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 موجز تنفيذي

 " نظر فيهاللالتنفيذي " على المجلس تحديث عن سياسة مكافحة التدليس والفسادتُعرض وثيقة. 

 " ة إلى لجنة قدمضيييمن الوثيقة الرييسيييية الم "تحديث عن سيييياسييية مكافحة التدليس والفسيييادويرد الموجز التنفيذي لوثيقة

 الستعراضها. المالية

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 والفسادحديث عن سياسة مكافحة التدليس "تثيقة حيط علما بالويرجى من لجنة المالية أن ت." 

 مشروع المشورة

 ،لجألة المالية في مألسمة األغذية  شرررررريرت وفقا للمادة الرابعة عشرررررررة من الألسام األسرررررراسرررررري لبرنامج األغذية العالمي

 .تحديث عن سياسة مكافحة التدليس والفساد""حيط علما بالوثيقة المجلس التألفيذي للبرنامج بأن ي على والزراعة

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 D. Johnsonالسيد 

 المفتش العام

 3161-6513-06هاتف: 

 N. Nelsonالسيد 

 مدير

 شعبة المالية والخزانة

 6410-6513-06هاتف: 

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

 تحديث بشأن سياسة مكافحة التدليس والفساد

 موجز تنفيذي

التي وافق عليها المجلس التنفيذي في  ورته السأأأنوية في مايواريار  "سأأأياسأأأة ماافحة التدليس والفسأأأا "توفر هذه الورقة تحديثا بشأأأ   

2015 (WFP/EB.A/2015/5-E/1 والتي اسأأأأأأتندأ للس روة سأأأأأأياسأأأأأأة لماافحة التدليس والفسأأأأأأا  في ،) برنامج األغذية العالمي

 .2010تمت الموافقة عليها في عام  وقد(، WFP/EB.2/2010/4-C/1) (البرنامج)

 جهو ه لماافحة التدليس والفسا . وتقدم هذه الورقة: البرنامج، عزز 2015ومنذ الموافقة علس السياسة في مايواريار 

  لماافحة التدليس والفسا  علس رساس هذه السياسة في السنواأ  البرنامجتحديثا ونظرة عامة علس الجهو  التي يبذلها

 ألخيرة، بما في ذلك من خالة ر واأ وقدراأ معززة وآلياأ للمساءلة؛ا

  غشلتقرير وحدة التفتيش المشتركة بش   "منع ال البرنامجنظرة عامة علس استجابة  واكتشافه والتصدي له في مؤسساأ

 ؛A-WFP/EB.1/2017/11والذي ير  في الوثيقة  (1)(،JIU/REP/2016/4منظومة األمم المتحدة" )

  س واستعراض للقدرة عل ، التي تتضمن استاماة تقييم مخاطر التدليس المؤسسية،2017تحديد الجهو  المقترحة في عام

 لزاء ماافحة التدليس والفسا . البرنامجالصمو  وبدء وظيفة تنسيق من جانب اإل ارة لتعزيز نهج 

الي فهو ال . وبالتللبرنامجللذين يتعارضأأأا  مع القيم األسأأأاسأأأية سأأأياسأأأة عدم التسأأأامإ المالق لزاء التدليس والفسأأأا ، ا البرنامجويتبع 

الشركاء  لدى، رو نوغير موظفي نموظفيمن  لديهالعاملين من جانب سواء يتسامإ لزاء ري تدليس وفسا  في سياق رنشاته رو عملياته 

 .ما يتعلق بهم، رو فيالمتعاونين رو المور ين رو األطراف الثالثة األخرى

(.2021-2017) للبرنامجويتم اإلقرار بهذه القيم في الخاة االستراتيجية 

                                                           
  :في هذه الوثيقةرينما ور  "التدليس" يُقصد به " الغش" تعبيرمالحظة من الترجمة العربية. 

مؤسساأ منظومة األمم المتحدة القيام بما يلي: ر  تدرج كل منها ينبغي للهيئاأ التشريعية ومجالس اإل ارة في "، التي تنص علس رنه 16خاصة استجابته للتوصية  (1)

والاشف عنه والتصدي له؛ ور  تجري استعراضا سنويا للتقرير اإل اري الموحد والشامل الذي يقدمه الرئيس  غشفي جدوة رعمالها بندا  ائما رو ثابتا يتعلق بمنع ال

 .غش"لتوجيه واإلشراف الرفيعي المستوى بش   المسائل ذاأ الصلة بال؛ ور  توفر اغشالتنفيذي عن سياسة ورنشاة ماافحة ال

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية األولى

 2017شباط /فبراير 23-20روما، 

 التوزيع: عام

  2017ينايراكانو  الثاني  24التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلناليزية

 من جدوة األعماة 11البند 

WFP/EB.1/2017/11-B 

 المسائل التنظيمية واإلجرائية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)علس اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي علس موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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 مشروع القرار

 (.WFP/EB.1/2017/11-Bيحيط المجلس علما بالوثيقة المعنونة "تحديث بش   سياسة ماافحة التدليس والفسا " )

 

 سياسة مكافحة التدليس والفساد البرنامج واإلنجازات ذات الصلة -1

األولس بش   ماافحة التدليس والفسا   البرنامجعلس سياسة  2010وافق المجلس التنفيذي في عام  -1

(WFP/EB.2/2010/4-C/1 التي حد أ مبا ئ ورهداف ور وار ومسؤولياأ لماافحة التدليس، بما في ذلك سياسة ،)البرنامج 

 بش   عدم التسامإ المالق لزاء التدليس والفسا .

للس سياسة  2015التي وافق عليها المجلس التنفيذي في مايواريار  للبرنامجوتستند سياسة ماافحة التدليس والفسا  المحدثة  -2

، بما في ذلك فيما يتعلق باإلجراءاأ ذاأ الصلة بمخاطر التدليس والفسا . ومقارنة بسياسة ماافحة التدليس 2010لعام  البرنامج

 " ليشمل ريضا ممارساأ اإلكراهالبرنامجبما يلي: توسيع تعريف "التدليس والفسا  في  2015، تقوم سياسة 2010والفسا  لعام 

 خل في ري ترتيب تعاقدي معة األخرى التي تدثالثمن األطراف اللوبة من البائعين وري والعرقلة؛ وتحديد التزاماأ محد ة ما

(؛ وتوفير مبا ئ توجيهية عامة بش   2010المنصوص عليها في سياسة  البرنامج)باإلضافة للس التزاماأ موظفي  البرنامج

ي المشاركين ف البرنامجاأ لضافية لموظفي منع تضارب المصالإ، بما يتماشس مع القواعد المعموة بها. كما وضعت التزام

ر  ياو  و البرنامجعملياأ الشراء؛ وتنص علس ر  ري انتهاك للسياسة يمان ر  يؤ ي للس فرض لجراءاأ ت  يبية ضد موظفي 

 سببا لإلنهاء الفوري لالتفاقاأ التعاقدية مع األطراف الثالثة.

