكيان.

المشاكل أو المجاالت التي تتعلق بمسائل هامذة أساسذية بالنسذبة لنظذام الضذوابط الداخليذة.
وقد تمنع هذه المسائل تحقيذق هذد
تؤثر بقوة على تحقيق أهدا

82

مؤسسذي ،أو أن تتذرك مخذاطر غيذر مخففذة يمكذن أن

البرنامج.

المجموع

-60

061

ويتوقع من المديرين أن ينفذوا التوصيات المقبولة ضمن إطار زمني يتفق عليه ،وهو عادة  68شهرا .ومذع ذلذك ،فذمن
 660توصية – ست توصيات تتعلق بمخاطر مرتفعة و 657توصية بمخاطر متوسذطة – صذدرت فذي عذام  8366أو قبلذه
لم تنفذ بعذد حتذى  06ديسذمبر/كانون األول  .8368ويتضذمن الجذدول  2حالذة تنفيذذ توصذيات المراجعذة الصذادرة فذي عذام
 8368وتلك المتبقية بال تنفيذ من السنوات السابقة.
الجدول  :1حالة تنفيذ توصيات المراجعة
تقارير 3100

عمليات المراجعة

المجموع

تقارير 3103

السابقة
مرتفعة

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

مرتفعة

درجة المخاطر
المتبقية دون تنفيذ في  6يناير/كانون الثاني 8368

2

690

6

627

0

0

04

311

الصادرة في عام 8368

0

0

0

0

82

608

31

033

1

093

6

013

31

033

43

203

المنفذة في عام 8368

6

669

8

636

68

63

31

363

المتبقية دون تنفيذ في  30ديسمبر/كانون األول 3103

3

34

4

13

06

93

33

349

المجموع

متوسطة

مرتفعة

متوسطة

 أوجه القوة والممارسات الجيدة المالحظة في سياه عمليات المراجعة
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الحظت عمليات المراجعة الداخلية أوجه القوة والممارسات الجيدة التالية:
 أولت بعض المكاتب قدرا أكبر من االهتمام للمتطلبات المؤسسية بشأن إكمال تقييمات األداء.


عملية بيان الضمان موجودة ويتم إكمالها بدقة بوجه عام؛ ويتصذدر البرناامج منظومذة األمذم المتحذدة فذي إصذدار
بيان عن الضبط الداخلي.



يزداد عدد المكاتب التي تلتزم بالمقتضى المؤسسي الخاص بمدارة المخاطر في المؤسسة وتستفيد منه.



أدخذذل مشذذروع "نظذذام دعذذم تنفيذذذ اللوجسذذتيات" الرائذذد تحسذذينات علذذى حسذذاب السذذلع األساسذذية والفرصذذة سذذانحة
لالستفادة من هذه التحسينات في سائر جوانب البرنامج.

04

WFP/EB.A/2013/6-E/1



تتسم عملية تحديد مواصفات السلع الغذائية التي سيتم شراؤها بالمتانة.



أثرت الية الشراء ا جل تأثيرا إيجابيا على العمليات.



أدخلت بعض المكاتب القطرية نظما لتلقي إفادات المستفيدين.



أنشأت بعض المكاتب القطرية قواعد بيانات للرصد والتقييم ،في غياب مبادئ توجيهية مؤسسية.



يجذذري إعذذداد حزمذذة اإلبذذال عذذن المعلومذذات المتعلقذذة بذذاإلدارة التنفيذيذذة ويتوقذذع أن تزيذذد هذذذه الوسذذيلة جذذودة
المعلومات المتاحة لإلدارة التخاذ القرارات.



يتضمن إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومذات فذي البرناامج سياسذة بشذأن دورة تطذوير الحلذول البرامجيذة وسياسذة
مؤسسية واضحة المعالم ألمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وتنفيذ تقدير مخاطر المعلومات.

