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 موجز تنفيذي

  ديسمبر/كانون  31عن السنة المنتهية في "( البرنامج)"يُقِدم التقرير السنوي لمكتب المفتش العام لبرنامج األغذية العالمي

، ونظرة إجمالية على أنشطة البرنامجمنظوراً رقابيا فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في  2014األول 

 .مكتب المفتش العام بما في ذلك مكتب المراجعة الداخلية للحسابات ومكتب التفتيش والتحقيق

  ويعرب مكتب المفتش العام عن رأي حول ما إذا كانت عمليات المراقبة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر توفر ضمانا

، لم يكشف عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عنه عن أي أوجه ضعف مهمة 2014ستُحقق. وفي عام  البرنامجمعقوال بأن أهداف 

والتي يمكن أن يكون لها تأثير شامل  البرنامجة المخاطر القائمة في أرجاء في عمليات المراقبة الداخلية والحوكمة وإدار

 ه.على تحقيق أهداف

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

   التقرير السنوي للمفتش العاميُرجى من اللجنة أن تحيط علماً بالوثيقة"." 

 

 مشورةال مشروع

 لجنة المالية في منظمة األغذية شير ، تمن النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقاً للمادة و

أن المجلس التنفيذي للبرنامج بـأن يحيط علماً بالوثيقة "التقرير السنوي للمفتش العام"، وتالحظ على والزراعة 

مراقبة الداخلية أو الحوكمة أو العمل الرقابي المنفذ والمبلغ عنه لم يكشف عن أي أوجه ضعف مهمة في عمليات ال

 .هإدارة المخاطر القائمة في أرجاء البرنامج والتي يمكن أن يكون لها تأثير شامل على تحقيق أهداف

 اإلدارة على االستفادة من  بأن يشجعتشير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة على المجلس التنفيذي للبرنامج و

 التقرير لتحقيق مزيد من التحسن. يبرزهاالفرص التي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 التنفيذي للنظر.هذه الوثيقة مقدمة للمجلس 

أدناا،  ي مذكورال ي موظفالتدعو األمانة أعضاا  المجلس الذي  قد توو  لديم  أئاةلة ينية تتعلق بموتوه هذا الوثي ة ىلى اصتلاا  ب

 ويفضل أ  يت  ذلك قبل ابتدا  دورة المجلس التنفيذي بفترة كايية.

 D. Johnsonالسيد 

 المفتش العام

 -1313066513رق  الماتف: 

 

 

 موجز تنفيذي 

منظوراً  1034ديساامبراكانو  األو   13م الت رير الساانوي لموتا المفتش العام لبرنامج األغذية العالمي ع  الساانة المنتمية يي  د  ي  

، ونظرة ىجمالية على أنشاااااابة موتا المفتش العام بما يي ذلك البرنامج رقابيا ييما يتعلق بالووكمة وىدارة المخاطر والمراقبة يي

 المراجعة الداخلية للوسابات وموتا التفتيش والتو يق. موتا

 مشروع القـرار

ويالحظ أ  العمل الرقابي المنفذ  (WFP/EB.A/2015/6-F/1)وثي ة "الت رير الساااااانوي للمفتش العام" اليويط المجلس علما ب

و ىدارة المخاطر ال ائمة يي أرجا  والمبلغ عنه ل  يوشااااااف ع  أي أوجه مااااااعف مممة يي عمليات المراقبة الداخلية أو الووكمة أ

 . البرنامجوالتي يمو  أ  يوو  لما تأثير شامل على تو يق أهداف  البرنامج

 ويشجع المجلس اإلدارة على اصئتفادة م  الفرص التي يبرزها الت رير لتو يق مزيد م  التوس .

 

  

                                                      
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على ال رار النمائي المعتمد م  المجلس، يرجى الرجوع ىلى وثي ة ال رارات والتوصيات اللادرة يي نماية الدو 
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 نظرة إجمالية على مكتب المفتش العام

 التفويض والعمليات

م  النظام المالي، وينظَّ  الموتا بم تضااى ميقاو وايق  3–31أنشااأ المدير التنفيذي موتا المفتش العام بموجا المادة   -3

، كملوق للنظاام الماالي وهو مريق بماذا 1032علياه المادير التنفياذي. ويرد الميقااو، الاذي جره تواديقاه يي ماار ا ذار 

 . وق الخامسباعتبارا المل الت رير

ويمتقل موتا المفتش العام يي تنفيذا لوظيفة المراجعة للمعايير الدولية للممارئااة الممنية للمراجعة الداخلية للوسااابات   -1

لموحدة ا اللادرة ع  معمد مراجعي الوسابات الداخليي ، وتتفق وظيفته الخاصة بالتو يق مع المبادئ والخبوط التوجيمية

 للتو ي ات، والتي أقرها مؤتمر المو  ي  الدوليي . كما يؤدي المفتش العام وظيفة الرئيس التنفيذي لمراجعة الوسابات. 

 ةويريع موتا المفتش العام جميع ت ارير المراجعة الداخلية والتفتيش والتو يق ىلى المدير التنفيذي. وتنص السااااايائااااا  -1

العامة للوشف ع  المعلومات التي وايق عليما المجلس على الوشف ع  ت ارير المراجعة الداخلية والتفتيش، وذلك يي موقع 

. ويريع المفتش العام ت ارير يلاااالية ىلى المدير التنفيذي ولجنة المراجعة، كما ي دم هذا الت رير (شاااابوي عام لالملوق القاني

 السنوي ىلى المجلس التنفيذي. 

ية والووكمة وىدارة المخاطر توير   -4 لداخل بة ا يات المراق ما ىذا كانت عمل عام ع  رأي حو   ويعرب موتا المفتش ال

، ل  يوشااااااف عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عنه ع  أي أوجه 1034و ق. ويي عام ئاااااات   البرنامجماااااامانا مع وص بأ  أهداف 

والتي يمو  أ  يوو  لما  البرنامجالمراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر ال ائمة يي أرجا  ماااااعف مممة يي عمليات 

شامل على تو يق أهداف  . ىص أ  بعض ممارئات المراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر التي لوحظت البرنامجتأثير 

ق األو  صااايقة قلااايرة لرأي الضاااما  الذي قدمه موتا ويتضااام  الملو يي يراده أعما  المراجعة توتاج ىلى التوسي . 

 .1034المفتش العام ع  عام 

 بيان االستقالل 

ل  يو  هناك أي تدخل م  اإلدارة يي تخبيط األعما   1034 عام يؤكد موتا المفتش العام ائااااات الله التنظيمي. ويي  -2

أو اإلبالغ، ول  يو  هناك أي قيود على تويير الموارد أو غير ذلك م  ال ضايا التي تؤثر على ائت ال  أنشبة الرقابة ورأي 

 الضما . 

 الضمان في البرنامج 

ة ت دي  ماااما  بشاااأ  عمليات المراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر، مراجعات يجري موتا المفتش العام، بقي  -1

وعملياته، يشاااااامل المواتا ال برية، وشااااااعا الم ر ووحداته، والعمليات على نباو  البرنامجتشاااااامل خليبا م  وحدات 

 المنظمة.

. وتوخت 1031ىلى عملية مفلاااالة لت دير المخاطر أجريت عام  1034وتسااااتند خبة العمل الساااانوية للمراجعة لعام   -7

يي  11.71: وقد غبت نتائج المراجعة 1034يي المائة م  مجموع المخاطر الم دَّرة بالمراجعة لعام  17.31الخبة تقبية 

 يي المائة منما.  2.15المائة م  مجموع المخاطر، وأعبت ت ديرات غير مرمية لما نسبته 

 .للبرنامجعلى توديد مستوه الضما  المالئ   البرنامجويعمل موتا المفتش العام مع ىدارة   -8
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 األنشطة 

. وقد شاااااامل نباو العمل جميع نظ  1034األنشاااااابة التي قدمما موتا المفتش العام خال  عام  3يلخص الجدو    -5

 يي الملو ات القاني والقالث والرابع. 1034اته وعملياته وأنشبته. وأدرجت الت ارير اللادرة خال  عام وىجرا  البرنامج

 : أنشطة مكتب المفتش العام 0الجدول 

 السنة

 التفتيش التحقيق المراجعة الداخلية

عدد التقارير 

 الصادرة

 عدد القضايا المنجزة عدد القضايا المسجلة الخدمات االستشارية

ديسمبر/كانون  10)في 

 (5102األول 

التقارير 

 الصادرة

2012 32 22 33 62 2 

2013  21 46 39 1 

2014 19 4* 42 36 1 

. إلدارةل ر الت ارير، غير موتا المفتش العام نمجه ىزا  التوديد الومي للخدمات اصئتشارية وأصبح اآل  ص يبلغ ع  خدمات الضما  اصئتشارية ىص عند ىصدا1034يي عام  *

 ولذا يإ  األرقام ص تشمل المشورة اإلمايية الوائعة النباو التي قدمما الموتا خال  العام.

 الموارد

دوصر  مليو  7.12ىلى  1031ماليي  دوصر أمريوي يي عام  7ارتفعت الميزانية المخلاااااالااااااة لموتا الرقابة م    -30

خلاالاات مبالغ خارجة ع  الميزانية لبرامج موددة، منما ائااتعراا العدالة الداخلية. ويي عام . و1034أمريوي يي عام 

 يي المائة يعالً م  مخللات الميزانية.  51، ت  ىنفاو 1034

 )بآالف الدوالرات األمريكية(: ميزانية مكتب المفتش العام 5الجدول 

 5100 2012 2013 5102 

 354 7 993 6 766 7  592 6 مخللات الميزانية

 730 6 927 6 923 5 512 6 النف ات الفعلية

 

ائااتعراا للميول والمالك أده ىلى ىدخا  تقييرات على التوصاايفات الوظيفية تتماشااى  1034اتموز وأجري يي يولي  -33

 ل أربعة موظفي  ىلى ، ن  1034وخال  عام (. 1031-1034مع أهداف موتا المفتش العام وخبة ىدارته اصئااااااتراتيجية ل

؛ وانت ل موظف واحد ىلى البرنامج؛ والتوق بالموتا أربعة موظفي  جدد جاؤوا م  خارج البرنامجوظائف أخره مااااام  

 .1031منلا أعلى يي موتا المراجعة الداخلية للوسابات؛ وهناك وظيفة واحدة ص تزا  شاغرة منذ عام 

 تب المفتش العام: أعداد موظفي مك1الجدول 

 
2011 2012 2013 2014 

 30 28 28 25 الفنيو 

 5 8 9 8 موظفو الخدمة العامة

 35 36 37 33 المجموع
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الالزمة  لتويير الملااادر المشااتركةطويل األجل مع أحد موردي ال باع الخاص الموتا اتفاقاً  أبرم، 1034ويي عام   -31

 .عند الواجةاصحتياجات المتخللة ال ليرة األجل المتعل ة بالدراية الموددة ولت دي  موارد ىمايية لتلبية 

 نظرة إجمالية على أنشطة مكتب المراجعة الداخلية

 المراجعة الداخلية والخدمات االستشارية 

ات وخدم التنفيذي بضااما  مساات ل ومومااوعي وخدمات ائااتشااارية.يزود موتا المراجعة الداخلية للوسااابات المدير   -31

ومساعدته على تو يق أهدايه م  خال  الت يي  واقتراح التوسينات على عمليات  البرنامجالموتا ملممة لتوسي  عمليات 

 ىدارة المخاطر والرقابة والووكمة. 