 يس وفسا ":ويشار للس الممارساأ التالية مجتمعة علس رنها "تدل -3

ممارسة التدليس هي لتيا  ري فعل رو االمتناع عن لتيا  فعل، بما في ذلك ري ا عاء كاذب، يضلِّل طرفا ما، عن علم،  (أ

رو يحاوة تضليله، بقصد الحصوة علس منفعة مالية رو منافع رخرى، رو التهرب من التزام ما، لصالإ مرتاب الفعل رو 

 طرف علس عالقة به.

ي عرض رو لعااء رو استالم رو طلب ري شيء ذي قيمة، بصورة مباشرة وغير مباشرة، رو محاولة ممارسة الفسا  ه (ب

 القيام بذلك، بغية الت ثير علس نحو غير مشروع علس رفعاة طرف آخر.

ممارسة التواطؤ هي ترتيب بين طرفين رو ركثر بقصد تحقيق غرض غير مشروع، بما في ذلك علس سبيل المثاة ال  (ج

 ثير غير المشروع علس رفعاة طرف آخر.الحصر، الت 

ممارسة اإلكراه للحاق األذى رو الضرر، رو التهديد بإلحاق األذى رو الضرر، بصورة مباشرة وغير مباشرة، ب ي  (د

 طرف رو ممتلااته بغية الت ثير علس نحو غير مشروع علس رفعاة هذا الارف.

تغيير رو لخفاء ري ر لة مهمة للتحقيق، رو اإل الء ببياناأ كاذبة  القيام عمدا بتدمير رو تزييف رو (1ممارسة العرقلة هي:  (ه

رمام المحققين بقصد وضع عراقيل ما ية رمام سير تحقيق م ذو  به حسب األصوة في ا عاءاأ بممارسة الفسا  رو 

 عن المسائل ذاأ التدليس رو التواطؤ رو اإلكراه، وارو تهديد ري طرف رو مضايقته رو ترهيبه لمنعه من لفشاء معلوماته

 البرنامجاألعماة التي يُقصد بها وضع عراقيل ما ية رمام ممارسة حقوق  (2الصلة بالتحقيق رو من متابعة التحقيق؛ رو 

 التعاقدية في االطالع علس المعلوماأ.

وظفين الم غيرالموظفين ومن البرنامج في املو  عالعندما يرتابها سواء التدليس والفسا  الممارساأ المذكورة رعاله ويشمل  -4

رو لذا ارتابت ضدهم. وتنابق سياسة ماافحة التدليس  ،رو المور و  رو رطراف ثالثة رخرى البرنامجرو الشركاء المتعاونو  مع 

ي مع ر البرنامج، وري مشروع ينفذه البرنامجوعملياته، بما في ذلك ري مشروع يموله  البرنامجوالفسا  علس جميع رنشاة 

 وكالة حاومية وارو شريك متعاو .

ئحة الوتستند سياسة ماافحة التدليس والفسا  للس المبا ئ المنصوص عليها في النظامين األساسي واإل اري للموظفين، وال -5

األخرى،  أالمالية، ومعايير السلوك لموظفي الخدمة المدنية الدولية، ومذكرة المفتش العام بش   اإلبالغ عن التدليس والمخالفا

 األخرى ذاأ الصلة. كما تعاس المبا ئ األساسية التفاقية األمم المتحدة لماافحة الفسا . البرنامجولصداراأ 

                                                           
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع علس القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجس الرجوع للس وثيقة القراراأ والتوصياأ الصا رة في نهاية الدو 
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خاط صياغة وتنفيذ ال ايجب ر  يعمل وفقا لمبا ئ معينة كجزء من منظومة األمم المتحدة، ستلتزم عمليت البرنامجولقرارا ب    -6

"عدم الضرر" و ،. وسوف يتم النظر في ماافحة التدليس والفسا ، والحمايةوالبرنامجمم المتحدة االستراتيجية القارية بمبا ئ األ

 والتدابير ذاأ الصلة خالة التصميم والتنفيذ المشتركين للبرامج مع الحاوماأ والشركاء.

 وعلس وجه الخصوص، تغاي سياسة ماافحة التدليس والفسا  ما يلي: -7

 تدابير منع التدليس والفسا ؛ (أ

 غير الموظفين؛الموظفين و البرنامج فيالعاملين ر وار ومسؤولياأ  (ب

 برنامج التدريب والاشف عن المعلوماأ؛ (ج

 لجراءاأ اإلبالغ؛ (د

 لجراء التحقيق؛ (ه

 اإلجراءاأ التي تترتب علس انتهاك السياسة. (و

خسائر منظمة من اله كالحضرورية لحماية مص البرنامجوتعتبر اآللياأ الفعالة لمنع التدليس والاشف عنه والتصدي له في  -8

النقدية ومخاطر اإلضرار بالسمعة، وفي تنفيذ البرامج علس نحو فعاة للمستفيدين منه، ولقامة شراكاأ تتسم بالثقة وضما  

 استمرار تلقي مساهماأ قيّمة.

ملتزم بالشفافية والمساءلة في ل ارة موار ه من رجل ضما  تحقيق رهدافه االستراتيجية علس  البرنامجوباإلضافة للس ذلك، فإ   -9

الضوابط والموازين الداخلية المالئمة؛  (1للس منع التدليس والفسا  من خالة:  البرنامجنحو فعاة. وتحقيقا لهذه الغاية، يسعس 

ضوابط  (4واالستعانة بالمتعاقدين؛  البرنامجعيين موظفي توخي الحرص الواجب في ت (3تدريب الموظفين وتوعيتهم؛  (2

 المراجعة الداخلية والخارجية الفعالة لضافة للس عملياأ تفتيش وتحقيق فعالة.