 المجاالت التي تحتاج إلى تحسين والمالحظة في سياه عمليات المراجعة
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الحظت عمليات المراجعة الداخلية المجاالت التالية التي تتطلب تحسينات في العمليات المختلفة:
 يعمل البرناامج فذي سذياقات هشذة ومعقذدة قذد يتعذذر فيهذا اتبذاع إجذراءات البرناامج المعياريذة .وفذي هذذه البيئذات،
واجهت المكاتب القطرية صعوبات في مجاالت من قبيل تقدير االحتياجات وتحذديثها والرصذد والتوييذف واألمذن
والصفقات المالية وندرة الموردين وقلة تنقل المويفين .وسنحت الفرص لوضع نُهج تشذغيل مؤسسذية تناسذب هذذه
الظرو ؛ وكان ينبغي على المكاتب القطريذة التذي تعذذر عليهذا اسذتيفاء المعذايير المتوقعذة فذي مجذاالت بعينهذا أن
تخبر إدارة العمليات بالمعيقات وبالمخاطر.
 أُسذذندت مسذذؤولية مصذذفوفة الفصذذل بذذين الواجب ذات التذذي شذذكلت إطذذار الوصذذول إلذذى الذذنظم الماليذذة المؤسسذذية فذذي
ولوحظ وجود تحديات في القدرات والفصل بين المهام المتناقضة والتمويذل
البرنامج ولكن هذه المسؤولية لم تُنفذ.
ِ
في المكاتب الصغيرة والمتوسطة الحجم.
 يُتوقاع أن يُسفر مشروع "نظام دعم تنفيذ اللوجستيات" عن تحسينات ملموسة في إجذراءات إدارة السذلع األساسذية.
ويمكن توضيح أدوار أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم في المشروع.
 لم يُذوفَّر التمويذل الكذافي لوحذدة اإلدارة التنظيميذة المؤسسذية المقذرر إنشذاؤها فذي شذعبة المذوارد البشذرية فذي عذام
 8363ولم يتم إنشاء الوحدة .وعلى اإلدارة أن تنظر في هذه المسألة وتُحذددد المسذؤولية عذن إدارة هيكذل البرناامج
التنظيمي.
 لذذم يذذتم بانتظذذام تعيذذين المخذذاطر المقترنذذة بجمذذع األمذذوال مذذن المذذانحين مذذن القطذذاع الخذذاص بغيذذة مواءمذذة نوعيذذة
المخذذاطر مذذع الضذذوابط وإتاحذذة رفذذع المخذذاطر إلذذى المسذذتوى المؤسسذذي .ويمكذذن تحسذذين العالقذذات بذذين البرنااامج
والمنظمات الخيرية التابعة لشركات خاصة لتعزيز حماية البرنامج بتوخي الحيطة الواجبة ونشذر المعلومذات عذن
هوية المانحين الخواص.


يلزم منح مزيذد مذن السذلطات للجهذة المسذؤولة عذن االسذتجابة لحذاالت الطذوارئ المؤسسذية لتحديذد المسذؤوليات
والمهام والتزامات اإلبال لكل مكون هيكلي في حالة طوارئ مؤسسية .وثمة حاجة أيضذا إلذى اليذات دعذم لتيسذير
القدرة على التذدخل السذريع فذي حذاالت الطذوارئ المؤسسذية وكفالذة النشذر والمسذاندة فذي الوقذت المناسذب وعلذى
النحو المالئم.
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 توجد فجوة بين بيانذات البرناامج ونوايذاه بشذأن سذالمة األغذيذة وجودتهذا واسذتثماره المذوارد والمذويفين فذي هذذه
المهمة.


أُتيحت فرصة سانحة لمزيد من الفعالية لفرز المويفين بمزيد من الفعاليذة مذن حيذ المهذارات والعوامذل النفسذية
قبل ملء الويائف للتأكد من أن البرنامج يضع المويفين المناسبين في المناصب المالئمة.

 يوجذذد تضذذارب مصذذالح متأصذذل فذذي هيكذذل جمذذع األمذذوال مذذن القطذذاع الخذذاص حي ذ تنفذذرد شذذعبة واحذذدة باتخذذاذ
القرارات بشأن طرائق جمع األموال والمشروعات وهي تتولى فذي الوقذت نفسذه مسذؤولية قبذول األمذوال ورسذوم
اإلدارة وحماية اسم البرنامج.
 ينبغي معالجة التناقضات في الرسائل العلنية عن تكاليف الوجبات الغذائية.
 سذذذنحت فذذذرص لتنسذذذيق التحسذذذينات فذذذي البنيذذذة التحتيذذذة لشذذذبكة البرناااامج لتكنولوجيذذذا المعلومذذذات واالتصذذذاالت
وموصوليتها مع متطلبات النظم المؤسسية الجديدة والناشئة.

الخدمات االستشارية
يقدم مكتب المراجعة الداخلية ،كجزء من واليته ،الخدمات االستشارية لإلدارة .وفي عام  ،8368تم تقديم ما مجموعذه

-66

 88خدمة من هذا القبيل تشمل إسداء المشورة )6 :إلى شعبة اللوجستيات فيما يتعلق بالتقارير الفصلية الصادرة عن لجنة
السلع والنقل والتأمين؛  )8بشأن التعميمات واإلجراءات من قبيل إدارة استمرار أعمال البرنامج ،وتعميم المدير التنفيذذي
بشذذأن البرنذذامج العذذالمي السذذتئجار المركبذذذات ،ونمذذاذج االتفاقذذات الميدانيذذة ،ونبذذذذة وييفيذذة عامذذة لمذذويفي االمتثذذذال،
وتوجيهات مختلفة تتعلق بالموارد البشرية وتكنولوجيذا المعلومذات ،وترتيبذات إدارة الحافظذة الداخليذة لخزينذة البرناامج؛
 )0بشذذأن سياسذذات البرنااامج للسذذفر؛  )6وإلذذى اللجنذذة التوجيهيذذة

للتكامذذل بذذين نظذذام سذذاب( )1والهيئذذات المصذذرفية

( ،)SAP -to-Bankولجنذذة االسذذتثمار ،واللجنذذة التوجيهيذذة لذذنظم إدارة المعلومذذات؛  )5بشذذأن مسذذائل الضذذبط الذذداخلي
للمويفين الماليين اإلقليميين ومويفي المشتريات العالمية في إقليم غرب أفريقيا.