ية   -34 لداخل تا المراجعة ا يذي، ي وم مو مدير التنف ما  للمجلس وال عام لت دي  الضاااااا تا المفتش ال ية مو وكجز  م  عمل

بلااااافة عامة وأدا  مساااااؤوليات  البرنامجللوساااااابات بت يي  يعالية عمليات المراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر يي 

 عة الداخلية للوسابات ىلى ت دي  الضما  ييما يتعلق بما يلي:وأهدايه. ويرمي موتا المراج البرنامجىنجاز غايات 

 ائتخدام الموارد وي ا لما تريد الجمات المانوة واإلدارة؛ 

 ائتخدام الموارد بوفا ة ويعالية؛ 

 حماية األصو  بما ييه الوفاية؛ 

 .معالجة المعلومات المؤئسية واإلبالغ عنما بدقة 

المشاااااورة والدع  للجنة السااااالع  وير الموتاأربعة ت ارير للضااااامانات. كما  موتا المفتش العام، قدم 1034ي عام وي  -32

 لبرنامجاوالن ل والتأمي ، وائااتجاب لبلبات اإلدارة، بما يي ذلك ائااتعراا مشاااريع الساايائااات والع ود وتعديالت كتيبات 

 الدليلية وغير ذلك م  وثائق.

 نتائج المراجعة 

يساااااتخدم موتا المراجعة الداخلية للوساااااابات يي تخبيط عمله منمجية مساااااتندة ىلى المخاطر يجري تعديلما بلااااافة   -31

يي المائة م  عمليات المراجعة المدرجة يي خبة  300، أنجز الموتا 1034متواصاالة لتشاامل المخاطر الناشااةة. ويي عام 

 للمدير التنفيذي ولجنة المراجعة. العمل المعدلة التي أ بلقت

مجاصً م  مجاصت  11يي  البرنامجويد  عمل الضااااما  على وجود بيةة مساااات رة للمراقبة. وقد جره تجميع عمليات   -37

وو  باإلماااية ىلى م مجالبرناالعمليات تقبي موونات المراقبة الداخلية الخمسااة الموددة يي اإلطار المؤئااسااي للمراقبة يي 

بات ع  تلك 1034ويي عام  (1لىماااااااايي يتعلق بتونولوجيا المعلومات ونظمما. ية للوساااااااا لداخل ، أبلغ موتا المراجعة ا

موتباً قبرياً، والعديد م   35ت ريرا للمراجعة الداخلية وت ريٍر واحد للتفتيش لالملوق القاني(، مما يقبي  35الموونات يي 

أعداد مجاصت العمليات التي خضااااااعت للمراجعة  4كاصت التي تتخذ م  روما م راً لما. ويبي  الجدو  والمواتا الم ر، و

 .1031و 1031بالم ارنة مع عامي  1034والت ديرات العامة للمخاطر لعام 

                                                      
تريدواي؛ أما موو  تونولوجيا المعلومات يمو مأخوذ، مع تعديله، ع  ىطار أهداف المراقبة لتونولوجيا المعلومات وما  ميةةلى ىطار لجنة المنظمات الراعية لى البرنامجيستند ىطار المراقبة يي  (1ل

 يتلل بما، وهو ىطار يعود لراببة مراجعة نظ  المعلومات ومراقبتما.
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 : مجاالت العمليات التي خضعت للمراجعة والتقديرات العامة للمخاطر،2الجدول 

 5102الداخلية، لعام حسب مكونات المراقبة 

 5102عدد مراجعات مجاالت العمليات،  *التقديرات العامة للمخاطر مكون المراقبة  العدد

2012 2013 5102 

 18 1.8 2.1 2.2 البيةة الداخلية 1

 18 1.5 1.8 1.7 ىدارة المخاطر 2

 18 2.2 2.3 2.4 أنشبة المراقبة 3

 17 1.3 1.4 1.9 المعلومات واصتلاصت 4

 17 2.0 2.0 2.0 الرصد 5

 17 2.0 1.7 1.9 تونولوجيا المعلومات واصتلاصت 6

 .1؛ مخاطر مرتفعة = 1؛ مخاطر متوئبة = 3* مخاطر منخفضة =  

 وترد أدناا العوامل التي ت وم عليما ت ديرات المخاطر تلك:  -38

 المخاطر بدرجة طفيفة، ولو  هناك عدة مجاصت ص تزا  تتبلا اصنتباا وزيادة الدع  . انخفض مستوه البيةة الداخلية

 وتوديث الخبوط التوجيمية.

 ؛ وتبي  األرقام أ  جمود تخفيف المخاطر 1031. ب ي مستوه المخاطر على ائت رارا النسبي منذ عام ىدارة المخاطر

 .لما تأثيرها

 لعام بدرجة طفيفة، ولونه ما زا  متوئبا.. انخفض مستوه المخاطر اأنشبة المراقبة 

 واصل مستوه المخاطر انخفامه م  مستواا الذي كا  منخفضاً أصالً يي 1034. يي عام المعلومات واصتلاصت ،

 .1031عام 

 ت  توديد توديات يي الرصد يي المواتا ال برية وعلى المستوه المؤئسي، على أ  مستوه المخاطر ب ي الرصد .

 .للبرنامجعتبر الرصد مجاصً م  أشد المجاصت مخاطرة بالنسبة متوئباً. وي

 ظلت المخاطر يي المجاصت المتعل ة بتونولوجيا المعلومات مست رة نسبيا؛ وهي تونولوجيا المعلومات واصتلاصت .

مات وعلى توسي  تسيير تونولوجيا المعل البرنامجتعتبر متوئبة عموماً. وعمالً على تعزيز الضما  ومساعدة 

 يي لمذا التونولوجياواصتلاصت، ومع موتا المفتش العام ائتراتيجية مدتما ثالث ئنوات إلجرا  مراجعات 

1032-1037. 

 ويت  ت دير كل مراجعة بائااااتخدام الت ديرات المتساااا ة التي تأخذ بما صااااناديق األم  المتودة وبرامجما. ويبي  الجدو   -35

 .البرنامجوما غبته م  أعما   1034د ت ارير المراجعة التي صدرت يي ىطار خبة عمل عام عد 2
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 5102: التقديرات المأخوذة من عمليات المراجعة، 2الجدول 

 5102خطة عمل  مستوى الضمان *التقدير

 

 **تغطية المخاطر المقدرة بالمراجعة

 )النسبة المئوية(

 يمو  ت دي  مما  مع و  م رمية
4 3 

 ت دي  الضما  المع و  معّرا للخبر م رمية بلفة جزئية
31 27 

 ص يمو  ت دي  مما  مع و  غير م رمية
2 6 

  بدو  ت دير
2 1 

 37 20  المجموع

التأثير على تو يق أهداف الويا  موموع المراجعة. م رمية م رمية = و معت عمليات للمراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر وهي تعمل جيداً. ول  تودد أية مشاكل قضايا م  شأنما * 

أكقر يمو  أ  تؤثر ئلبا على تو يق أهداف الويا  بلفة جزئية = و معت عمليات للمراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر وهي تعمل غير أنما بواجة ىلى توسي . وقد ت  توديد مشولة أو 

 لى نوو خبيرليات المراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر ىما ل  تومع أو ل  تو  تعمل على نوو جيد. ويمو  للمشاكل التي ت  توديدها أ  تخل عموموع المراجعة. غير ًمرمية = عم

 بتو يق أهداف الويا  موموع المراجعة.

 

 .البرنامج* كنسبة مةوية م  خبة عمل *

 مجاالت المخاطر التي تم تحديدها 

 مخاطر مسااتمرة يي تلااريف أعما  الن د وال سااائ ؛ وتوديات يي 1034ائااترعت انتباا موتا المفتش العام يي عام   -10

؛ وتوديات يي تنمية ال درات لده شركا  التعاو  ورصده . وئتركز أعما  المراجعة الميزانيات التشقيليةوتمويل ال ىدارة

نبيه للوشاااف عنما رئااامياً، كما يت  الت البرنامجيي المسااات بل على تلك المجاصت. وتخضاااع عمليات المراجعة والتفتيش يي 

 للمشاكل الرئيسية:

، ئاااوا  م  حيث حجمما أو أهميتما، يتعي  توجيه البرنامج . مع ائاااتمرار نمو عمليات الن د وال ساااائ  ييالن د وال ساااائ  (3

مزيد م  اصنتباا للمخاطر المرتببة ببرائق التوريد الجديدة هذا. وقد صحظت المراجعة التي أجريت يي هذا المجا  يي 

ه المساااااتو على دع  تدخالت الن د وال ساااااائ  على البرنامجوجود تبورات ىيجابية، بما يي ذلك تعزيز قدرة  1034عام 

تدخالت مع انت ا   ية، ودع  الووومات  البرنامجالميداني، وموا مة هذا ال قذائ ية ىلى المسااااااااعدة ال قذائ م  المعونة ال

لتدخالت الن د وال ساااااائ . كما أبرزت المراجعة يرص تعزيز البيةة الرقابية م  خال  ماااااما  الموا مة ييما بي  األدوار 

ئااااتمرار يي تنمية قدرات الموظفي  على تنفيذ المساااااعدة ع  طريق الن د وال سااااائ ؛ والمسااااؤوليات الموددة حديقاً؛ واص

وتعمي  الت دير اللارم للجدوه وكفا ة التواليف ويعاليتما على تلمي  جميع مشروعات الن د وال سائ . وم  شأ  توسي  

 فة.م  زيادة كفا ة التول البرنامجعمليات تسجيل المستفيدي  والتو ق منم  أ  يمو  

 1034. كشااف الضااما  الذي ي دمه موتا المفتش العام وعمله اصئااتشاااري يي عام ىدارة التمويل والميزانيات التشااقيلية (1

ع  مخاطر ترتبط بالبيةة التمويلية، بما يي ذلك وجود التزامات غير مسااااااجلة على المسااااااتوه ال بري وتجزؤ ىدارة 

على ال روا نظراً  متلاااااعدةحساااااب اصئااااتجابة العاجلة طلبات  . ويواجهالبرنامجالميزانيات بي  وحدات مختلفة يي 

، وانخفاا معدصت الساااداد؛ وقد ت  ريع 1034لتزايد أنشااابة اصئاااتجابة لواصت البوارئ م  المساااتوه القالث يي عام 

 مليو  دوصر أمريوي. 100مليو  دوصر أمريوي ىلى  70المستوه المستمدف للوساب م  

توديات تتلاااااال بالشااااااراكات كأحد اثني  م  المخاطر  البرنامج. حدد ا  التعاو  ورصااااااده تنمية ال درات لده شاااااارك (1

كله، ئااالط موتا المفتش  1034. وخال  عام 1037-1034البرنامجية الرئيساااية أمام تو يق أهدايه اصئاااتراتيجية للفترة 

ج، بما يي ذلك أوجه الضاااعف يي العام األماااوا  على ائاااتمرار المخاطر المرتببة بائاااتخدام الشاااركا  يي تنفيذ البرام
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توديد قدرات الشااركا  وت ييمما ويي رصااد أدائم  وىدارته وتنمية قدراتم  على رصااد المتعاقدي  م  الباط . وينبقي أ  

هذا الققرات وأ  يزيد اإلشاااراف على الشاااركا ، وخلاااوصااااً بتوساااي  ما ت وم به المواتا ال برية م   البرنامجيساااد 

 ائية التي يوتفظ بما هؤص  الشركا .عمليات رصد السلع القذ

 (2)(توصياتال)التدابير المتفق عليها  -المراجعة

ش ـاااااا  تودد المراجعة الداخلية التدابير للتقلا على أوجه الضعف الموتشفة يي عمليات أي كيا  خضع للمراجعة. وتناق  -13

مع اإلدارة ويت  اصتفاو عليما معما ث  توجه ىلى مدير الويا  الخامااااااع للمراجعة أو ىلى المدير المؤئااااااسااااااي.  التدابيرهذا 

التدابير المتفق عليما وت ديراتما، على النوو المعروا يي ت ارير المراجعة اللااااااادرة يي تلك أعداد  1ويعرا الجدو  

 . 1031داني يي عام بالعمل المي ة، بما يي ذلك الت ارير المتعل 1034عام 

  5102لعام لمراجعة ل المتفق عليها تدابيرال: أعداد 6الجدول 

 عدد التوصيات التعريف *التقدير

 هي المشاكل التي تؤثر ىلى حد كبير على الضوابط ولونما ص تتبلا ىجرا ات عاجلة. متوئبة

الخامع ويمو  أ  تتسبا األمور المالحظة يي عدم تو يق هدف م  أهداف الويا  

 للمراجعة، أو أ  تؤدي ىلى التعرا لمخاطر بالقة قد تؤثر على أهداف الويا  المعني.