ويوفر هذا القسم استعراضا للتقدم المحرز واألنشاة في كل مجاة من المجاالأ المذكورة رعاله من سياسة ماافحة التدليس  -10

 ، ول ارة المخاطر وبيئة الرقابة.البرنامجوالفسا  والحوكمة في 

 تدابير منع التدليس والفساد 1-1

 خطوط الدفاع الثالثة في البرنامج

عهد نموذج خاوط الدفاع الثالثة لم البرنامجعقب استعراض رجرته لجنة األمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية باإل ارة، اعتمد  -11

 مراجعي الحساباأ الداخليين.

نموذج خاوط الدفاع الثالثة، توزع األ وار والمسؤولياأ لماافحة التدليس والفسا  بين األطراف التي تواجه وتدير المخاطر وفي  -12

الخط الثاني، واألطراف التي توفر  باعتبارهاخط الدفاع األوة، ووظائف اإل ارة التي ترصد المخاطر والضوابط  اباعتباره

لخط الثالث، ا اعتبارهاإل ارة العليا بش   سير ضوابط سياسة ماافحة التدليس والفسا  بضماناأ مستقلة للمجلس التنفيذي وا

وتضم ماتب المفتش العام وماتب التقييم. وتمشيا مع نموذج معهد مراجعي الحساباأ الداخليين، توفر لجنة المراجعة ومراجع 

 (2)الحساباأ الخارجي خاوط  فاع لضافية.

ألوة من المديرين التشغيليين عملياأ تشمل ضوابط لماافحة التدليس ولعدا  السجالأ التي توثق اخط ، يجري الالبرنامجوفي  -13

رهم المخاطر التي تؤثر علس مجاة عملهم. وتشمل وحداأ المقر والمااتب اإلقليمية معظم خط الدفاع الثاني؛ وتهدف وظيفة 

ة خط الدفاع الثاني وتعزيز فعالية الجهاأ الفاعلة األخرى في ( للس استاما3-4ماافحة التدليس والفسا  المقترحة )انظر القسم 

األنشاة التي  –بما في ذلك التحقيق والتفتيش والمراجعة الداخلية  –خاي الدفاع األوة والثاني. ويجري ماتب المفتش العام 

خط  ية للنزاهة" وهي جزء منتتالب وجهة نظر مستقلة، بما في ذلك التحقيقاأ، ومراجعة الحساباأ و"االستعراضاأ االستباق

 الدفاع الثالث.

                                                           
متاح عبر الرابط التالي:  ،aging COSO Across the Three Lines of DefenceLeverالمرجع: معهد مراجعي الحساباأ الداخليين، تقرير بعنوا   (2)

https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/2015-Leveraging-COSO-3LOD.pdf. 
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 نظم الرقابة الداخلية

جزءا ال يتجزر من العملية الشاملة إل ارة العملياأ. وتعتبر ماافحة التدليس  البرنامجيعد نظام الرقابة الداخلية وبيئة الرقابة في  -14

 والفسا  جزءا رساسيا من نظام الرقابة الداخلية.

ة المنظماأ الراعية التابعة للجن لطارا للرقابة الداخلية استنا ا للس لطار الرقابة الداخلية للجنة 2011في عام  البرنامجوقد اعتمد  -15

 البرنامج، نقإ 2015تريدواي. ويمثل لطار الرقابة الداخلية عنصرا رساسيا لمنع الفسا  والتدليس والاشف عنهما. وفي عام 

رحدث توجيهاأ صا رة عن لجنة المنظماأ الراعية التابعة للجنة تريدواي في عام  لطاره بش   الرقابة الداخلية تماشيا مع

( يتالب ر  ينظر 8مبدر للرقابة الداخلية الفعالة. ويشتمل اإلطار المنقإ علس مبدر معين )المبدر  17، التي تصف جليا 2013

 ه تحقيق رهدافه.في احتماة وقوع رفعاة تدليس وذلك عند تقييم المخاطر التي تواج البرنامج

ويقدم المدير التنفيذي ضمانا سنويا للس رصحاب المصلحة بش   الرقابة الداخلية بإصدار "بيا  الرقابة الداخلية"، الذي يوفر  -16

، ويحد  المخاطر الابيرة ومسائل الرقابة الداخلية التي تتالب التحسين البرنامجضمانا محد ا بش   فعالية الضوابط الداخلية في 

اإلجراءاأ المقررة لتعزيز الضوابط. ويُعد بيا  الرقابة الداخلية علس رساس مدخالأ من "خاوط الدفاع الثالثة"  ويعرض

 (. وتشمل هذه المدخالأ:13-11)الفقراأ 

عملية لصدار شها اأ للمديرين )خاا الدفاع األوة والثاني(. فعلس كل مدير في خاي الدفاع األوة والثاني استاماة بيا   (ر

 سنوي، استنا ا للس سلسلة من األسئلة تغاي المبا ئ السبعة عشر الوار ة في لطار الرقابة الداخلية.ضما  

يصدر المفتش العام )خط الدفاع الثالث( رريه السنوي بش   مدى كفاية وفعالية الضوابط الداخلية علس رساس التقارير  (ب

 والتوصياأ الصا رة خالة العام.

التي ر خلت  2013الداخلية تمشيا مع توجيهاأ لجنة المنظماأ الراعية التابعة للجنة تريدواي لعام وعمال بتحديث لطار الرقابة  -17

عدة رسئلة لبيا  الضما ، حيث يس ة رحد األسئلة المديرين ما لذا كانوا قد "نظروا في  البرنامجبش   التدليس، رضاف  8المبدر 

ضي الر و  اإليجابية من المديرين: تحديد المجاالأ التي يُرى رنها األكثر احتماالأ التدليس عند تحديد وتقييم المخاطر". وتقت

عرضة لمخاطر التدليس والفسا ؛ والتعليق علس ضوابط ماافحة التدليس في الوحدة؛ والنظر في الخسائر الفعلية رو المحتملة 

 تدليس.الناتجة عن التدليس رو الفسا ؛ ومناقشة األنشاة التي تركز علس تقييم مخاطر ال

من توجيهاأ لجنة  8وقد وفر معهد مراجعي الحساباأ الداخليين رمثلة علس كيفية توزيع المسؤولياأ ذاأ الصلة بتنفيذ المبدر  -18

عبر  –بش   المخاطر التي يضعها التدليس في طريق تحقيق األهداف  – 2013المنظماأ الراعية التابعة للجنة تريدواي لعام 