هاء -نظرة عامة على أنشطة مكتب التفتيش والتحقيق
تتمثل مهمة مكتب التفتذيش والتحقيذق فذي تذوفير خذدمات التفتذيش والتحقيذق المسذتقلة والموضذوعية والتذي تعذزز عمذل

-67

البرنامج من خالل حماية أصوله والترويج لبيئة عمل أخالقية .وللمكتب وييفتان هما التحقيق والتفتيش.

التحقيقات
-62

يعتبر التحقيق عملية تحليلية ذات أساآ قذانوني مصذممة لجمذع المعلومذات لتحديذد مذا إذا كذان قذد وقذع سذوء سذلوك أو
حدثت إساءة ،وفي هذه الحالة تحديد األشخاص المسؤولين أو الكيانات المسؤولة عن ذلك.

-69

ويحقق مكتب التفتيش والتحقيق في تقذارير انتهاكذات النظذام األساسذي للبرناامج ولوائحذه وسياسذاته وإجراءاتذه وغيذر
ذلذذك مذذن اإلصذذدارات اإلداريذذة؛ ويجذذري تحليذذل حذاالت التذذدليس أو الفسذذاد اسذذتنادا إلذذى مفذذاهيم القذذانون الجنذذائي فذذي سذذياقه
اإلداري .ويشذذمل نطذذاه عمذذل المكتذذب االتهامذذات بارتكذذاب أعمذذال غيذذر نظاميذذة ،مذذن قبيذذل التذذدليس والسذذرقة والمضذذايقة

( )1ساب ( )SAPهو اسم الشركة التي ينبني نظام وينجز على برمجياتها.
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والتحرش/االستغالل الجنسي وإساءة استعمال السلطة ،وما شابه ذلك .وتصنف القضايا من حي األولوية على أنها عالية،
أو متوسذذطة ،أو منخفضذذة اسذذتنادا إلذذى أقدميذذة المويذذف ،أو القيمذذة المحتملذذة للخسذذارة ،أو طبيعذذة االته ذام ،حي ذ تحظذذى
االتهامات المتعلقة مثال باالستغالل الجنسي وإسذاءة المعاملذة والفسذاد بأولويذة متقدمذة .واسذتنادا إلذى نتذائج تحقيقاتذه ،يعتبذر
المكتذذب مسذذؤوال عذذن إصذذدار التوصذذيات بخصذذوص اتخذذاذ إجذذراءات إداريذذة أو تأديبيذذة أو عذذن إبذذراز أوجذذه الضذذعف فذذي
الضبط .ويعود القرار لإلدارة فيما إذا كانذت سذتتخذ تذدابير إداريذة أو تأديبيذة وتقذع عليهذا حصذرا مسذؤولية التنفيذذ .وعنذدما
يقود التحقيق إلى أدلة عن وجود سلوك إجرامي ،يمكن للمكتب أن يوصي بمحالة القضية إلى السلطات الوطنية المختصة.
عذذن العذذدد المقابذذل لعذذام  8366والبذذالغ

وقذذد تلقذذى مكتذذب التفتذذيش والتحقيذذق  656شذذكوى فذذي عذذام  8368بانخفذذا
-53
 669شكوى .وبعد االستعرا األولي ،أُحيلت  53شكوى لإلدارة التخذاذ إجذراء بشذأنها .وأسذفرت الشذكاوى المتبقيذة عذن
 00قضية تمثل  86في المائة من الشكاوى مقارنة بعدد  72قضية –  66في المائذة مذن الشذكاوى – فذي عذام  .8366ومذع
أن عدد الشكاوى انخفض انخفاضا طفيفا ،فمن عدد القضايا تنذاق

بصذورة ملموسذة ،األمذر الذذي يعنذي أن عذددا أقذل مذن

الشكاوى بلغ الحد األدنى الذي يستوجب التحقيق فيها .وقد عزز المكتذب المعلومذات المقدمذة للمذويفين حذول وقذت وكيفيذة
التقدم بشكوى.
-56

وزادت الشكاوى المتعلقة بالمضذايقة والتحذرش الجنسذي وإسذاءة اسذتعمال السذلطة واالسذتغالل الجنسذي والتذدليس فذي
المسذتحقات فذذي عذذام  8368مقارنذة بعذذام  .8366وبعذذد عذذامين مذن انخفذذا

عذذدد الشذذكاوى المتعلقذة بتحويذذل األغذيذذة عذذن

وجهتها ،زادت هذه الشذكاوى فذي عذام  8368ووصذلت مسذتواها فذي عذام  .8363وتناقصذت الشذكاوى المتصذلة بالتذدليس
المالي والتدليس في المشتريات والسرقة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بصورة ملموسة.
-58

ومجموع الخسائر من القضايا المحقق فيها في عام  8368بلذغ  99 500دوالرا أمريكيذا لذم يسذترد منهذا أي شذيء فذي
عام  ،8368وأوصي باسترداد  90 620دوالرا.