172 

 

 هي المشاكل التي تتعلق بأمور ذات شأ  بالنسبة لنظام المراقبة الداخلية. مرتفعة

ويمو  أ  تتسبا األمور المالحظة يي عدم تو يق أحد األهداف المؤئسية، أو أ  تؤدي ىلى 

 ألخبار بالقة قد تؤثر ىلى حد بعيد على أهداف المؤئسة.التعرا 

20 

 095 المجموع

لمتعل ة بالمخاطر ا التدابير المتفق عليماتنفيذ  * يجري تنبيه اإلدارة ىلى المخاطر المنخفضة، ولو  ص ترد يي ت ارير المراجعة النمائية. وص يتتبع موتا المراجعة الداخلية للوسابات 

 .عليماالمنخفضة ع  طريق نظام رصد تنفيذ التدابير المتفق 

المرحلة م  ئاااااانوات ئااااااااب ة بشاااااااأ  المخاطر المرتفعة  التدابير المتفق عليما، أ حرز ت دم كبير يي تنفيذ 1034يي عام  -11

بات اإلدارة يي متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليما بقية الود م  عدد والمتوئااااابة. وئااااااند موتا المراجعة الداخلية للوساااااا

، 1034ديسمبراكانو  األو   13غير المنفذة ومما  تخفيض المخاطر يي الوقت المنائا. وبتاريخ  التدابير المتفق عليما

صااادرت  تدبيرا 351وحة، منما بشاااأ  المخاطر المرتفعة والمتوئااابة ص تزا  مفت التدابير المتفق عليمام   117كا  هناك 

 صاااااادرت قبل ذلك العام. وتبي  هذا النتائج تو ق انخفاا كبير عما كا  عليه الوا  بتاريخ تدبيرا 72و 1034خال  عام 

مسااااائل تتلاااال ب تدبيرا 12منما ما تزا  مفتوحة،  تدبيرا معتمدا 112، عندما كا  هناك 1031ديساااامبراكانو  األو   13

 الساب ة. األربع م  السنوات ،مرتفعةالمخاطر ال

  

                                                      
 ة ىلى "التوصيات" يي ت ارير المراجعة.، يشير موتا المفتش العام ىلى "التدابير المتفق عليما" بدصً م  اإلشار1034منذ عام  (2ل
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 التدابير المتفق عليها: حالة 7الجدول 

 المجموع المخاطر المتوسطة المخاطر المرتفعة حالة ال

 335 310 25 1034ينايراكانو  القاني  3غير المنفذة يي 

 192 172 20 *1034اللادرة يي عام 

 527 482 45 المجموع

 260 238 22 1034الم فلة يي عام 

 267 244 23 1034ديسمبراكانو  القاني  3غير المنفذة يي 

 

 التدابير المتفق عليما والواردة يي الت ارير النمائية للمراجعات ويي مشاريع ت ارير المراجعات. 1034* تشمل األرقام الخاصة بعام 

 أوجه القوة والممارسات السليمة

يي عمليات  السااااليمةعدٌد م  أوجه ال وة والممارئااااات  1034لوحظ م  المراجعات التي أجريت وأبلغ عنما يي عام   -11

 المراقبة الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر، وهو ما يرد وصفه أدناا: 

ات وامااااوة؛ صحظت المراجعات وجود هياكل تنظيمية موددة جيداً وهي م ترنة بأدوار ومسااااؤوليالبيةة الداخلية.  (3

ومل  الوظائف الشاغرة الشديدة األهمية ع  طرو تعيينات مؤقتة؛ وائتخدام طرائق ابتوارية للتنفيذ، م  قبيل الن د 

وال ساااااائ ، األمر الذي أده ىلى زيادة تنوع الوجبات القذائية وتموي  المساااااتفيدي ؛ وتنمية قدرات المواتا ال برية 

يما ، بما يي ذلك يي المناطق التي ترتفع يالبرنامجفي  يي تنفيذ أنشاااااابة على الرقابة المتواصاااااالة؛ وتفاني الموظ

 المخاطر األمنية. 

تعزيز ممارئاته ونظمه الخاصة بإدارة المخاطر. وتبي  ت ديرات موتا المفتش  البرنامجيواصل ىدارة المخاطر.  (1

 واصمتقا تلريف األعما  عمليات وهي  –العام لوفاية نظ  ىدارة المخاطر و"خبوط الدياع القالثة" مد المخاطر 

أ  هناك بيةة مالئمة إلدارة المخاطر. ويستمر التوس  يي التأها  البرنامجيي  –والضما  المست ل  المؤئسي

 لواصت البوارئ، ومجموعات تدابير اصئتجابة، وىدارة مخاطر األم  الميداني.

وتوديات يي مجا   1. على الرغ  م  مواجمة رق  قيائي م  حاصت البوارئ م  المستوه أنشبة المراقبة  (1

نظماً  وأقامت بعض المواتا ال برية .1034مست رة خال  عام  البرنامجالتوظيف، ب يت البيةة الرقابية يي 

اً للتو ق م  الموية، األمر واأو نظاماً معزز ،واأو الرصد م  جانا أطراف ثالقة ،م  المستفيدي للمعلومات المرتدة 

. وصحظت عدة مراجعات عمالً ائتباقياً البرنامجالذي أده ىلى توسي  مراقبة الجودة والمسا لة يي تنفيذ خدمات 

وأصوله  نامجالبريعاصً على مختلف المستويات ييما يتعلق بتعبةة الموارد وتوعية المانوي  وبوماية ئالمة موظفي 

 إلحاطات األمنية المستفيضة.وأمنمما، بما يي ذلك ا

. ائتمرت المواتا ال برية يي التنسيق مع الم ر الرئيسي ييما يتعلق بإيلا  رئائل هامة المعلومات واصتلاصت (4

عبر اللواية. وت  م  خال  اإلحاطات المنتظمة الم دمة للمانوي  يي المواتا ال برية ىيلا  وعرا المسائل 

 .حتياجات التمويليةالرئيسية وتسليط الضو  على اص

ووجدت المراجعات حاصت قامت  (.1032-1034ل اصئتراتيجية المؤئسية للرصد 1034يي عام  ت. ائتوملالرصد (2

ييما مجموعات األدوات وقواعد البيانات الخاصة بالرصد والت يي  بتيسير وتتبع أنشبة الرصد التي تضبلع بما 

 .النظاميةصبتوارية لتوديد األنشبة غير المواتا ال برية. كما لوحظت ممارئات الرصد ا
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. شملت الممارئات والمبادرات اإليجابية تعزيز بيةة الووكمة وىنشا  ثالثة تونولوجيا المعلومات واصتلاصت (1

. لسليمةال اختلاصات الموظفي  تمشياً مع الممارئة ل  مستويات م  الوصو  ىلى نظ  تونولوجيا المعلومات، مما ي  

 لتخبيط موارد المؤئسة.  البرنامجوقد تعززت الوفا ة والفعالية بفضل التوسينات المدخلة على نظام 

 نظرة إجمالية على مكتب التفتيش والتحقيق

تتمقل مممة موتا التفتيش والتو يق يي تويير خدماٍت للتفتيش والتو يق المساااااات لي  والمومااااااوعيي  توسااااااّ  عمل   -14

 ع  طريق حماية أصوله والترويج لبيةة عمل أخالقية ييه. البرنامج

 عمليات التحقيق

مات بقية توديد ما ىذا كا  قد وقع ئااو  ئاالوك أو مخالفة، ويي التو يق عملية توليلية ذات أئااا  قانوني لجمع المعلو  -12

 حا  وقوع ذلك، توديد األشخاص المسؤولي  أو الويانات المسؤولة.

ته متبلبا، وئيائاته، وىجرا اته، والبرنامجويو ق موتا التفتيش والتو يق ييما يبلغ عنه م  انتماكات ل واعد ولوائح   -11

اإلدارية األخره، مما يتعلق بالتدليس، والفساد، والسرقة، والمضاي ة، والتورش الجنسي، واصئتقال  واصعتدا  الجنسيي ، 

وىئااا ة ائااتخدام الساالبة، وغير ذلك. ويوصااي الموتا، بنا  على نتائج التو يق، باتخاذ تدابير ىدارية أو تأديبية، أو يساالط 

. ويجوز ماالمتفق علي الموتا تدابيراقبة. وتتومل اإلدارة المسؤولية الولرية ع  تنفيذ الضو  على أوجه الضعف يي المر

 للموتا أ  يوصي، ىذا تمخض التو يق ع  أدلة على وقوع ئلوك جنائي، بإحالة ال ضية ىلى الميةات الوطنية المختلة. 

أهداياً نفذها  1031، ي د عرا الت رير السااااانوي لعام للبرنامجلعام بالنسااااابة وعمالً على تعزيز قيمة موتا المفتش ا  -17

 :1034موتا المفتش العام وموتا التفتيش والتو يق بنجاح يي عام 

، قام 1034. يي عام زيادة التركيز على التدليس والفسااااااااد بما يي ذلك التدليس م  جانا البائعي ااألطراف القالقة (3

منما تتلااال بع ود  ثالث –بتويير األدلة يي خمس قضاااايا تتعلق بالتدليس م  جانا البائعي  موتا التفتيش والتو يق 

دوصراً أمريوياً، مما يشول زيادة ع  الخسائر الموددة يي عام  820,411وحددوا خسائر قيمتما  –كبيرة للمشتريات 

دوصراً أمريوياً. وحتى يي الواصت التي ل  يعقر ييما اصئاااتعراا الذي أجراا الموتا  444 145والتي بلقت  1031

لك الفرص ىلى اإلدارة ع  طريق ت ارير أوجه  يات، وت  ن ل ت فة، ي د أبرز الفرص لتوسااااااي  العمل ية مخال على أ

اها ربالبائعي  والتي أج الضااااعف يي المراقبة أو عبر رئااااائل ىدارية. ويرد عرا آلثار ونتائج التو ي ات الخاصااااة

 .30يي الجدو   1034موتا التفتيش والتو يق يي عام 

، ائاااتعرا موتا المفتش العام 1034. يي عام عة التقيّريتعزيز اإلطار ال انوني والمساااا لة تماشااايًا مع البيةة السااار (1

و  ة على الميقاو المن ح وهون ومما. وقد تمت المواي البرنامجميقاقه وئاااايائااااة موايوة التدليس وموايوة الفساااااد يي 

مريق يي الملوق الخامس. أما الساااايائااااة المن وة ييجري ت ديمما ىلى المجلس لالئااااتعراا يي دورته الساااانوية لعام 

1032. 