خاوط الدفاع الثالثة. وفيما يتعلق بدور المجلس، ينص معهد مراجعي الحساباأ الداخليين علس رنه هو المسؤوة عن اإلشراف 

علس النظم والعملياأ التي تهدف للس ر ع التدليس والاشف عنه، لتحديد "الروح السائدة علس مستوى قمة المنظمة" لمنع التدليس 

 (3)إل ارة، والحصوة علس تحديثاأ  ورية عن تعرض المنظمة للتدليس والفسا .والاشف عنه بالتعاو  مع ا

 البرنامجوباإلضافة للس ذلك، يتضمن رحدث بيا  ضما  سؤاال عن الوعي بسياسة التقييم في  -19

(WFP/EB.2/2015/4-A/REV.1.واالمتثاة لها ) 

 إدارة المخاطر المؤسسية

، نظرا ألنها توفر البرنامجعنصرا رساسيا آخر من عناصر نظام ماافحة التدليس الفعاة في (4)تمثل ل ارة المخاطر المؤسسية -20

ويستند لطار ل ارة  (5)اإلطار الذي يتم من خالله تحديد المخاطر وتحليلها والتصدي لها، وتعيين المساءلة لزاء ل ارة المخاطر.

للمخاطر المؤسسية الذي وضعته لجنة المنظماأ الراعية التابعة للس لطار اإل ارة المتااملة  البرنامجالمخاطر المؤسسية في 

 .2004للجنة تريدواي في عام 

                                                           
 . DefenceLeveraging COSO Across the Three Lines ofتقرير معهد مراجعي الحساباأ الداخليين المعنو   (3)

تحديد  سة، وتهدف للسل  ل ارة المخاطر المؤسسية عملية ينفذها مجلس اإل ارة واإل ارة والموظفو  اآلخرو ، وتابق في بيئاأ استراتيجية في جميع ررجاء المؤس (4)

اف خاطر لتوفير ضما  معقوة فيما يتعلق بتحقيق رهداألحداث المحتملة التي يمان ر  تؤثر علس المؤسسة وإل ارة المخاطر لتاو  ضمن رغبة المؤسسة في تقبّل الم

 المؤسسة. 

برؤى بش   ممارساته المتعلقة بإ ارة المخاطر المؤسسية من رجل تحديد  البرنامجعملية استشارية تهدف للس تزويد  2014رجرى ماتب المفتش العام في عام  (5)

 المستوى لتنفيذ ل ارة المخاطر المؤسسية.فرص التحسن في المستقبل ورولوياتها ووضع خرياة طريق رفيعة 
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( تضع نهجا منتظما WFP/EB.A/2015/5-Bسياسة منقحة إل ارة المخاطر المؤسسية ) البرنامج، رصدر 2015وفي عام  -21

 جالبرناموترتبط بوضوح بتحقيق األهداف. ويُناقش تعرض  البرنامجومستداما إل ارة المخاطر والفرص في جميع ررجاء 

 (.WFP/EB.1/2016/4-C) البرنامجلمخاطر ممارساأ التدليس والفسا  والتواطؤ كجزء من بيا  تقبّل المخاطر في 

لعملياأ ا ليشمل مخاطر التدليس والفسا  التي تؤثر علس البرنامج في وتحقيقا لهذه الغاية، تم تنقيإ سجل المخاطر المؤسسية -22

سي بوصفه المسؤوة المؤس البرنامجوسمعته. وقد تم تحديد رئيس الديوا  في  البرنامج(، والتي قد تضر برامج 9 )الخار رقم

عن هذه المخاطر، وتتولس األطراف بما في ذلك المديرو  اإلقليميو  والقاريو ، ومديرو شعب سلسلة اإلمدا ، والسياساأ 

اء المسؤولية عن ضما  تنفيذ ضوابط التخفيف ذاأ الصلة. وتقدم شعبة ل ارة ورصد األ اء تقارير والبرامج، ول ارة ورصد األ 

 عن التقدم للس اإل ارة التنفيذية علس رساس ربع سنوي.

 والبائعون ،المتعاقدون، والشركاء المتعاونون –ء التزامات الشركا

في التصدي  جالبرنامتوضإ سياسة ماافحة التدليس والفسا  وتعزز التزاماأ البائعين والمور ين والمتعاقدين الذين يعملو  مع  -23

 يس بموجبلينفذ رنشاته   ر البرنامجلمخاطر التدليس والفسا . وعلس ري بائع رو طرف ثالث يدخل في ري ترتيب تعاقدي مع 

فقا للمبا ئ العامة المنصوص عليها في سياسة ماافحة التدليس والفسا  واإلبالغ فورا عن رحاام االتفاق فحسب، ولان ريضا و

. وتتالب سياسة ماافحة التدليس والفسا  ل راج شرط مناسب بش   ماافحة يُلفت انتباههم لليهاري ا عاءاأ بالتدليس والفسا  

 ين واألطراف الثالثة األخرى عند الدخوة في ري ترتيب تعاقديالتدليس والفسا  في جميع العقو  مع الشركاء المتعاونين والمور 

 .البرنامجمع 

تمشيا مع النموذج  2016في عام  البرنامجوتحقيقا لهذه الغاية، تم تنقيإ البند المتعلق بماافحة التدليس والفسا  الخاص بشركاء  -24

 وط العامة لنموذج االتفاق الميداني لجميع الشركاءالمدرج في سياسة ماافحة التدليس والفسا . وشمل هذا التحديث تنقيإ الشر

 المتعاونين والعقو  مع المور ين.

ومنذ  خوة سياسة ماافحة التدليس والفسا  حيز التنفيذ، رجرى ماتب المفتش العام بموجب هذا الشرط خمسة تحقيقاأ بش    -25

 مزاعم بالتدليس والفسا  ضد بائعين وشركاء متعاونين.