-50

ويُبيدن الجدول  9حالة القضايا في عام  8368مقارنة بعام .8366
الجدول  :9حالة القضايا الخاضعة للتحقيق
2011

2012

القضايا المتبقية المنقولة من الفترة السابقة

103

37

القضايا المسجلة أثناء السنة

76

33

المجموع

179

70

القضايا التي أُغلقت أثناء السنة

142

62

37
15

8
0

القضايا المتبقية عند نهاية السنة
 منها قضايا بقيت دون حل منذ أكثر من  6اشهر

-56

وفي عام  ،8368تعامل مكتب الرقابة مع  73قضية وأنهى  68مذن القضذايا ،إمذا مذن المسذجلة فذي  8368أو المتبقيذة
من السنوات السابقة .ومن أصل ذلك ،تم إثبات  06منها وصدرت فيها توصيات التخاذ إجراءات إدارية أو تأديبيذة .وألول
مرة ،ال توجد قضايا باقيذة بذدون حذل ألكثذر مذن  6أشذهر فذي نهايذة عذام  .8368وتذرد فذي الملحذق الثالذ قائمذة بالتقذارير
الصادرة والمتاحة للدول األعضاء بناء على طلبها.
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ويتضمن الجدول  10أعداد القضايا المحولة والمسجلة في عام  8368والقضايا المنجزة والمتبقية والمثبتة( – )2حسذب

-55

الفئة – بنهاية عام .8368
الجدول  :10عدد القضايا ،حسب الفئة ،في عام 3103
الفئة

المتبقية بتاريخ

المسجلة في

 0يناير/كانون

3103

المجموع

المنجزة
المجموع

الثاني 3103

المتبقية في

الثابتة

3103

المضذذذذذذذذايقة/التحرش الجنسي/إسذذذذذذذذاءة
استعمال السلطة

6

6

03

63

6

8

االستغالل الجنسي

6

1

3

8

3

3

تضارب المصلحة/الرشوة

2

3

3

8

6

3

تحويل األغذية عن وجهتها/السرقة

6

6

03

63

2

8

التدليس المالي

8

3

3

8

8

3

التدليس في المشتريات

5

8

3

6

5

6

التدليس في المستحقات

3

0

3

0

8

0

أعمال التدليس األخرى

7

6

03

68

5

6

السرقات األخرى

0

0

6

5

6

1

تكنولوجيا المعلومات

0

8

2

5

0

3

سوء اإلدارة

1

1

2

8

0

3

متنوعات

6

0

4

0

3

6

االنتقام من المبلغين عن المخالفات

0

3

1

3

0

0

المجموع

33

33

31

63

30

1

 نتائج أعمال التحقيق
-56

تتيح أعمال مكتب التفتيش والتحقيق للمفتش العام رؤية عامة عن "صحة البرنامج السلوكية" أي لما أصذبح معتذادا أو
مقبوال في ثقافة البرنامج وبيئة عمله .ويالحظ المكتب أن المديرين أصبحوا أكثذر إقذداما علذى التصذدي لسذوء السذلوك كمذا
يتضح من تواتر طلبات المشورة ومن االهتمذام بذدورات مكافحذة التذدليس والفسذاد وإذكذاء الذوعي .ويعتقذد المكتذب أن هذذه
الدورات تعين المويفين والمذدراء علذى اسذتبانة الممارسذات الفاسذدة وأوجذه الضذعف فذي ضذبطها .وسيسذتمر المكتذب فذي
إتاحة هذه الدورات.

-57

وما زال مكتب التفتيش والتحقيق يالحظ أن كثيرا من التحقيقات تعزى لضعف في إدارة األداء على جميذع المسذتويات
ولعدم توجيه االهتمام الكافي عند المواءمة بين إدارة المويفين واالحتياجات التشغيلية .وال ب اد مذن اسذتمرار العنايذة بوضذع
المويفين المناسبين ،من أصحاب الخبذرة الثابتذة ،فذي المكذان المالئذم لتفذادي تعذريض البرناامج لمخذاطر ال ضذرورة لهذا،
سواء من الناحية المالية أو من ناحية السمعة.

-52

وتشمل تقارير التحقيق توصيات تتعلق بأوجذه الضذعف فذي الضذوابط .وتوجذه التوصذيات باتخذاذ إجذراءات إداريذة أو
تأديبيذذة إلذذى المذذدير التنفيذذذي أو المذذدير القطذذري أو اإلقليمذذي المعنذذي أو إلذذى مذذدير شذذعبة المذذوارد البشذذرية .ويقذذوم المذذدير
المسؤول ،بالتشاور ،حسب الحالذة ،مذع المستشذار العذام وكبذار المذديرين ،بتحديذد أيذة إجذراءات يتعذين اتخاذهذا .ومذن حذق

( )2تصنف القضية باعتبارها ثابتة إذا كانت األدلة المهيمنة تدل على صحة أحد االتهامات على األقل.
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المويف في هذه الحالة أن يلجأ إلى اإلجراءات القانونية الواجبة في كل مراحل التحقيق واإلجراءات التأديبية .وفي الوقت
الحالي ،لم يُستشر مكتب الرقابة رسميا بشأن العقوبات الموقعة على مويفين نتيجة للتحقيقات ولم يُبلَّغ بهذه العقوبات.
-59

وقد تم تنفيذ  89توصية بحلول  06ديسمبر/كانون األول  ،8368من أصل  96توصية أصذدرها مكتذب الرقابذة خذالل
السنة .ويعر