وموتا  موتا المفتش العام يتابع. تعزيز أعما  المنع والتواصاااال والتوعية، بما يي ذلك ع  طريق التعل  اإللوتروني (1

دليس اإللزامي بأربع لقات حو  موايوة الت اإللوترونيدورة للتعل   شاابة التواصاال، وقد ائااتودثاأن التفتيش والتو يق
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 . وقدم موظفو موتا التفتيشالبرنامجوموايوة الفسااااد والوماية م  اصئاااتقال  واصعتدا  الجنسااايي ، لجميع موظفي 

 .1034  العال  خال  عام موظفاً يي مختلف أنوا 720والتو يق التدريا على منع التدليس ألكقر م  

 استعراض العدالة الداخلية

ائااااااتعراا للعمليات التأديبية يي ىطار نظام  1031، بدأ يي نويمبراتشااااااري  القاني 1031كما ورد يي ت رير عام   -18

م  وال انونيي  بالموارد البشاااارية عينالعدالة الداخلية، وقد بادر بذلك اصئااااتعراا يريق مساااات ل م  المختلااااي  المو  ي  

 .1034المدير التنفيذي. وقدم الفريق ت ريراً ع  النتائج التي توصل ىليما ىلى المدير التنفيذي يي أبريلانيسا  

يتلاااف بالفعالية والوفا ة يي تلبية أهدايه الرئيساااية. وحدد الفريق  البرنامج ووجد الفريق أ  نظام العدالة الداخلية يي  -15

 :بما يي ذلكلتوسي  ل ايرص

 ومع نمج شامل ىزا  ال ي  األخالقية م  خال  التواصل والتدريا؛ (أ

 تعزيز مسا لة المديري ؛ (ب

 ؛هدع  العمليات غير الرئمية لول الشواو (ج

 تخفيف معف العاملي  م  غير الموظفي ؛ (د

 ة تردد الموظفي  يي اإلبالغ ع  ئو  التلرف، بما يي ذلك بنا  الق ة؛معالجة مسأل (ه

 زمنية مسااااااتمدية لول أطرىدارة التوقعات المتعل ة بالتو ي ات وبنظام العدالة الداخلية، بما يي ذلك م  خال  ومااااااع  (و

 .البرنامجي  التعاو  بي  وحدات سخبوة يي العملية، والتخلص م  اصزدواجية، وتو

 ية اصئتةناف؛ائتعراا عمل (ز

 معالجة تلورات الموظفي  ع  النظام واصئتمرار يي رصدها. (ح

 . وكفا ته كول ترمي ىلى تعزيز يعالية نظام العدالة الداخلية للبرنامجويجري العمل على تنفيذ خبة عمل   -10

 نتائج أعمال التحقيق

، ي د أنشااااااأ موتا التفتيش والتو يق  لية لالئااااااتعراا التمميدي لت يي  ملااااااداقية وأهمية 1031يي عام  أ برزكما   -13

م  أجل توديد ما ىذا كانت تفي بالمعايير الالزمة لفتح تو يق. ويساااااااعد ذلك على  البرنامجاصدعا ات و ثارها على عمل 

، بينمااا توااا  األمور التي يمو  البرنااامجوخبر كبيري  على تركيز جمود التو يق على أمور يمو  أ  يوو  لمااا تااأثير 

منما، أي  41شااااااووه أده  341، تل ى الموتا 1034لإلدارة أ  تعالجما على أيضاااااال وجه ىلى المدير المالئ . ويي عام 

ل شاااووه م  أصااا 41عندما توولت ىلى تو ي ات  1031يي المائة، ىلى ىجرا  تو يق. ويتمشاااى ذلك مع اتجاهات عام  18

 يي المائة.  14شووه ت  تل يما، أي ما نسبته  381

ويواصل الموتا خفض الوقت الالزم للتو ي ات وهو يواو  ىنما  جميع التو ي ات يي غضو  يترة ئتة أشمر. وكما   -11

يي  وملت ال ضيتا ى ئتة أشمر؛ وقد ائت  قضيتا  ل  تنتميا خال  يترة تزيد عل 1034، كا  هناك بنماية عام 8يبي  الجدو  

قاني  نايراكانو  ال تو ي ا، مما يمقل  11ومل ، ائاااااات  1034. كما أ  معد  ىنما  التو ي ات كا  مرتفعا؛ يفي عام 1032ي

 يي المائة م  التو ي ات التي أجريت خال  السنة. 11
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 (5102-5105: حالة القضايا المحالة للتحقيق )2الجدول 

 2012 2013 5102 

 ال ضايا غير المنجزة المرحلة م  الفترة الساب ة
37 8 15 

 ال ضايا المسجلة خال  السنة
33 46 42 

 المجموع 
70 54 57 

 ال ضايا التي أغل ت خال  السنة
62 39 36 

 القضايا غير المنجزة في نهاية السنة

 أشهر 6منها قضايا غير منجزة لمدة تزيد على  -

8 

 

0 

15 

 

0 

21 

 

2 

 

 5102: حالة القضايا، حسب فئاتها، 9الجدول 

قضايا غير  الفئة

 0منجزة بتاريخ 

يناير/كانون 

 5102الثاني 

القضايا 

في  المسجلة

 5102عام 

قضايا غير منجزة  قضايا منجزة المجموع

 10بتاريخ 

ديسمبر/كانون 

 5102األول 

قضايا مدعمة  المجموع

 باألدلة 

 0 1 1 1 0 1 الرشوة

 5 1 2 7 7 0 الحتضارب المل

 1 0 0 1 1 0 التواطؤ

 2 0 2 4 3 1 توويلائرقة األغذية

 8 7 12 20 *31 7 التدليس

 *1 4 *9 11 *8 3 المضاي ةاىئا ة ائتعما  السلبة

 1 1 3 4 3 1 التورش الجنسي

 0 2 3 3 2 1 مسائل أخره

 1 0 2 3 3 0 السرقات األخره

 1 0 1 2 2 0 اعتدا  بدني

 1 *3 1 2 *1 0 اصنت ام م  المبلغ ع  المخالفات

 1 0 2 3 1 2 اصئتقال  الجنسي

 0 1 1 1 1 0 تونولوجيا المعلومات واصتلاصت

 23 18 39 62 46 16 *المجموع

سلوك، هما ،1034المسجلة يي عام  41 ـااااااام  أصل ال ضايا ال*  ئا ة ال ئتعما  السلبة وتضارب المل :تتعلق أربع قضايا بنوعي  م  ى ئا ة ا وتتعلق  الح.؛ والتدليس وتضارب الملالحى

 قضية. 41هو  1034قضيتا  بإئا ة ائتعما  السلبة واصنت ام. ولذا يإ  المجموع المسجل يي عام 

التي تشاااارك ييما أطراف متعاقدة، مااااعف موتا  البرنامجوعمالً على التخفيف م  المخاطر المتأصااالة يي عمليات   -11

تركيزا على توديد التدليس الذي ت وم به أطراف ثالقة أو البائعو  وم  ائااترداد الخسااائر.  1031التفتيش والتو يق يي عام 

، أنجزت 1034التي ح ق ييما الموتا يي عام  –بما يي ذلك الرشااااوة والتواطؤ  – 11 ـااااااااااوم  أصاااال قضااااايا التدليس ال

قضااية خال  الفترة التي يقبيما الت رير. وت  يي ثمانية م  هذا التو ي ات تدعي  ال ضااية باألدلة على اصتمامات: خمسااة  31

منما تتعلق بممارئات تدليس أو يساد ارتوبما بائعو ، وثالثة تتلل بع ود أو عمليات شرا  كبيرة. وحددت ال ضايا القالث 
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لدوصرات األمريوية يي عام م   403,832األخيرة هذا خساااااااائر تبلغ  ئة م  مجموع  52مما يقبي  (3ل،1034ا ما يي ال

 دوصرا أمريويا يي قضايا التدليس والفساد الموددة خال  العام. 820,411الخسائر البالغ 

ئعي  خساااااائر وأوصاااااى بإحالة الباونلاااااح موتا التفتيش والتو يق باتخاذ تدابير قانونية وتدابير أخره صئاااااترداد ال  -14

لومع خبة للود م  الخسائر  البرنامجالمسؤولي  واأو مديريم  ىلى السلبات الوطنية المختلة. وعمل الموتا مع مديري 

 ا للود م التدابير المتفق عليموتخفيف المخاطر يي المساااات بل ائااااتناداً ىلى النتائج والتوصاااايات التي خلص ىليما. وشااااملت 

 تسويات مالية وائتبدا  المنتجات غير المستويية للشروط. ائتردادهاأو  الخسائر

 5102: الخسائر المحددة، حسب القضايا، 01الجدول 

  *مقدار الخسارة طبيعة القضية الكيانات المعنية رقم القضية

 لدوصر أمريوي(

 المبالغ المستردة

 لدوصر أمريوي(

14I 0 أ 485 171 تدليس امجالبرنبائع بالتواطؤ مع موظفي  يي  31ا 

18I 000 200 826 636 تدليس بائعو  31ا 

43I 0 ب 090 7 تدليس امجالبرنبائع بالتواطؤ مع موظفي  يي  31ا 

41I 0 772 27 تدليس طبي البرنامجموظفو  31ا 

03I 0 42 تدليس البرنامجموظفو  34ا 

13I 0 936 3 تدليس البرنامجموظفو  34ا 

11I 0 396 تدليس طبي البرنامجموظفو  34ا 

12I 0 890 2 تدليس يتعلق باصئتو اقات البرنامجموظفو  34ا 

 111 211 ج 436 850 المجموع

بت المبالغ المدرجة ىلى أقرب دوصر. *  ق رِّ

 دوصراً أمريوياً، والتي حددها هذا التو يق. 482,447، مما يلل بمجموع الخسائر ىلى 1031دوصر أمريوي يي ت رير عام  000,171ت  اإلبالغ ع  خسائر قدرها  أ

 دوصراً أمريوياً، والتي حددها هذا التو يق. 50,050، مما يلل بمجموع الخسائر ىلى 1031دوصر أمريوي يي ت رير عام  000,81ت  اإلبالغ ع  خسائر قدرها  ب

 .مليار دوصر أمريوي( 2.1ل يي العام المذكور البرنامجيي المائة م  مجموع ىنفاو  0.031دوصراً أمريوياً( نسبة  436,850ل 1034عام تشول قيمة خسائر التدليس  ج

صدر موتا التفتيش والتو يق   -12 ئو   35ت ريراً ع  ت ارير التو يق:  11وخال  الفترة التي يقبيما الت رير، أ منما ع  

السااااالوكاالمخالفات م  جانا الموظفي ؛ وئااااابعة ع  ممارئاااااات التدليس والفسااااااد م  جانا البائعي . كما حددت ت ارير 

خال  الفترة التي يقبيما الت رير ت ريراً ع  ماعف المراقبة وثالث التو يق أوجه الضاعف يي المراقبة، ي د أصادر الموتا 

رئاااائل ىدارية لالملوق القالث(. ولمعالجة أوجه الضاااعف التي ت  توديدها، انت ل الموتا م  نمجه الت ليدي المتمقل بوماااع 

لة، قبل التوصاال اح تدابير بديالتوصاايات ىلى نمج ي ترح الموتا بموجبه التدابير ويعبي المديري  الفرصااة للتعليق أو صقتر

 ىلى اتفاو حو  أيضل السبل لمعالجة أوجه الضعف الموددة. 