 في التوظيفالعناية الواجبة 

ويقدمو  مساهماأ رساسية لمراقبة مخاطر التدليس. وعلس كل المديرين القائمين رصيدا مهما  البرنامجيشال الموظفو  في  -26

بالتعيين والموظفين المسؤولين عن التوظيف واالختيار الت كيد علس النزاهة كمعيار في االختيار، وتوخي العناية الواجبة والتحلي 

 لموظفين رو غير الموظفين، بغض النظر عن الرتبة رو مدة الخدمة.العاملين اعملية توظيف بالدقة رثناء ري 

ر  العناية  (6)وقد الحظت المراجعة الداخلية األخيرة التي رجراها ماتب المفتش العام إل ارة الموار  البشرية في المااتب القارية -27

تعزيز التحرياأ األساسية والمرجعية للمرشحين لشغل وظائف ، ولانها روصت بالبرنامجالواجبة تمارس في تعيين موظفي 

 البرنامجموظفين وغير موظفين عن طريق جعلها ركثر اتساقا وموثوقية ومواءمة مع مالمإ مخاطر عملياأ من العاملين 

المختلفة. ومن المتوقع ريضا العمل علس ر  ياو  تقييم مؤهالأ المرشحين للتوظيف ركثر كفاءة واتساقا عن طريق تحديث قاعدة 

رسئلة المقابلة القائمة علس رساس الافاءة ولنشاء قاعدة بياناأ من الخاوط العريضة لالختباراأ التحريرية. وهذا العمل جار في 

 الوقت الحالي.

                                                           
 .AR/16/15تقرير المراجعة الداخلية  (6)
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 المصالح منع تضارب

عدم االشتغاة ب ية مهنة  البرنامجوعلس موظفي  (8)بش   تحديد ول ارة عملياأ تسوية تضارب المصالإ. (7)سياسة البرنامجلدى  -28

لس بنشاط يناوي ع البرنامجرو وظيفة خارجية ما لم يحصلوا علس رذ  بذلك. وباإلضافة للس ذلك، ال يجوز ر  يرتبط موظفو 

 .البرنامجلية في ري عمل تجاري يمان ر  يستفيدوا منه بسبب وضعهم الرسمي في ل ارة رو حيازة مصلحة ما

 لبرنامجاالمدير التنفيذي في تبني ثقافة األخالقياأ والمساءلة لتماين جميع موظفي كماتب مستقل، ، يساعد ماتب األخالقياأو -29

من ر اء وظائفهم وفقا ألعلس معايير النزاهة. ويتلقس ماتب األخالقياأ معلوماأ تاشف عن تضارب المصالإ ويقدم مشورة 

بش نها بشال روتيني وفي حاالأ محد ة باإلضافة للس ل ارته للبرنامج السنوي عن تضارب المصالإ واإلبالغ المالي. ووصل 

في المائة. ويت لف  100للس  2015و 2014ضارب المصالإ واإلبالغ المالي في عامي معدة االمتثاة في البرنامج السنوي عن ت

هذا البرنامج من ثالثة رجزاء: استبيا  تضارب المصالإ؛ واستبيا  األهلية؛ وبيا  الاشف المالي. وفي البرنامج السنوي عن 

استبيا   البرنامجموظفي من  1 201، ركمل 2014، الذي يغاي السنة التقويمية 2015تضارب المصالإ واإلبالغ المالي لعام 

استبيانا، تم استعراضهم ولجازتهم. وتم تحديد حالة  221تضارب المصالإ ورشير للس احتماة وجو  تضارب مصالإ في 

ر  يقدموا ريضا بيا  الاشف المالي ورشير للس  البرنامجي موظفمن  1 021تضارب مصالإ واحدة ومعالجتها. وطلب من 

حالة؛ ولم يُخلص للس وجو  تضارب فعلي في المصالإ في ري حالة منها. واستعرض  22جو  تضارب مصالإ في احتماة و

 ماتب األخالقياأ رربع حاالأ لضافية ورجازها.

ورجرى ماتب التفتيش والتحقيق التابع لماتب المفتش العام رربعة تحقيقاأ تناوي علس تضارب في المصالإ منذ صدور سياسة  -30

 .2015تدليس والفسا  في عام ماافحة ال

 الضمان

 .البرنامجتحمي رنشاة الضما  والرقابة المستقلة نزاهة وكفاءة وفعالية برامج وعملياأ  -31

 اخلية، ويقدم خدماأ استشارية، ويجري عملياأ تفتيش وتحقيق لحماية  اأمراجع ،بموجب ميثاقه، ماتب المفتش العامجري يو -32

ياشف وير ع التدليس والتبذير وسوء المعاملة. ويت كد ماتب المفتش العام لو هوعمليات البرنامجنزاهة وكفاءة وفعالية برامج 

عه واألطراف الثالثة األخرى العاملة م البرنامج، ور  بائعي للبرنامجتمتثل لإلطار التنظيمي  البرنامجمن ر  تصرفاأ موظفي 

، بما في ذلك سياسة ماافحة التدليس والفسا . وقد ساعد ماتب نامجالبرتتقيد بالسياساأ والقواعد واللوائإ المعموة بها في 

 المفتش العام في لرساء ثقافة ماافحة التدليس والفسا .

حالة مراجعة  24، كشف ماتب المفتش العام علنا عن 2015ومنذ الموافقة علس سياسة ماافحة التدليس والفسا  المنقحة في عام  -33

ويركز الضما  علس الحوكمة ول ارة المخاطر والضوابط في العملياأ التي تعد ضرورية  .البرنامجوحالتي تفتيش لعملياأ 

 لمنع مخاطر التدليس والتصدي له.

، زا  عد  التحقيقاأ المتعلقة بالتدليس والفسا  بنحو 2015ومنذ الموافقة علس سياسة ماافحة التدليس والفسا  المنقحة في عام  -34

(. وقد ر أ هذه 2014في عام  20مقابل  2015من مايواريار للس  يسمبراكانو  األوة  39) 2014في المائة منذ عام  100

للس  2014  والر رمرياي في عام 850 000الزيا ة للس زيا ة تحديد الخسائر المالية الناتجة عن التدليس، والتي ارتفعت من 

أ، فإ  رهم نتيجة ملحوظة هي التغير الاامل في . وبخالف الزيا ة في عد  التحقيقا2015مليو   والر رمرياي في عام  1.2

، علس سبيل المثاة، مثلت االنتهاكاأ المتعلقة بالتدليس والفسا  ما يقرب 2015مالمإ تحقيقاأ ماتب المفتش العام. ففي عام 

ليس والفسا . التدفي المائة من رعباء عمل ماتب التفتيش والتحقيق. ويؤكد ذلك التغير في المسار لزيا ة التركيز علس  80من 