الجدول  11حالة تنفيذ توصيات التحقيق.
الجدول  :11حالة تنفيذ توصيات التحقيق
إجراءات إدارية/تأديبية

-63

أوجه الضعف في الضوابط

سابقة

2011

2012

المجموع

سابقة

2011

2012

المجموع

صدرت

178

61

42

281

135

26

49

210

نُف دذت بحلول  06ديسمبر/كانون األول 8368

146

36

4

186

129

17

25

171

أُغلِقت بدون تنفيذ

13

0

0

13

4

0

1

5

متبقية بتاريخ  30ديسمبر/كانون األول 3103

19

25

38

82

2

9

23

34

وتقدم شعبة الموارد البشرية تقريرا عن تنفيذ التوصيات باتخاذ إجراءات إدارية أو تأديبية ،وذلك في تقريرها السذنوي
عن المسائل التأديبية.

عمليات التفتيش
-66

يعتبذر التفتذذيش استعراضذذا اسذذتب اقيا للذذنظم والعمليذذات يسذاعد اإلدارة علذذى اسذذتخدام المذذوارد الماديذذة والماليذذة والبشذذرية
بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.

-68

ُ
جريت عمليتا تفتيش (انظر الملحق الرابع) استعرضت إحداهما خمسذة مكاتذب صذغيرة مذن مكاتذب
وفي عام  ،8368أ ِ
البرنامج في إقليم الشره األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية واسيا الوسطى لتكوين رأي ع اما إذا كان تمثيل البرناامج
في هذا اإلقليم كافيا ،وإذا كان األمر كذلك إن كانت هذه المكاتب يمكن أن تشكل نموذجا لبلدان أخرى .وخلُ التفتيش إلى
أن المكتب الصغير قد يكون خيارا جيدا في بعض الحاالت ،وحدد عدة فرص لتحسين نموذج البرنامج .أما عمليذة التفتذيش
الثانية ،فشبيهة بعملية التفتيش التي أُجريت عام  8366بشذأن تسذديد المكالمذات الهاتفيذة الخاصذة التذي أجريذت مذن هواتذف
نقالة رسمية من قبل المويفين في المقر.
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الملحق األول

بيان الضمان
-6

تتمثذذل مهمذذة مكتذذب الرقابذذة فذذي تقذذديم ضذذمان إلذذى المذذدير التنفيذذذي عذذن الحوكمذذة ،والسياسذذة ،والمخذذاطر ،والمذذوارد،
والمسائل التشغيلية ،ومسائل المساءلة من خذالل خذدمات الرقابذة المسذتقلة والموضذوعية ،وتيسذير اعتمذاد برنذامج األغذيذة
العالمي وتنفيذه ألفضل الممارسات في األمم المتحدة وفي القطاع الخاص لتمكذين المذديرين مذن تقذديم الضذمان عذن عملهذم
إلى المدير التنفيذي.

-8

وإدارة البرنامج مسؤولة عن وضع عمليات فعالة للضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر والحفاي عليها ضمانا
لتحقيق أهدا

البرنامج .ومكتب الرقابة مسؤول عن تقديم رأي حول كفاية وفعالية هذه العمليات لتحقيذق أهذدا

البرناامج

االستراتيجية والتشغيلية.
-0

والهد

من خطة العمذل السذنوية لمكتذب الرقابذة هذو تقذديم تغطيذة كافيذة عريضذة لعمليذات تسذيير البرناامج األساسذية

لتمكين المكتب من التوصل إلى رأي الضمان حول ما إذا كانت عمليات الضوابط الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر تقدم
ضمانا معقوال عن تحقيق أهدا

البرنامج االستراتيجية والتشغيلية .ويستند الرأي السنوي الذي يصدره مكتب الرقابذة إلذى

نتائج المراجعة الداخلية والتحقيقات وعمليات التفتيش التي يجريها في ذلك العام .كما يأخذ المكتب في اعتباره نتذائج أفرقذة
االستعرا

الطويل األجل للمكتب في تخطذيط

والضبط األخرى في البرنامج ومقدمي الضمان الخارجيين .ويتمثل الهد

وتنفيذ إعمال الرقابة الكافية ليستنير بها رأي "الضمان اإليجابي" المعرب عنه سنويا حول كفاية وفعالية عمليات الضوابط
الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في تحقيق أهدا

البرنامج االستراتيجية والتشغيلية .وإلى أن يبلذغ المكتذب هذذا الهذد

الطويل األجل ،فمنه سيقدم رأي ضمان سنويا بديال.
-6

وعلى سبيل إرشاد رأي الضمان السذنوي بشذأن عمليذات الضذوابط الداخليذة والحوكمذة وإدارة المخذاطر ،يذنظم مكتذب
الرقابة استراتيجيته وخطة عمله للضمان باستخدام نهج يستند إلى المخاطر .ويشمل هذذا الذنهج الحصذول علذى ضذمان مذن
المراجعات عن العمليات والعمليات الفرعية المعمول بها إلدارة المخاطر وتحقيق أهذدا