 عمليات التفتيش

التفتيش هو ائتعراا ائتباقي للنظ  والعمليات يساعد اإلدارة على ائتخدام الموارد المادية والمالية والبشرية بمزيد   -11

 والوفا ة.م  الفعالية 

                                                      
 .1031ت  اإلبالغ ع  جز  م  هذا الخسائر يي ت رير عام  (3ل
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وذلك يي ليبريا لالملوق الرابع(. وصااادر ت رير ع  هذا التفتيش وك شاااف عنه  1034وقد أجري تفتيش واحد يي عام   -17

 للجممور. 
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 الملحق األول 

 بيان الضمان

تتمقل مممة موتا المفتش يي ت دي  مااما  ع  الووكمة والساايائااة والمخاطر والموارد والمسااائل التشااقيلية ومسااائل   -3

وتنفيذا أليضاال الممارئااات يي األم   البرنامجالمسااا لة م  خال  خدمات الرقابة المساات لة والمومااوعية، وتيسااير اعتماد 

 ي  الضما  ع  عملم .المتودة ويي ال باع الخاص لتموي  المديري  م  ت د

والم لااود بالرأي الولي هو ت دي  مااما  بخلااوص وجود مشاااكل على المسااتوه المؤئااسااي تؤثر تأثيراً كبيراً على   -1

يي م ابل المشاااكل الموجودة على مسااتوه اصلتزامات الفردية. يالمشاااكل  للبرنامجىنجاز األهداف اصئااتراتيجية والتشااقيلية 

ثر تأثيراً كبيراً على ىنجاز أهداف الويا  مومااااوع المراجعة يمو  أص توو  مممة، بل هي غير على هذا المسااااتوه التي تؤ

 مممة يي كقير م  األحيا ، على المستوه المؤئسي. 

والضاااما  المع و  ليس مااامانا مبل ا؛ وبعبارة أخره، يي حي  أ  عمل المراجعة المساااتند ىلى المخاطر يمدف ىلى   -1

لية عمليات الووكمة وىدارة المخاطر والرقابة، يإ  م  الممو  مع ذلك أ  تب ى أوجه ن ص هامة غير ت يي  مده كفاية ويعا

موتشفة خال  المراجعات. وم  الممو  بلفة خاصة أص يوتشف وجود أوجه قلور كامنة يي الضوابط، م  قبيل األحوام 

 ز اإلدارة، وذلك بسبا طبيعة عمل المراجعة.المعيبة، واألخبا  غير الم لودة، والتوايل ع  طريق التواطؤ وتجاو

الداخلية والووكمة وىدارة المخاطر والوفاظ عليما مماناً  للضوابطمسؤولة ع  ومع عمليات يعالة  البرنامجوىدارة   -4

. وموتا المفتش العام مسااااااؤو  ع  اإلعراب ع  رأي حو  كفاية ويعالية هذا العمليات لتو يق البرنامجلتو يق أهداف 

 اصئتراتيجية والتشقيلية. البرنامجأهداف 

الموتا م   الرئيساية لتموي  البرنامجوتمدف خبة العمل السانوية لموتا المفتش العام ىلى ت دي  تقبية كايية لعمليات   -2

حو  ما ىذا كانت عمليات الووكمة وىدارة المخاطر والمراقبة الداخلية ت دم ماااماناً مع وصً ع   التوصااال ىلى رأي الضاااما 

اصئتراتيجية والتشقيلية. ويستند الرأي السنوي الذي يلدرا موتا المفتش العام ىلى نتائج عمليات  البرنامجتو يق أهداف 

م. كما يأخذ الموتا يي اعتبارا بنتائج أيرقة اصئااااااتعراا المراجعة الداخلية والتو يق والضااااااما  والتفتيش يي ذلك العا

 وم دمي الضما  الخارجيي .  البرنامجوالرقابة يي 

الذي ي دمه موتا المفتش العام، يوير موتا المراجعة الداخلية خدمات للضااما   الضااما وم  أجل المساااهمة يي بيا    -1

نوي وعلى ئبيل ىرشاد رأي الضما  السبري ة التي ينبقي ىدارتما بما. ويشترك مع اإلدارة ييما يتعلق بالمخاطر الناشةة وال

بشاااااااأ  عمليات الووكمة وىدارة المخاطر والمراقبة الداخلية، ينظ  موتا المراجعة الداخلية ائااااااتراتيجيته وخبة عمله 

ات لمراجعات ع  العمليالمتعل تي  بالضما  بائتخدام نمج يستند ىلى المخاطر. ويشمل هذا النمج الولو  على مما  م  ا

وعند ت دي  هذا الضاااااما  تنظر المراجعة الداخلية يي مفاهي  الرقابة . البرنامجالمعمو  بما إلدارة المخاطر وتو يق أهداف 

ات والتي تعتبر توييفاً للمراقبة الداخلية التي وماااعتما لجنة المنظم البرنامجالمتضااامنة يي ىطار المراقبة الداخلية المتبع يي 

وأهداف المراقبة لتونولوجيا المعلومات وما يتلااال  –اإلطار المتوامل وىدارة مخاطر المؤئاااساااة  –تريدواي  ميةةعية لالرا

منظمة عالمية تأخذ  البرنامجونظراً أل   بما، واللااااااادرة ع  راببة مراجعة ومراقبة اإلطار المتوامل ونظ  المعلومات.

ات متساا  بفعالية التواليف وبالموثوقية يتبلا منمجية لت دير المخاطر بالالمركزية، يإ  الولااو  على مااما  م  المراجع

تشاااااامل العمليات يي كل م  المواتا الميدانية ومواتا الم ر الداعمة للعمليات الميدانية. وعمالً على ت دي  الضااااااما  الولي 
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اجعة ر والعمليات التي ئيخضعما للمرالمبلوب، ي وم موتا المراجعة الداخلية بت يي  وانت ا  المواتا ال برية ووحدات الم 

 يي كل وحدة منما.

. وكا  المتوقع 1031ىلى نتائج ت دير للمخاطر أجري يي عام  1034وقد ائتندت خبة عمل موتا المفتش العام لسنة   -7

ئة م  مجموع مخاطر  17.31يي خبة العمل هذا تقبية  ما بالمراجعة يي  البرنامجيي ال . وغبى عمل 1031الم ّدرة 

يي المائة م  مجموع تلك المخاطر، وأعبى ت ديرات غير مرمااااااية  11.71ما نساااااابته  1034المراجعة المنفذ يي عام 

 يي المائة م  مجموع تلك المخاطر. 2.15 لـ

 الرأي

ع  وجود أي أوجه ماااعف مممة يي عمليات المراقبة  1034ل  يوشاااف عمل الرقابة المنفذ والمبلغ عنه بالنسااابة لعام   8

والتي يمو  أ  يوو  لما تأثير شاااااااامل على تو يق  البرنامجالداخلية والووكمة وىدارة المخاطر ال ائمة يي مختلف أنوا  

داخلية والووكمة وىدارة المخاطر التي لوحظت يي يراده عمليات . غير أ  بعض ممارئااااااات المراقبة الالبرنامجأهداف 

 المراجعة توتاج ىلى توسي . 
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 الملحق الثاني

 شف عنها للجمهور ودرجات التقييم التي تضمنتها التقارير التي ك  

مج الضما  لعام والمدرجة يي برنا 1034يبي  الجدوص  القاني لألف( والقاني لبا ( جميع ت ارير الرقابة اللادرة عام 

. ول  يو  هناك أي طلا م  اإلدارة لتوميح مضمو  الت ارير للبرنامجألغراا الوشف عنما على الموقع الشبوي  1034

 شف عنما.التي ك  

. ويبي  الجدو  1034شف عنما يي عام صدرت وك   1031ويبي  الجدو  القاني لألف( ت ارير م  برنامج المراجعة لعام 

 .1032أو يي أوائل عام  1034شف عنما يي عام صدرت وك   1034ت ارير م  برنامج المراجعة لعام القاني لبا ( 

 5101الجدول الثاني )ألف(: برنامج المراجعة لسنة 

 ف عنها للجمهور في الموقع الشبكي للبرنامجقارير الرقابة التي صدرت والتي ك شت

 الكشف للجمهور التقاريرصدور  درجات التقييم عنوان التقرير رمز التقرير 

 5102التقارير التي صدرت والتي ك شف عنها للجمهور في سنة  – 5101خطة العمل لسنة 

3 AR/14/01  يي جممورياااة كورياااا  البرناااامجت رير المراجعاااة الاااداخلياااة لعملياااات

 الديم راطية الشعبية

 يبرايراشباط ينايراكانو  القاني مرمية بلفة جزئية

1 AR/14/02  يبرايراشباط ينايراكانو  القاني مرمية بلفة جزئية يي النيجر البرنامجت رير المراجعة الداخلية لعمليات 

1 AR/14/03  يبرايراشباط ينايراكانو  القاني مرمية نامجالبرت رير المراجعة الداخلية لعملية مما  المراقبة الداخلية يي 

4 AR/14/04  مار ا ذار يبرايراشباط مرمية بلفة جزئية يي جممورية جنوب السودا  البرنامجت رير المراجعة الداخلية لعمليات 

2 AR/14/05  مار ا ذار يبرايراشباط غير مرمية يي جممورية مالي البرنامجت رير المراجعة الداخلية لعمليات 

1 AR/14/06  مار ا ذار يبرايراشباط مرمية يي يلسبي  البرنامجت رير المراجعة الداخلية لعمليات 

7 AR/14/07  أبريلانيسا  مار ا ذار غير مرمية يي هايتي لالموتا ال بري( البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

8 AR-14-09  ب لجنو البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات مؤئسية مختارة ي وم بما

 مؤئسية( –السودا  

 مايواأيار أبريلانيسا  جزئيةمرمية بلفة 

5 AR-14-11  ي لهايت البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات مؤئسية مختارة ي وم بما

 مؤئسية( –

 يونيواحزيرا  مايواأيار مرمية بلفة جزئية

30 AR-14-12  ة لمنب البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات مؤئسية مختارة ي وم بما 

 حالة طوارئ مؤئسية( –الساحل 

 يونيواحزيرا  مايواأيار مرمية بلفة جزئية
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 الجدول الثاني )باء(: برنامج المراجعة 