ويعرض الملحق األوة ملخصا لحاالأ التدليس المبلغ عنها والمبالغ المستر ة في السنواأ الخمس الماضية. وتتناوة ل ارة 

اإلحالة للس السلااأ الوطنية  (2اإلجراءاأ اإل ارية وارو الت  يبية  (1توصياأ ماتب المفتش العام فيما يتعلق بما يلي:  البرنامج

                                                           
 ."الماافآأوالهدايا والجمائل واألوسمة والتاريماأ وألنشاة الخارجية واالاشف عن المصالإ المالية "، ED2008/004تعميم المدير التنفيذي رقم  (7)

 فيها، بدوي التي الظروف يشمل وهو. البرنامج مصالإ رو الرسمية واجباته وبين الخاصة الموظف مصالإ بين ظاهرا رو حقيقيا تعارضا الإالمص تضارب يشال (8)

 في مالية إبمصال تمتعه من رو مؤسسة، بإ ارة ارتباطه من سليم غير بشال باالستفا ة، ثالث لارف يسمإ رو يستفيد، موظفا ر  مباشرة، غير رو مباشرة بصورة

 .البرنامج مع معامالأ رو رعماة في  اخلة مؤسسة،
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مالحقة جنائية حسب االقتضاء. وفي هذا الصد ، وضع ماتب التفتيش والتحقيق لجراء تشغيل قياسيا بش   اإلحالة للس إلجراء 

 السلااأ الوطنية.

، رنامجللبالمالي، رقابة مستقلة  النظامويوفر مراجع الحساباأ الخارجي، وفقا للقسم الرابع عشر والملحق المتعلق به من  -35

الذي يقدمه مراجع الحساباأ الخارجي للس المجلس للس ري حاالأ تدليس رو تدليس مفترض رو لنفاق  وينبغي ر  يشير التقرير

 رو رصوله األخرى، وبالتالي المساهمة في تحقيق رهداف سياسة ماافحة التدليس والفسا . البرنامجمسرف رو غير سليم ألمواة 

 برنامج التدريب والتنمية 1-2

 التعلم والتنمية

بمنع التدليس والفسا  من خالة برنامج التعليم والتنمية المنظمين. ومنذ تابيق سياسة ماافحة التدليس والفسا ،  البرنامجيلتزم  -36

 ر خلت فرص كبيرة للتعلم والتنمية بش   مخاطر التدليس والفسا .

الفسا  التدليس و موظفين بش   منعالموظفين وغير الالعاملين الدورة التدريبية اإللزامية لجميع  (1وتشتمل هذه الفرص علس:  -37

الجنسيين، المتاحة ب ربع لغاأ، وتهدف للس زيا ة الوعي بمخاطر التدليس والفسا  وتنمية المهاراأ  عتداءواالستغالة واال

نو   يسمبراكا 31و 2015ينايراكانو  الثاني  1الالزمة لفهم مثل هذه الممارساأ والاشف عنها ومنعها واإلبالغ عنها. وما بين 

برنامج تدريبي للزامي بش    (2موظفا هذه الدورة؛  15 625موظفا في جميع الفئاأ من بين  10 829، ركمل 2016األوة 

شره علس "، الذي يجري نالبرنامجاألخالقياأ لجميع العاملين الموظفين وغير الموظفين بعنوا  "رخالقياأ ومعايير السلوك في 

برنامج تدريبي  تقديم (3، وتشمل المراحل الالحقة ماافحة التدليس والفسا ؛ 2016و ااألوة ثالث مراحل، ابتداء من  يسمبر كان

. ويجري ماتب التفتيش 2016علس منع التدليس للعاملين في المااتب القارية في األر   وجنوب السو ا  وروغندا في عام 

 جل مواصلة رفع الوعي بسياسة ماافحة التدليس والفسا والتحقيق رنشاة توعية منتظمة للعاملين خالة البعثاأ الميدانية من ر

 وعمل الماتب.

ويدرج ماتب األخالقياأ ماافحة التدليس والفسا  في الجهو  التي يبذلها في مجاالأ رفع الوعي واالتصاالأ والتدريب،  -38

اأ ة والمنظماأ المتعد ة الجنسيبموجب جانب التعليم والتوعية من واليته بما يتسق مع المااتب األخرى التابعة لألمم المتحد

 يسمبراكانو   9لماافحة الفسا  )الدولي ألمم المتحدة ابيوم  البرنامج، احتفل 2015و 2016والقااع الخاص. وفي عامي 

 ب كمله. البرنامجاألوة( علس نااق 

المعرفة بماافحة التدليس والفسا  و ، رفع ماتب األخالقياأ الوعي2016ومن خالة ثالث حلقاأ عمل تدريبية في عام  -39

مستشارين معنيين بماا  العمل الجدير باالحترام،  106من مستشارا  69وموظفيه وشركائه، بمشاركة  البرنامجومسؤولياأ 

 52و عم  ورهم بوصفهم "سفراء األخالقياأ". وباإلضافة للس ذلك، لزيا ة  عم  ورهم بوصفهم "سفراء األخالقياأ"، حصل 

شارين المعنيين بماا  العمل الجدير باالحترام علس  ورة "تدريب المدربين" بش   ماافحة التدليس والفسا  من خالة من المست

حلقة عمل واحدة والعديد من الماالماأ الجماعية التي رجراها ماتب األخالقياأ في نوفمبراتشرين الثاني و يسمبر كانو ااألوة 

ارو  المعنيو  بماا  العمل الجدير باالحترام حتس اآل   وراأ بش   ماافحة التدليس . ونتيجة لذلك، رجرى المستش2016عام 

اة رفريقيا والشرق األوسط وشم ،شرق ووسط رفريقيا، وغرب رفريقيا رقاليموالفسا  في ثمانية مااتب قارية ومااتب فرعية في 

موظف لضافي علس الموا   400وحصل برنامج المن موظفي  300وروروبا الشرقية وآسيا الوساس، حضرها فعليا ركثر من 

التدريبية المتعلقة بماافحة التدليس والفسا  للاترونيا. وكجزء من واليته بتوفير التعليم والتوعية، غاس ماتب األخالقياأ كذلك 

 ماافحة التدليس والفسا  كجزء من  وراأ التوعية والتدريب األخرى.