البرناامج .ونظذرا ألن البرناامج

منظمة عالمية تأخذ بالالمركزيذة ،فذمن الحصذول علذى ضذمان مذن المراجعذات متسذم بفعاليذة التكذاليف وبالموثوقيذة يتطلذب
منهجيذة لتقذذدير المخذذاطر تشذذمل العمليذذات فذي كذذل مكتذذب ميذداني وفذذي مكاتذذب المقذر التذذي تذذدعم العمليذذات الميدانيذذة .ويقذذوم
المكتب بعدئذ بتقييم وانتقاء المكاتب القطرية ووحدات المقر واختيار العمليات التذي سيخضذعها للمراجعذة ضذمن كذل وحذدة
منها بحي يحصل على الضمان العام المطلوب.
-5

ويتمثل الهد

الطويل األجل لمكتب الرقابة في تخطيط وتنفيذذ عمذل رقذابي كذا

لتنذوير رأي ضذمان إيجذابي .ويذوفر

الضمان اإليجابي (الذي يعني تأكدنا بالقدر المعقذول مذن أن كذل األمذور تسذير كمذا ينبغذي لهذا) مسذتوى مذن الضذمان أعلذى
بكثير من مستوى الضمان المحدود (الذي يعني تأكدنا من أن األمور تسير كمذا ينبغذي لهذا فذي المجذاالت التذي نظرنذا فيهذا)
المقدم حاليا ،حي أن الضمان اإليجابي يعرب عن رأي بشأن النطاه الكامل .وتشذمل الشذروط المسذبقة للضذمان اإليجذابي
ضرورة أن يستند الرأي إلى عناصر كافية من عمليات الضبط الداخلي ،والحوكمة ،وإدارة المخاطر للتمكن مذن اإلعذراب
عن رأي بشأن النطاه الكامل.
-6

وأما الضمان المحدود فهو يشير إلى أن المراجع ال يمتلك أدلذة علذى وجذود نذواق
تقع خارج نطاه عمليات المراجعة المبلغ عنها تحديدا خالل الفترة المستعرضة.

أو اسذتثناءات كبيذرة فذي مجذاالت
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-7

وقد استندت خطة عمل مكتب المراجعة الداخلية لعام  8368إلى نتائج تقدير للمخاطر أُجري في عذام  .8366وهذدفت
خطة عمل مكتب المراجعة الداخليذة لعذام  8368إلذى تغطيذة فذي المراجعذة تشذمل  60.8فذي المائذة مذن مجمذوع مخذاطر
البرنامج المقدرة بواسطة المراجعة في عام  8368عنذد تحليلهذا وفقذا للمنهجيذة المح َّدثذة لقيذاآ المخذاطر المسذتخدمة فذي
خطذذة عمذذل المراجعذذة الداخليذذة لعذذام  .8360وغطذذت أعمذذال المراجعذذة المنفذذذة فذذي عذذام  ،8368باالسذذتناد إلذذى المنهجيذذة
المذكورة ،نسبة  68.6في المائة من مجموع مخاطر البرنامج المقدرة بواسطة المراجعة .وغطت نتائج المراجعذة المبلذغ
عنهذذا فذذي عذذام ( 8368بمذذا فيهذذا النتذذائج المتأتيذذة عذذن سذذت عمليذذات مراجعذة نفذذذت فذذي عذذام  8366وأُبلذذغ عنهذذا فذذي عذذام
 ،)8368ونتائج المراجعة من الفصل الثال من عام  8368المبلغ عنها فذي يناير/كذانون الثذاني  ،8360نسذبة  66.0فذي
المائة من مجموع مخاطر البرنامج المقدرة بواسطة المراجعة وأعطت درجذة غيذر ُمرضذية لنسذبة  62.8فذي المائذة مذن
مجموع مخاطر البرنامج المقدرة بواسطة المراجعة ،مما سمح بتقديم رأي الضمان التالي:
على غرار السنوات الماضية ،لم تكشذف أعمذال الرقابذة المنفذذة والمبلذغ عنهذا فذي عذام 8368
عن وجود أية نقاط ضعف هامة في عمليات الضبط الداخلي ،والحوكمة ،وإدارة المخذاطر فذي
سذذائر البرنااامج يمكذذن أن تخلذذف أثذذرا شذذامال علذذى تحقيذذق أهذذدا

البرنااامج .وعلذذى هذذذا ،فقذذد

خلصت أعمال الرقابة المنفذة إلى أن هناك إطذارا للضذوابط األساسذية كافيذا لتحقيذق األهذدا ،
غير أن من الممكن تعزيزه.
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الملحق الثاني
عمليات المراجعة وتقارير المراجعة ودرجات تقييمها في 3103
العمل الميداني المنجز