 تقارير الرقابة التي صدرت والتي ك شف عنها للجمهور في الموقع الشبكي للبرنامج

 الكشف للجمهور صدور التقارير درجات التقييم عنوان التقرير رمز التقرير 

3 IR-14-01  أبريلانيسا  مار ا ذار ل  ت يّ  يي ليبريا البرنامجت رير التفتيش على عمليات 

1 AR-14-08  أبريلانيسا  أبريلانيسا  مرمية يي كمبوديا البرنامجت رير التفتيش على عمليات 

1 AR-14-10  يونيواحزيرا  مايواأيار غير مرمية يي بوروندي البرنامجت رير التفتيش على عمليات 

4 
AR-14-13  المراجعة الداخلية لبري ة التمويل للشخص الواحد لخدمات

 تونولوجيا المعلومات المؤئسية

 اتموزويولي مايواأيار مرمية

2 
AR-14-14  ت رير المراجعة الداخلية لعملية مما  المراقبة الداخلية يي

 1031لعام  البرنامج

 يونيواحزيرا  مايواأيار مرمية

1 AR-14-15  أغسبسا ب اتموزويولي مرمية بلفة جزئية يي كينيا البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

7 AR-14-16  ئبتمبراأيلو  أغسبسا ب مرمية بلفة جزئية يي باكستا  البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

8 
AR-14-17  المراجعة الداخلية لخط األئاااااااا  لتم  يي تخبيط موارد

 البرنامجالمؤئسة يي 

 (1لغير متوير أكتوبراتشري  األو  مرمية بلفة جزئية

5 AR-14-18  نويمبراتشري  القاني أكتوبراتشري  األو  مرمية البرنامجالمراجعة الداخلية آللية الشرا  اآلجل يي 

30 AR-14-19  نويمبراتشري  القاني أكتوبراتشري  األو  مرمية بلفة جزئية البرنامجالمراجعة الداخلية لتم  الميداني يي 

33 
AR-14-20  يي الجممورية العربية السورية والبلدا   البرنامجعمليات

 1031المراجعة الداخلية لتوصيات عام  –المجاورة 

 القانينويمبراتشري   أكتوبراتشري  األو  ل  ت يّ 

31 
AR-14-21  يي جممورية الوونقو  البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات

 الديم راطية

 ديسمبراكانو  األو  نويمبراتشري  القاني غير مرمية

31 
AR-14-22  ة يي الجمموري البرنامجت رير المراجعة الداخلية لعمليات

 العربية السورية والبلدا  المجاورة

 ديسمبراكانو  األو  نويمبراتشري  القاني مرمية بلفة جزئية

34 AR-14-23  ديسمبراكانو  األو  نويمبراتشري  القاني مرمية بلفة جزئية يي اللوما  البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

32 AR-14-24  1032ينايراكانو  القاني  ديسمبراكانو  األو  مرمية بلفة جزئية يي اليم  البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

31 AR-14-25  1032ينايراكانو  القاني  ديسمبراكانو  األو  مرمية بلفة جزئية يي مالي البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

37 
AR-15-01  المراجعة الداخلية لعملية الشرا  المشترك للوكاصت التي

 تتخذ م  روما م راً لما

ينايراكانو  القاني  مرمية بلفة جزئية

1032 

 1032يبرايراشباط 

38 
AR-15-02   المراجعة الداخلية لبرائق الن د وال سائ  يي تلمي

 المشروعات الميدانية وتأئيسما

ينايراكانو  القاني  مرمية بلفة جزئية

1032 

 1032يبرايراشباط 

35 
 AR-15-03  وزيع التالمراجعة الداخلية لبرائق الن د وال سائ  يي دورة

 الميداني وىغالو التدخالت

ينايراكانو  القاني  مرمية بلفة جزئية

1032 

 1032يبرايراشباط 

10 AR-15-04  1032مار ا ذار  1032يبرايراشباط  مرمية بلفة جزئية يي أيقانستا  البرنامجالمراجعة الداخلية لعمليات 

 

  

                                                      
 وئريتما. البرنامجل  ي وشف ع  ت رير المراجعة هذا ألنه يمو  أ  يعرا للخبر أم  بيانات ونظ   (1ل
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 الملحق الثالث

 4102تقارير التحقيق لعام 

الجدوص  القالث لألف( والقالث لبا ( الت ارير التي يمو  أ  يبلبما الممقلو  الدائمو  بموجا ئااايائاااة الوشاااف يعرا 

ع  ت ارير التو يق. وئاااي ساااتعرا كل طلا طب ا لتلك السااايائاااة م  أجل ماااما  مراعاة ئااارية وئاااالمة وأم  أي يرد 

 الت رير لممقل دائ .وح وو األيراد يي المعاملة ويق األصو  ال انونية، قبل ىتاحة 

 

 الجدول الثالث )ألف(: تقارير التحقيق المتعلقة بحاالت إساءة السلوك

 5102والمخالفات من جانب العاملين في البرنامج، لسنة 

 تاريخ اإِلصدار اسم التقرير رقم التقرير 

1 I 27/13  1034 ينايراكانو  القاني 1 موظف بع د ثابت األجل –تورش جنسي –بوركينا يائو 

2 I 44/13  1034ينايراكانو  القاني  8 م او  بع د خدمة –مضاي ة وتورش جنسي وىئا ة ائتعما  السلبة  –كينيا  

3 I 45/13   1034يبرايراشباط  38 حامل ع د خدمة  –تدليس  –األرد 

4 I 40/13  1034يبرايراشباط  35 موظف بع د ثابت األجل –مضاي ة  –ىثيوبيا  

5 I 41/13–A 1034مار ا ذار  10 ائتشاريا موظف بع د ثابت األجل  –رشوة وتواطؤ  – ىثيوبيا 

6 I 41/13–B 1034مار ا ذار  10 ائتشاريا موظف بع د ثابت األجل  –رشوة وتواطؤ – ىثيوبيا 

7 I 34/13–B   1034مار ا ذار  13 موظف بع د ثابت األجل –تدليس  –باكستا 

8 I 34/13–C  1034مار ا ذار  13 موظف بع د ثابت األجل –تدليس  – باكستا 

9 I 08/14–B 1034أبريلانيسا   18 موظف بع د ثابت األجل – أمور متفرقة – ىثيوبيا  

10 I 05/14 1034أبريلانيسا   10 حامل ع د خدمة – مضاي ة – ىثيوبيا  

11 I 09/14  1034مايواأيار  11 موظف بع د ثابت األجل –تمديد بال تل  –تشاد  

12 I 43/13  1034مايواأيار  10 موظف بع د مستمر –تدليس يتعلق باصئتو اقات  –الم ر  

13 I 08/14–A 1034يونيواحزيرا   30 موظف بع د ثابت األجل – أمور متفرقة – ىثيوبيا  

14 I 01/14  1034اتموز ويولي 1 موظف بع د ثابت األجل –تدليس  –غانا  

15 I 04/14  1034ئبتمبرا أيلو   8 موظف بع د ثابت األجل – الحتضارب مل – باكستا 

16 I 13/14  1034ئبتمبرا أيلو   8 موظف بع د ثابت األجل –ىئا ة ائتعما  السلبة  – باكستا 

17 I 46/13  1034ئبتمبرا أيلو   10 موظف بع د ثابت األجل – تدليس –جممورية الوونقو الديم راطية 

18 I 18/14   1034أكتوبراتشري  األو   1 موظف بع د ثابت األجل –ىئا ة ائتعما  موارد تونولوجيا المعلومات واصتلاصت  –باكستا 

35 I 25/14  1034نويمبراتشري  القاني  13 م او  بع د غير مودد األجل –تدليس يتعلق باصئتو اقات  –جنوب أيري يا   
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 5102تقارير التحقيق المتعلقة بالبائعين، لسنة الجدول الثالث )باء(: 

 تاريخ اإِلصدار اسم التقرير رقم التقرير 

1 I 34/13-A  1034يبرايراشباط  17 تدليس – باكستا 

2 I 38/13 1034مار ا ذار  1 تدليس – ىثيوبيا 

3 I 41/13-C 1034مار ا ذار  1 رشوة وتواطؤ – ىثيوبيا 

4 I 12/14   1034يونيواحزيرا   35 تدليس  –األرد  

5 I 08/13-A   1034يونيواحزيرا   10 تدليس  –جنوب السودا  

6 I 08/13-B   1034يونيواحزيرا   10 تدليس  –جنوب السودا  

7 I 38/13-A 1034اتموز ويولي 1 تدليس –ثيوبيا ى  
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 الملحق الرابع

 

 5102الجدول الرابع: عمليات التفتيش لسنة 

 تاريخ اإلصدار التفتيش رقم التقرير 

1 IR/01/2014  1034أبريلانيسا   11  ي ليبرياي البرنامجت رير التفتيش بشأ  عمليات 
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 الخامس الملحق

 ميثاق مكتب المفتش العام

  

 ذيـيـفـنـتـر الـديـمـم الـيـمـعـت

 (العام المفتش مكتب)

 

 

 ميثاق مكتب المفتش العام

 

 إنشاء المكتب

المادة  بموجا" البرنامج"حساب ىدارة نظ  "( نظاماً مالياً يالبرنامجالتنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ل"ينشئ المجلس  -3

م  النظام  3-31م  النظام األئائي. وينشئ المدير التنفيذي موتا المفتش العام بموجا المادة  2 – الرابعة عشرة

 المالي. 

 الهيكل

موتا المراجعة الداخلية وموتا التفتيش والتو يق. كما يؤدي المفتش العام دور يتألف موتا المفتش العام م  وحدتي :  -1

 .الوسابات المسؤو  التنفيذي األو  ع  مراجعة

 مهمةال

تتمقل مممة موتا المفتش العام يي تويير الضما  للمدير التنفيذي وىجرا  أنشبة الرقابة الموموعية والمست لة لوماية  -1

ا ة وردعما، ئاإل، يضالً ع  كشف أعما  التدليس والتبديد وتماويعاليتما لياته وتوسي  كفا وعم البرنامجبرامج نزاهة 

 برنامجالم  الخدمات اصئتشارية؛ ويي تيسير اعتماد  هام  خال  خدمات المراجعة الداخلية والتفتيش والتو يق وغير

شأ  بمديري  م  ت دي  الضما  للمدير التنفيذي أليضل ممارئات األم  المتودة وال باع الخاص، وتنفيذها، بما يمّو  ال

 عملم .

 1032مار ا ذار  14 التاريخ:

 OED2015/009 رق  التعمي :

 EDD2012/002 :يول مول
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 المسؤولية

 وتنظيمه وعملياته، وباإلبالغ ع  ذلك. البرنامجنزاهة وكفا ة ويعالية ىدارة  م ي وم المفتش العام بالتو ق  -4

تفتيش. وال ،والتو يق ،والضما  اصئتشاري ،تشمل خدمات الرقابة التي ي دمما موتا المفتش العام المراجعة الداخلية -2

 .البرنامجويشمل نباو عمله جميع البرامج والنظ  واإلجرا ات والعمليات واألنشبة التي ي وم بما 

المفتش العام مسؤو  ع  ىصدار الت ارير حو  نتائج أعما  المراجعة والتو يق والتفتيش يي أئرع وقت ممو  عملياً  -1

 تفتيش.ع ا ىنما  أعما  المراجعة أو التو يق أو ال

ي ي والووكمة وىدارة المخاطر ةالداخليمراقبة يسعى موتا المفتش العام يي عمله ىلى توديد ما ىذا كانت شبوة عمليات ال -7

 اإلدارة، كايية وتعمل بلورة تضم  ما يلي: ارممتعو المممت، ويق ما البرنامج

كول، وتوليل هذا المخاطر وىدارتما باللورة  البرنامجحلائل توديد المخاطر أمام تو يق أهداف ونتائج و (أ

 المالئمة، بما يي ذلك م  خال  التفاعل مع مختلف أيرقة الووكمة؛

 كو  المعلومات المالية واإلدارية والتشقيلية المامة دقي ة وموثوقة وحسنة التوقيت؛ (ب

 ؛بب ةاإلدارية الم وىصداراته هولوائوألنظمته  البرنامجامتقا  أعما  موظفي  (ج

أنظمته و نامجالبرلوائح م  األطراف القالقة به  وشركائه المتعاوني  وغير البرنامجمعم   الذي  يتعامل ئعي ت يد البا (د

 .بب ةالم

 وحمايتما بلورة كايية؛ ،وائتخدامما بوفا ة ،الولو  على الموارد بلورة اقتلادية (ه

 ؛البرنامجبما  المراقبة التي ي وم مستمرة يي عملياتالنوعية التوسينات تشجيع ال (و

 ؛والتو يق ييما وبذ  الجمود للترويج لبيةة عمل أخالقيةبارتواب مخالفات  اصدعا اتت دير  (ز

 ئا ة وردعما وكشفما.اإلتوير اإلجرا ات الوايية لمنع أعما  التدليس و (ح

، لبرنامجافة وصورة اإلدارية ويعالية التول مراقبةتوسي  الالسانوة لفرص الالمستوه المالئ  م  اإلدارة ب يت  ىبالغ -8

 والتي يت  توديدها يي ئياو عمل موتا المفتش العام.