 إجراءات اإلبالغ 1-3

لبالغ ماتب المفتش العام فورا عن ري ممارسة تخالف، رو يشتبه بشال معقوة رنها تخالف السياسة،  لبرنامجاعلس جميع موظفي  -40

رو عن ري محاولة للقيام بذلك. كما يالب من اإل ارة لبالغ ماتب المفتش العام فورا عن حاالأ التدليس والفسا  رو االشتباه فيها. 

(، رو 39.06.6513.2063+( رو الفاكس )39.06.6513.3663+لعام عبر الهاتف )ويمان تقديم البالغاأ للس ماتب المفتش ا

شباة . وير  لجراء اإلبالغ عن التدليس بوضوح علس hotline@wfp.orgفي  البرنامجعبر الخط الساخن السري في 

م الشااوى وسائل للمستفيدين لتقدي البرنامجوموقعه علس اإلنترنت. وباإلضافة للس ذلك، يتيإ البرنامج  الداخلية في نترانتاإل
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ختلفة التي قد تتخذ عد ا من األشااة الم –باريقة آمنة وكريمة. كما ر  آلياأ الشااوى والتعقيب  البرنامجوالتعقيب علس عملياأ 

يسر يمان ر  ت –بما في ذلك خاوط هاتفية ساخنة ومااتباصنا يق للشااوى والتعقيب، ومنصاأ وسائل اإلعالم االجتماعية 

الاشف المبار عن التدليس رو الفسا ، من خالة توفير قناة يمان للمستفيدين رو غيرهم من رفرا  المجتمعاأ المحلية اإلبالغ عن 

 .البرنامجالمشاكل مباشرة للس 

في  120والشركاء، زا  عد  اال عاءاأ الوار ة بنسبة  البرنامجونتيجة للوعي المتزايد بمسائل التدليس والفسا  بين موظفي  -41

في  (9)52، وزا  العد  للس 2012ا عاء بش   التدليس والفسا  في عام  23. واستلم ماتب المفتش العام 2012المائة منذ عام 

 .2016عام 

 إجراء التحقيق 1-4

لدعم زيا ة التركيز علس ماافحة التدليس ويحقق ماتب المفتش العام في اال عاءاأ ذاأ المصداقية بش   التدليس والفسا .  -42

. وقد ر ى هذا التغيير للس: ل خاة قدراأ تحقيق قوية لدعم 2014والفسا ، نفذ ماتب التفتيش والتحقيق خاة تحوة منذ عام 

لتوظيف االتحقيقاأ؛ ور واأ ومهاراأ جديدة الستخراج البياناأ والتحليل؛ وتعزيز الافاءاأ في مجاة ماافحة التدليس من خالة 

 . وفيالبرنامجوالتدريب؛ وتحسين التعاو  مع وكاالأ لنفاذ القانو  الوطنية والشركاء؛ وتحسين الوصوة للس وحداأ 

 والشركاء عاملين، رصدر ماتب المفتش العام مبا ئ توجيهية جديدة بش   التحقيقاأ توفر لل2016نوفمبراتشرين الثاني 

ية ومن السهل الوصوة لليه عن االلتزاماأ والعملياأ. وتمتثل هذه المبا ئ التوجيهية والمور ين  ليال ركثر شفافالمتعاونين 

للتحقيق امتثاال تاما للمبا ئ التوجيهية الموحدة للتحقيق الصا رة عن مؤتمر المحققين الدوليين، وهي الهيئة المعنية بوضع معايير 

افية وريضا من رجل مواصلة زيا ة الوعي والمساهمة في تعليم التحقيقاأ في المنظماأ الدولية. وتماشيا مع التزامه بالشف

سخة منها ريضا بإتاحة ن البرنامج. ويلتزم البرنامجالموظفين، ستتاح هذه المبا ئ التوجيهية لجميع الموظفين من خالة لنترانت 

 للس ري  ولة عضو عند الالب.

 حة التدليس، وهي "االستعراضاأ االستباقية للنزاهة"، التي تهدفوتشتمل سياسة ماافحة التدليس والفسا  علس ر اة جديدة لمااف -43

للس الاشف عن ري تنبيه بش   التدليس والفسا  والمخالفاأ ذاأ الصلة وتقترح وسائل التخفيف من المخاطر المالية ومخاطر 

ق باستجابته والتحقيق فيما يتعلفي ماتب التفتيش  البرنامج. وقد استثمر البرنامجاإلضرار بالسمعة ذاأ الصلة ب نشاة وحداأ 

 2016ونهجه االستباقي في مباشرة التحقيقاأ. وركمل ورصدر ماتب المفتش العام خمسة استعراضاأ استباقية للنزاهة في عام 

)التحويالأ القائمة علس النقد في لبنا ، والتحويالأ القائمة علس النقد في األر  ، والماتب القاري في الاونغو، والماتب 

لقاري في جمهورية رفريقيا الوساس، ومشترياأ األغذية في تركيا( علس رساس تجريبي لمسائل تشغيلية محد ة تناوي علس ا

في عام  ءابد خرينآمخاطر مت صلة بش   التدليس والفسا  والتواطؤ والمخالفاأ األخرى؛ وسيتم االنتهاء من تنفيذ استعراضين 

)صدر استعراض الماتب القاري في جيبوتي في ينايراكانو   2017وة من عام وسيصدرا  علس مراحل في الربع األ 2016

ووصل استعراض الماتب القاري في مالوي للس مراحله النهائية(. وسيتم لجراء رربعة استعراضاأ لضافية في  2017الثاني 

باقيين للنزاهة في لبنا  واألر   علس لنتائج استعراضين است 2017بما في ذلك متابعة في نهاية ينايراكانو  الثاني  2017 عام

 .2016التوالي صدرا في مايواريار ويونيواحزيرا  

وزو  ماتب المفتش العام تحليله للمخاطر المت صلة ومواطن الضعف في مجاة مراقبة التدليس والفسا  المحد ة من خالة  -44

مفتش العام ويصدر ماتب ال البرنامجرا عنها للس ل ارة االستعراضاأ االستباقية للنزاهة ورنشاته التحقيقية المنتظمة وقدم تقري

اآل  مذكراأ المعلوماأ اإل ارية وتقارير مراقبة مواطن الضعف التي تقيّم مخاطر التدليس ومواطن الضعف في الرقابة. وقد 

 صدرأ تسعة تقارير عن مواطن الضعف في الرقابة ومذكراأ معلوماأ ل ارية منذ بداية العمل بالسياسة.