عملية المراجعة

3100
6

إعداد تطبيقات النسخة الجديدة من نظام إجراءات المويفين

3103

التقارير المقدمة

*

الدرجة

3103

X

X

مرضية جزئيا

8

مكتب المدير التنفيذي

X

X

مرضية

0

عمليات البرنامج في أفغانستان

X

X

مرضية جزئيا

X

X

مرضية جزئيا

5

تقدير المخاطر في حالة الطوارئ المؤسسية في القرن األفريقي

X

X

غير متوفرة

6

عمليات البرنامج في جنوب السودان

X

X

مرضية جزئيا

7

الموارد البشرية لألجل القصير

X

X

غير مرضية

2

عمليات البرنامج في تيمور -ليشتي

X

X

مرضية جزئيا

9

عملية الطوارئ المؤسسية في القرن األفريقي

X

X

غير مرضية

63

الشراكات مع القطاع الخاص

X

X

غير مرضية

66

أمن نظم المعلومات

X

X

مرضية جزئيا

68

عمليات البرنامج في جمهورية أفريقيا الوسطى

X

X

مرضية جزئيا

60

مشتريات األغذية

X

X

غير مرضية

66

العالقات مع الحكومات المانحة

X

X

مرضية جزئيا

65

عمليات البرنامج في كوت ديفوار

X

X

غير مرضية

6

()PASport NG

مشروع "نظام دعم تنفيذ اللوجستيات" الرائد ومسائل تكنولوجيا المعلومات
في مكتب البرنامج في ليبريا

*

66

عمليات البرنامج في باكستان

67

استعراضات محدودة النطاه لـ  65كيانا منخفض المخاطر

62

عمليات البرنامج في اليمن*

X
*

X
X

*

69

عمليات البرنامج في ليبيا

83

عمليات وحدة الطيران

X

86

هيكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

X

88

عمليات البرنامج في السودان

X

80

عمليات البرنامج في هايتي

X

86

عمليات البرنامج في المكتب اإلقليمي في داكار

X

85

عمليات البرنامج في السنغال

X

86

مكتب المدير التنفيذي

X

87

شراكة القضاء على الجوع ونق
المجموع

X

التغذية بين األطفال (ريتش)

X
6
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02

* خاضعة لالستعرا اإلداري في  06ديسمبر/كانون األول .8368
مالحظة :نُ ِشرت تقارير المراجعة المظللة باللون الرمادي أو ستُنشر على موقع البرنامج العام على شبكة اإلنترنت –
 – www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reportsوفق سياسة الكشف عن تقارير الرقابة التي وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني .8368
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الملحق الثالث
يبين الجذدوالن ألذف وبذاء التقذارير التذي صذدرت بعذد موافقذة المجلذس علذى سياسذة الكشذف عذن تقذارير التحقيذق والتذي أمكذن لذذلك أن يطلبهذا
كل طلب نشر وفقذا للسياسذة ضذمانا للنظذر حسذب االقتضذاء فذي السذرية وفذي سذالمة وأمذن األشذخاص ،وفذي

الممثلون الدائمون .ويـُستعر

حقوه األفراد في اإلجراءات القانونية الواجبة ،قبل إتاحة التقرير لممثل دائم.

الجدول ألف :تقارير التحقيق لعام  3103المتعلقة بأوجه الضعف في الضوابط
رقم التقرير

تاريخ اإلصدار

عنوان التقرير

1

OSI/19/12

المقر – أوجه الضعف في الضوابط

 5أبريل/نيسان 8368

2

OSI/21/12

المكتب القطري في إندونيسيا – أوجه الضعف في الضوابط

 2يونيو/حزيران 8368

3

OSI/24/12

المكتب القطري في سوازيالند – أوجه الضعف في الضوابط

 82يونيو/حزيران 8368

4

OSI/33/12

المكتب القطري في طاجيكستان – أوجه الضعف في الضوابط

 86يوليو/تموز 8368

5

OSI/36/12

المقر – أوجه الضعف في الضوابط

 03نوفمبر/تشرين الثاني 8368

الجدول باء :تقارير التحقيق لعام  3103المتعلقة بسوء السلوك
رقم التقرير

عنوان التقرير

تاريخ اإلصدار

1

OSI/01/12

المكتب القطري في الصومال – تدليس في المشتريات – متعاقد بعقد قصير األجل

 5يناير/كانون الثاني 8368

2

OSI//02/12

المكتب القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية – سرقة مواد غذائية – مويفون بعقود أطول أجال

 68يناير/كانون الثاني 8368

3

OSI/03/12

المكتب القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية – مضايقة – مويفون بعقود أطول أجال

 0فبراير/شباط 8368

4

OSI/05/12

المكتب القطري في دولة بوليفيا المتعددة القوميات – سرقة مواد غذائية – مويفون بعقود أطول أجال

 60فبراير/شباط 8368

5

OSI/06/12

المكتب القطري في دولة بوليفيا المتعددة القوميات – سرقة مواد غذائية – مويفون بعقود أطول أجال

 60فبراير/شباط 8368

6

OSI/13/12

المكتب القطري في نيكاراغوا – مضايقة – مويفون أطول أجال

 87فبراير/شباط 8368

7

OSI/14/12

المكتب القطري في نيكاراغوا – تدليس مالي – مويفون بعقود أطول أجال

 82فبراير/شباط 8368

8

OSI/15/12

المكتب القطري في نيكاراغوا – تدليس مالي – مويفون بعقود أطول أجال

 82فبراير/شباط 8368

9

OSI/04/12

المكتب القطري في كينيا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجل

 66مارآ/اذار 8368

10

OSI/08/12

المكتب القطري في كينيا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 66مارآ/اذار 8368

11

OSI/09/12

المكتب القطري في كينيا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 66مارآ/اذار 8368