وابط ضويي هذا السياو، ي دم موتا المفتش العام الت ارير ىلى المدير التنفيذي واإلدارة العليا حو  أوجه الضعف يي ال -5

يت  توديدها أثنا  التو ي ات، على أ  توو   التي تودياتال ها م غيرو تنظيمية،أوجه الن ص يي األطر الو جرا ات،واإل

 مشفوعة بالتوصيات لمعالجة ذلك ولتعزيز ىطار المسا لة.

 المراجعة الداخلية -أ

 برنامجالتشول المراجعة الداخلية مماناً مست الً موموعياً ونشاطاً ائتشارياً ملمماً إلماية ال يمة ىلى عمليات  -30

عالية مو  م  ت يي  وتوسي  يومنضبط يو يق أهدايه م  خال  ىدخا  نمج منتظ  على ت البرنامجولتوسينما. وهي تساعد 

 والووكمة.، ىدارة المخاطرمراقبة، وعمليات ال

ليات يعالية وتببيق نظ  المراقبة الداخلية وعموت دير كفاية ، على ئبيل المقا  ص الولر، يشمل نباو المراجعة الداخلية -33

ات . وتجره عمليالم ررة وأهدايه البرنامجغايات  ع  نوعية األدا  ييما يتعلق بتو يقالووكمة وىدارة المخاطر، يضالً 

المراجعة ائتناداً ىلى خبة عمل ئنوية للمراجعة تومع بعد اصنتما  م  عملية ت دير تفليلية للمخاطر تجره قبل بد  

 مواي ة المدير التنفيذي الرئمية.الولو  على وبعد  ،السنة

 (1ل.البرنامجعمليات المراجعة الداخلية مم  جميع يتومل موتا المفتش العام مسؤولية ىجرا   -31

                                                      
النظام المالي. أما مراجع  لوقلفلل الرابع عشر م  النظام المالي ولمحوام األخارجية المراجعة ال؛ وتخضع ا التعمي م  هذ 11بائتقنا  الظروف الموددة يي الف رة  (1ل

 .البرنامج، ويعتبر مسؤوصً أمامه، بمدف ال يام بمراجعة حسابات التنفيذي الوسابات الخارجي ييعينه المجلس
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 الضمان االستشاري -ب

الضما  م  خال  األنشبة اصئتشارية، مما يسم  يي زيادة الضما  بشأ  الووكمة وىدارة  أيضا ي دم موتا المفتش العام -31

 التشقيلية. تهع  يعالي ، يضالً البرنامجالمخاطر وعمليات المراقبة يي 

 ويباد ر بأنشبة الضما  اصئتشاري بنا  على طلا م  اإلدارة أو باصتفاو المشترك بي  اإلدارة وموتا المفتش العام. -34

 التحقيق -ج

، ة مخالفةأي كانت قد وقعتيتمقل المدف م  التو يق يي توديد الو ائق وت دي  ما يوفي م  األدلة والتوليل لت رير ما ىذا  -32

م  اتخاذ  البرنامج، وكذلك تموي  ىدارة عنما توديد األشخاص المسؤولي  أو الويانات المسؤولةوقوعما يي حالة و

 التدابير ىذا وجد ما يبرر ذلك على مو  نتائج التو يق.

 ،والتواطؤ ،ادوالفس ،م  قبيل التدليس أعما  ئو  السلوك بارتواب اصدعا اتيتولى موتا المفتش العام مسؤولية ت دير  -31

 عما وىئا ة ائت ،والتورش الجنسي ،والمضاي ة يي موا  العمل ،واصئتقال  واصعتدا  الجنسيي ختال ، والسرقةااص

 ، والتو يق ييما.البرنامجم  جانا موظفي  المخالفاتوغير ذلك م   ،واصنت ام ،السلبة

 ات التنظيميةالمخالفوغير ذلك م  والتواطؤ التدليس والفساد  ادعا اتكما يتولى موتا المفتش العام المسؤولية ع  ت دير  -37

 م  األطراف القالقة، والتو يق ييما.ه  والشركا  المتعاونو  وغير ئعو التي يرتوبما البا بالبرنامجالمضرة 

نزاهة، لكجز  م  اإلجرا ات التشقيلية الخاصة بالتو يق، يجوز لموتا المفتش العام أ  يجري ائتعرامات ائتباقية ل -38

عمليات المنبوية على مخاطر عالية. ويتمقل المدف اللمخاطر التدليس يي ىجرا ات األعما  أو  منتظ تستند ىلى ت دير 

م  اصئتعرامات اصئتباقية للنزاهة يي توديد مخاطر التدليس وتويير التدابير المالئمة لتخفيف المخاطر يي مرحلة 

ل ال ناة الت ل يدية التي تستند ىلى عدم التلرف ىص بعد تل ي الشووه. كما تستجيا هذا مبورة، وهي بذلك تومِّ

اصئتعرامات للشواغل الموددة التي تويلما اإلدارة أو يت  التنبيه ىليما م  خال  أعما  المراجعة أو م  جانا كيانات 

 .ها م  المخالفاتغير وأالتواطؤ أو الفساد أو خارجية، مما يمو  أ  يشير ىلى وجود مخاطر تتعلق بالتدليس 

 الوالي ويزيد م  قدرةمراقبة صئتعرامات اصئتباقية للنزاهة بويث يضيف قيمة ىلى ىطار الام  واحد ويلم  كل  -35

التدليس والفساد وردعما. يإذا جا ت نتائج اصئتعراا بما يشير ىلى أ  تدليساً أو يساداً أو أعما  على كشف  البرنامج

 بإجرا  تو يق رئمي.ئذ   أ  يوو  قد وقع، ي بدأ عنديمو المخالفاتغير ذلك م  

 (2ل.البرنامجالتو ي ات مم  جميع يتومل موتا المفتش العام مسؤولية ىجرا   -10

 التفتيش -د

 ،يشمل نباو التفتيش ت دي  معلومات موموعية ىلى اإلدارة ع  المواتا الميدانية ووحدات الم ر الرئيسي وع  العمليات -13

ذي  رارات المجلس التنفيلوتنظيمية اللووك اصئتخدام األمقل للموارد واصمتقا  للكفالة بقية مساعدة اإلدارة على 

 ، وتيسير المسا لة ومما  يعالية نظ  الرصد، وت دي  التوصيات لتعزيز الفعالية والوفا ة والنزاهة.للبرنامج

ات لممارئأو ا اتلنظ  أو العملياالتنظيمية أو ات عراماً للوحدويعتبر التفتيش الذي يجريه موتا المفتش العام ائت -11

 مودد. دعا لموتا أو أي الخبة المراجعة  نباو، خارج أنما تمقل مخاطر موتملةيعتبر التي ، المعنية

  

                                                      
 .ا التعمي م  هذ 11الموددة يي الف رة واصت بائتقنا  ال (2ل
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 التنظيم

دا  ممامه أالمفتش العام مسؤو  أمام المدير التنفيذي ويخضع لمسا لته، دو  أي مسا  بائت الليته التشقيلية يي  -11

 ومسؤولياته الرقابية.

 لوساباتا يتخذ المدير التنفيذي جميع ال رارات المتعل ة بتعيي  المفتش العام أو عزله، ائتناداً ىلى مشورة لجنة مراجعة -14

ويق  ،أئباب وجيمة. ويتعي  أ  يستند ىنما  ع د المفتش العام ىلى للبرنامجالمجلس التنفيذي ة م  مسب بمواي ة و

 يترة وصية المفتشتوو  . ومواي ته، ورهناً بائتعراا المجلس والبرنامجموظفي  المعتمدة المبب ة علىات اإلجرا 

 عند نماية يترته. البرنامجدو  جواز ائتمرار عمله مم   ،قابلة للتجديد مرة واحدة ،أربع ئنواتموددة بالعام 

 السلطة 

لمادية وممتلواته ا البرنامجلور وغير الم يد ىلى جميع ئجالت يتمتع موتا المفتش العام بإموانية الوصو  الوامل وا -12

وموظفيه، مما يعتبرا الموتا ذا أهمية بالنسبة لعمله، على أ  يخضع يي ذلك للمسا لة اللارمة ع  السرية وع  حماية 

م    ىطار ح بوماية المعلومات. وي بلا ىلى جميع الموظفي ، مم متعل ة مفرومةالسجالت والمعلومات، وألية قيود 

، أ  يساعدوا موتا المفتش العام على اصمبالع لبرنامجا يييي اإلجرا ات ال انونية الواجبة المبب ة على كل العاملي  

 بأنشبته. 

القة م  األطراف القه  واأو الشركا  المتعاوني  واأو غير ئعي كما تتاح لموتا المفتش العام ىموانية الوصو  ىلى البا -11

، وىلى المباني والسجالت والوثائق وغير ذلك م  المعلومات ذات الللة البرنامجمم  يدخل يي أي ترتيا تعاقدي مع 

، مما يعتبرا الموتا ذا أهمية بالنسبة لعمله، وذلك رهناً باصتفاو مع النظرا  التعاقديي  البرنامجبعالقتم  التعاقدية مع 

 وط المالئمة. والشر حوامعلى األ

لورة تتمشى لب للبرنامجيتمتع موتا المفتش العام بإموانية الوصو  الوامل والور وغير الم يد ىلى المجلس التنفيذي  -17

 .الوسابات ( وىلى لجنة مراجعةللبرنامجمع الالئوة الداخلية للمجلس التنفيذي 

التدابير التي يعتبرها مرورية لوماية ئرية المعلومات  ،أو أ  يوصي باتخاذ ،يجوز لموتا المفتش العام أ  يتخذ -18

والشمود، بما يي ذلك م  خال  ت ييد ائتخدام المعلومات التي ي دمما الشمود، بما يتفق مع م تضيات اإلجرا ات ال انونية 

 .الواجبة

 المهنية

ا ابة، على أنه ص يجوز له أ  يفويجوز للمفتش العام أ  يفوا السلبة لموظفي موتا المفتش العام إلجرا  أعما  الرق -15

 المسؤولية ع  تو يق وصية الموتا.