12

OSI/11/12

المكتب القطري في كينيا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 66مارآ/اذار 8368

13

OSI16/12

المكتب القطري في كينيا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 66مارآ/اذار 8368

14

OSI/12/12

المكتب القطري في كينيا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 87مارآ/اذار 8368

15

OSI/17/12

المقر – تضارب في المصالح – متعاقد بعقد قصير األجل

 5أبريل/نيسان 8368

16

OSI/18/12

المقر – تضارب في المصالح – مويفون بعقود أطول أجال

 5أبريل/نيسان 8368

17

OSI/10/12

المكتب القطري في باكستان – تدليس – مويفون بعقود أطول أجال

 6يونيو/حزيران 8368

62

OSI/20/12

المكتب القطري في إندونيسيا – سوء اإلدارة – مويفون بعقود أطول أجال

 7يونيو/حزيران 8368

69

OSI/23/12

المكتب القطري في سوازيالند – سرقة مواد غذائية – متعاقد بعقد قصير األجل

 87يونيو/حزيران 8368
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الجدول باء :تقارير التحقيق لعام  3103المتعلقة بسوء السلوك
رقم التقرير

عنوان التقرير

تاريخ اإلصدار

83

OSI/27/12

المكتب القطري في طاجيكستان – سرقة مواد غذائية – متعاقد بعقد قصير األجل

 82يونيو/حزيران 8368

86

OSI/31/12

المكتب القطري في طاجيكستان – سرقة مواد غذائية – مويفون بعقودأطول أجال

 86يوليو/تموز 8368

88

OSI/32/12

المكتب القطري في طاجيكستان – سرقة مواد غذائية – مويفون بعقود

 86يوليو/تموز 8368

80

OSI/34/12

المكتب القطري في أفغانستان – تدليس في االستحقاقات – مويفون بعقود أطول أجال

 89أغسطس/اب 8368

86

OSI/35/12

المكتب القطري في أفغانستان – تدليس في االستحقاقات – مويفون بعقود أطول أجال

 69سبتمبر/أيلول 8368

85

OSI/25/12

المكتب القطري في الكاميرون – تدليس – مويفون بعقود أطول أجال

 86سبتمبر/أيلول 8368

86

OSI/22/12

المكتب القطري في إندونيسيا – سوء اإلدارة – مويفون بعقود أطول أجال

 86سبتمبر/أيلول 8368

87

OSI/28/12

المقر – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 9أكتوبر/تشرين األول 8368

82

OSI/29/12

المقر– تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 63أكتوبر/تشرين األول 8368

89

OSI/37/12

المكتب القطري في أفغانستان – مضايقة – مويفون بعقود أطول أجال

 2نوفمبر/تشرين الثاني 8368

03

OSI/38/12

المكتب القطري في كينيا – مضايقة – متعاقد بعقد قصير األجل

 88نوفمبر/تشرين الثاني 8368

31

OSI/30/12

المقر – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 89نوفمبر/تشرين الثاني 8368

32

OSI/43/12

المكتب القطري في ليبريا – تدليس في المشتريات – متعاقد بعقد قصير األجل

 63ديسمبر/كانون األول 8368

33

OSI/42/12

المكتب القطري في إثيوبيا – تدليس – مويفون بعقود أطول أجال

 66ديسمبر/كانون األول 8368

34

OSI/39/12

المقر – مضايقة – مويفون بعقود أطول أجال

 62ديسمبر/كانون األول 8368

35

OSI/40/12

المقر – مضايقة – مويفون بعقود أطول أجال

 83ديسمبر/كانون األول 8368

36

OSI/46/12

المكتب القطري في السودان – سرقة مواد غذائية – متعاقد بعقد قصير األجل

 83ديسمبر/كانون األول 8368

37

OSI/41/12

المقر – مضايقة – مويفون بعقود أطول أجال

 86ديسمبر/كانون األول 8368

38

OSI/45/12

المكتب القطري في السودان – تدليس – مويفون بعقود أطول أجال

 86ديسمبر/كانون األول 8368

39

OSI/47/12

المكتب القطري في كمبوديا – تدليس في المشتريات – مويفون بعقود أطول أجال

 06ديسمبر/كانون األول 8368

40

OSI/44/12

المكتب القطري في كينيا – سرقة – مويفون بعقود أطول أجال

 06ديسمبر/كانون األول 8368

41

OSI/48/12

المكتب القطري في أفغانستان – سرقة مواد غذائية – مويفون بعقود أطول أجال

 06ديسمبر/كانون األول 8368
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الملحق الرابع
عمليات التفتيش في عام 3103
رقم التقرير

تاريخ اإلصدار

عملية التفتيش

غير متوفر

استعمال الهواتف المحمولة في المقر

1

غير متوفر

استعرا

2

2012/01

المكاتب القطرية الصغيرة في إقليم الشره األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية واسيا الوسطى

 86ديسمبر/كانون الثاني 8368

مالحظة :نُشرت تقارير التفتيش المظللة باللون الرمادي أو ستُنشر في موقع البرنامج العام على شبكة اإلنترنت –
 – www.wfp.org/about/oversight/audit-inspection-reportوفق "سياسة الكشف عن تقارير الرقابة" التي وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني .8368
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