، ليتسنى هالمفتش العام مسؤو  ع  التوفل بومع السيائات واإلجرا ات والممارئات وتببي ما على جميع أنشبة موتب -10

ه وأهداي هغاياتق وىدارته ويي تو ي البرنامجخدماته يي توسي  عمليات بسم  أ  يلموتا أ  يعمل بوفا ة ويعالية ول

 .الم ررة

، البرنامج ييمدونة قواعد السلوك بالخدمة المدنية الدولية ولموظفي سلوك اليلتزم المفتش العام وموظفو موتبه بمعايير  -13

أدائم  ، يي هاوموموعيتم  وممنيتم ، وأ  يومو يتم عليم  يي جميع األوقات أ  يوايظوا على ائت الليتعي  و

 بم  بموجا هذا الميقاو.لمسؤوليات المنوطة ل

تؤده أنشبة الرقابة التي يضبلع بما موظفو موتا المفتش العام، بما ييم  اصئتشاريو  العاملو  لديه، وي اً للتوجيمات  -11

اإللزامية اللادرة ع  معمد مراجعي الوسابات الداخليي  لبما ييما تعريف المراجعة الداخلية، ومدونة األخالقيات، 
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لمبادئ والخبوط التوجيمية الموحدة للتو ي ات التي اعتمدها لة للممارئة الممنية للمراجعة الداخلية(، ووالمعايير الدولي

 سيائات موتا المفتش العام وممارئاته وىجرا اته.لمذا الميقاو، ولمؤتمر المو  ي  الدوليي ، و

 والموضوعية  يةاالستقالل

ل ي تنفيذ واجباته. ويب ى بعيداً ع  أي تدخل، بما يي ذلك يي مسائي ةالتشقيلي يةيمار  موتا المفتش العام اصئت الل -11

 اختيار أنشبته، ونباقما، وىجرا اتما، وتواترها، وتوقيتما، واإلبالغ ع  نتائجما.

يتوفل المدير التنفيذي بأ  يوو  موتا المفتش العام مزوداً بالموارد الالزمة م  حيث مالك الموظفي  المالئ  واألموا   -14

تش العام الموتا، يتمتع المف يةه. ومماناً صئت الليتة والتدريا المنائا لتو يق مممته والوفاظ على ائت اللالوايي

 .أنظمتهو البرنامج لوائحلشعبة، مع اصلتزام بلبالمسؤولية والمراقبة اإلدارية ييما يتعلق بالموارد البشرية والمالية 

 ئلبة تشقيلية على أي م  األنشبة الخامعة لالئتعراا.  ص يتمتع موتا المفتش العام بأية مسؤولية أو -12

موتا المفتش العام أية مراجعة أو تفتيش على الوظائف الواقعة مم  مسؤوليته. وص ي وم الموتا بالتو يق يجري ص  -11

م  هذا ال بيل التي تتبلا التو يق ييما تخضع  ياصدعا اتالموجمة ىلى موظفيه. اصدعا ات بسو  السلوك يي 

لالئتعراا م  جانا موتا الرقابة التابع لوكالة أخره م  وكاصت األم  المتودة أو لمنظمة دولية أخره يعينما المدير 

 التنفيذي.

منوطة ت الليس م  شأ  اصئتعرامات والت ييمات والمشورة التي ي دمما موتا المفتش العام أ  تول مول المسؤوليا -17

 أو أ  تعفي اإلدارة م  تلك المسؤوليات بأي حا  م  األحوا . البرنامجبإدارة 

موتبه حاصت تضارب الملالح أو الواصت التي يمو  تعبل قدرتم  على الوو  ييما يتعلق  ويتجنا المفتش العام وموظف -18

 بالمسؤوليات المنوطة بم .

 مسؤوليات إدارة البرنامج وموظفيه

وموظفيه وغيره  م  العاملي  لديه، مم  ىطار الوق يي اإلجرا ات ال انونية الواجبة  البرنامجمديري يتعي  على  -15

 ، ال يام بما يلي:لبرنامجا ييالمبب ة على جميع العاملي  

 مجالبرنا ، م  جانا موظفيوأنظمته البرنامجلوائح ل اتفساد وغير ذلك م  انتماكالتدليس وع  أعما  الاإلبالغ  (أ

 شركائه؛أو أي م  المتعاقدي  معه أو 

التعاو  الوامل مع أعما  المراجعة الداخلية والتفتيش والتو يق وغيرها م  أشوا  اصئتعراا التي ي وم بما موتا  (ب

 المفتش العام، وت دي  الدع  لما، حسا اصقتضا ، على جميع المستويات؛

 لالورقية واإللوترونية( البرنامجلى جميع ئجالت ىتاحة وصو  موتا المفتش العام بلورة عاجلة وغير م يدة ى (ج

ات جميع اصئتفسارات والبلبعلى يي الوقت المنائا ت دي  الردود ووثائ ه وموظفيه وأبنيته وأصوله المادية، و

 التي ي دمما الموتا؛

حسبما يت   ،ت دي  الردود على ت ارير موتا المفتش العام وتوصياته يي الوقت المنائا وتنفيذ توصيات الرقابة (د

 اصتفاو عليه؛

التما  مواي ة موتا المفتش العام قبل ال يام بأية أنشبة لبما يي ذلك تأمي  الخدمات الخارجية لل يام بأنشبة( تدخل  (ه

 المراجعة الداخلية والتفتيش والتو يق؛المتعل ة بيي نباو وصية الموتا 

للتو يق أو اصئتعراا م  جانا موتا المفتش العام، الوفاظ على ئرية جميع المعلومات المتعل ة بمسائل خامعة  (و

والتي يبلعو  عليما بسبا تفاعلم  أو تعاونم  مع الموتا؛ ويي حا  الشك حو  ئرية المعلومات يإ  عليم  التما  

 المشورة م  الموتا يي هذا الخلوص؛
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دليس أو بأي ت، البرنامج لداخلية ييىبالغ موتا المفتش العام بأية ىخفاقات هامة يعريونما يي عمل نظ  المراقبة ا (ز

 أو معف يسمح بالتدليس، وبالمسائل المامة المتعل ة بالوفا ة والفعالية يي ائتخدام الموارد.

قت يي الوالرقابة حسا األصو  وت دم ىلى موتا المفتش العام يي جميع الواصت معلومات  اتتنفذ اإلدارة توصي -40

يجوز  ،م  توصيات الرقابة حا  عدم مواي ة المدير المسؤو  على أية توصية ع  حالة تنفيذ التوصيات. ويي المنائا

  .الوسابات اللزوم ىلى لجنة مراجعةعند للموتا أ  يلّعد المسألة ىلى مدير أعلى وصوصً ىلى المدير التنفيذي، و

، برنامجال ية قد ص يوو  م بوصً لدهيعت د بأ  اإلدارة العليا قد قبلت بمستوه م  المخاطر المتب  ، عندماالعام ي وم المفتش -43

. ويي حا  عدم التمو  م  تسوية ال رار المتعلق بالمخاطر المتب ية، يإنه يتعي  على المفتش العام مالمسألة معبمناقشة ا

 أ  يريع المسألة ىلى المدير التنفيذي التمائاً للول. 

 تخطيط العمل

ىلى المدير التنفيذي للمواي ة عليما بعد تل ي تعلي ات لجنة المراجعة  هي دم المفتش العام، ئنوياً على األقل، خبة عمل -41

 عليما. وتشمل خبة العمل خبة عمل مرنة للمراجعة الداخلية تومع باصئتناد ىلى منمجية مالئمة تستند ىلى المخاطر.

 اإلبالغ والرصد

موجز لنتائج الرقابة المامة وحالة تنفيذ ، بما يي ذلك هأنشبة موتب حو المفتش العام مسؤو  ع  ىعداد ت رير ئنوي  -41

وي اً  لبرنامجلهذا الت رير ىلى المجلس التنفيذي ع  ت دي  التوصيات، وتأكيد اصئت اللية التنظيمية ألنشبة الموتا، و

 ( م  النظام األئائي.8ل لب( 1 – للمادة السادئة

ة والووكم ةالداخليعمليات المراقبة  ويعالية المفتش العام مسؤو  ع  اإلعراب ع  رأي الضما  السنوي حو  كفاية -44

 .البرنامجوىدارة المخاطر، لتو يق أهداف 

، تشمل نتائج الرقابة المامة وحالة تنفيذ التوصيات، هالمفتش العام مسؤو  ع  ىعداد ت ارير دورية موجزة ع  أنشبة موتب -42

 وت دي  هذا الت ارير ىلى المدير التنفيذي ولجنة المراجعة.

إلدارة العليا امسؤولي مفتش العام ت ارير المراجعة الداخلية والتفتيش والتو يق ىلى المدير التنفيذي واأو ىلى ي دم ال -41

ومراجع الوسابات الخارجي واألطراف األخره الوسابات . وي دم المفتش العام هذا الت ارير ىلى لجنة مراجعة ي المعني

 .البرنامجبنا  على طلبما ووي اً لسيائات 

للدو  األعضا  وغيرها م  الجمات الخارجية الموايق عليما ىموانية الولو  على ت ارير  تيحللمفتش العام أ  ي يجوز -47

 الوشف ع  المعلومات، التي يوايق عليما المجلس التنفيذي وينفذها المدير التنفيذي.  لبرنامجاالرقابة وي اً لسيائات 

 قابة واإلبالغ عنما باللورة المالئمة.المفتش العام مسؤو  ع  متابعة توصيات الرموتا  -48

 التقدير الدوري

المفتش العام مسؤو  ع  ىجرا  ت دير دوري لما ىذا كانت القاية م  موتا المفتش العام ومسؤوليته وئلبته، ويق ما  -45

المدير جعة ويوددا ميقاقه هذا، باقية على كونما كايية لتو يق مممته. والمفتش العام مسؤو  أيضاً ع  ىبالغ لجنة المرا

 التنفيذي بنتائج هذا الت دير.

أنشبة هذا ياً بدورلجنة المراجعة والمدير التنفيذي وبإبالغ  ما،ي وم المفتش العام بتنفيذ برنامج لضما  الجودة وتوسين -20

ات والبرنامج، بما يي ذلك حو  نتائج الت ديرات الداخلية الجارية والت ديرات الخارجية التي ي ضبلع بما كل خمس ئن

 على األقل.
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 وجيهات ذات الصلةتعديالت هذا التعميم والت

تقييرات دخا  إلىلى المدير التنفيذي  وت دي  الم ترحات ،وائتعرامه دوريا ،المفتش العام مسؤو  ع  تببيق هذا التعمي  -23

يل هذا م، لتوأو ئيائات أو خبوط توجيمية، حسا اللزوموجيمات لتوديقه. ويجوز للمفتش العام أ  يلدر أية ت عليه

 الميقاو ولتو يق مممته. 

لوسابات ابعد أ  أخذ يي اصعتبار تعلي ات لجنة مراجعة ، للبرنامجيشول هذا التعمي ، الذي وايق عليه المدير التنفيذي  -21

ذي مع به. وتخضع تعديالت هذا التعمي  لمواي ة المدير التنفي للبرنامجالمجلس التنفيذي يبلغ و ئوة الماليةعليه، ملو اً لال

 مراعاة تعلي ات لجنة المراجعة عليما.

 .EDD2012/002يول هذا التعمي  مول تعمي  المدير التنفيذي رق   -21

 يدخل هذا التعمي  حيز النفاذ يورا. -24

 

 زي اىرثاري  ك
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