في عام  أا عاء ور  52علس النحو المالوب بموجب سياسة ماافحة التدليس والفسا ، استعراض ماتب التفتيش والتحقيق و -45

موجزا لحاالأ التدليس المبلغ عنها في السنواأ  1تحقيقا، ال يزاة بعضها جاريا. ويعرض الملحق  26، وفتإ علس لثرها 2016

 الخمس الماضية.

                                                           
 انظر التقرير السنوي للمفتش العام لالطالع علس توزيع اال عاءاأ حسب النوع. (9)
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 انتهاك السياسةاإلجراء المتخذ عقب  1-5

يمان ر  يوصي المفتش العام باتخاذ لجراءاأ ل ارية وارو قانونية وارو ت  يبية مناسبة ضد ري شخص رو كيا  يُخلص للس رنه  -46

فسا . ومن في حاالأ التدليس والانتهك سياسة ماافحة التدليس والفسا . وت خذ هذه التوصية بالتعليق عن العمل الشال المنهجي 

سلوك  ر  التدليس والفسا  يشاال  سوء البرنامجخالة الدورة التدريبية اإللزامية بش   ماافحة التدليس، يُنقل للس علم موظفي 

 قد يؤ ي للس فرض لجراءاأ ت  يبية، تصل للس الفصل  و  سابق لنذار. اخاير

رض عقوباأ ف البرنامجسائل الت  يبية )انظر الملحق الثاني(. ويؤكد التقرير ر  تقريرا سنويا ياشف فيه الم البرنامجوينشر  -47

 واتخذ لجراءاأ لضما  المساءلة، في الحاالأ التي حدث فيها سوء سلوك خاير.

بالحفاظ علس نهج "عدم التسامإ المالق" لزاء  البرنامجمع التزام  2015وتتسق اإلجراءاأ الت  يبية التي فُرضت في عام  -48

تدليس. ورسفرأ الحاالأ المؤكدة التي اناوأ علس تدليس رو فسا  من قبل رحد الموظفين الحاليين عن فصل الموظف. ويعرض ال

حالة فصل في عام  27تفاصيل الزيا ة في حاالأ الفصل عن العمل المتعلقة باإلجراءاأ الت  يبية التي بلغت  2015تقرير عام 

 في المائة من حاالأ الفصل هذه بالتدليس رو تضارب المصالإ. 70علقت ؛ وت2014حاالأ في عام  7مقابل  2015

، قدم ماتب التفتيش والتحقيق مساعدة للس شعبة سلسلة اإلمدا  لصياغة سياسة عقوباأ البائعين التي تمت 2015وفي عام  -49

(. وقد صدر هذا OED2015/022)التعميم رقم  2015 يسمبراكانو  األوة  15الموافقة عليها ك مر توجيهي مشترك في 

اء لزاء التدليس والفسا ، وقد تم تمديده ليشمل البائعين والشرك البرنامجاألمر التوجيهي تعزيزا لسياسة عدم التسامإ المالق في 

المتعاونين. ويقوم ماتب المفتش العام بدور نشط عند المستوى األعلس من آلية العقوباأ، باعتباره المزو  الرئيسي للمعلوماأ 

 متعلقة بانتهاكاأ قواعد الشراء، من خالة عمله التحقيقي.ال

ويمان لحالة الحاالأ التي تناوي علس نشاط لجرامي للس سلااأ لنفاذ القانو  المحلية. وتحيل اإل ارة ري حالة من هذا القبيل  -50

علس  ة. ومنذ الموافقة األولسبعد التشاور مع ماتب الشؤو  القانونية، ولذا لزم األمر، بعد الحصوة علس تصريإ برفع الحصان

، رحيلت للس السلااأ المحلية ست حاالأ التخاذ لجراءاأ جنائية بش نها واحتماة 2010سياسة ماافحة التدليس والفسا  في عام 

 استر ا  األمواة.

تدليس من ة عن العلس التصدي للمخاطر التي يتم تحديدها نتيجة التحقيقاأ. وتستر  الخسائر المالية الناجم البرنامجويعمل  -51

مليو   والر رمرياي،  1.2قدره  2015. وعلس سبيل المثاة، من مبلغ فُقِد عام البرنامجخالة اإلجراءاأ القانونية التي يتخذها 

  والرا رمريايا حتس اآل . 1 013 452تم استر ا  

 إبالغ األجهزة الرئاسية للبرنامج عن التدليس 1-6

لمساراأ الحالية التي تسلاها اإل ارة وماتب المفتش العام إلبالغ المعلوماأ للس األجهزة يعرض هذا القسم نظرة عامة علس ا -52

. ويعرض الملحق الثاني نظرة عامة شاملة علس تقارير الضما  ذاأ الصلة بماافحة التدليس والفسا  للبرنامجالرئاسية 

 للموظفين، واإل ارة، واألجهزة التشريعية والرئاسية.

ينبغي للهيئاأ التشريعية ومجالس اإل ارة في مؤسساأ منظومة " من تقرير وحدة التفتيش المشتركة علس رنه 16وتنص التوصية  -53

دي له؛ والاشف عنه والتص غشاألمم المتحدة القيام بما يلي: ر  تدرج كل منها في جدوة رعمالها بندا  ائما رو ثابتا يتعلق بمنع ال

؛ شغي الموحد والشامل الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سياسة ورنشاة ماافحة الور  تجري استعراضا سنويا للتقرير اإل ار

 ".غشور  توفر التوجيه واإلشراف الرفيعي المستوى بش   المسائل ذاأ الصلة بال

 بش   ما لذا كانت هناك حاجة للس تقارير لضافية لإلبالغ عن البرنامجوالهدف من هذه الوثيقة هو  عم المناقشة مع مجلس  -54

مر بما والتزامه بالتحسين المست البرنامجالتدليس وما هي هذه التقارير من رجل تزويد الدوة األعضاء بضما  فيما يتعلق بنهج 

 يتماشس مع رفضل الممارساأ.

وتجري اإل ارة والمفتش العام مع لجنة مراجعة الحساباأ مناقشاأ منتظمة عن المسائل المتعلقة بالتحقيق، واالستعراض  -55

باقي للنزاهة، والتقاضي، والمساءلة، والمسائل األخالقية، وبنو  جدوة األعماة األخرى )الملحق الثاني(. وتُصّعد لجنة االست

مراجعة الحساباأ ري مسائل هامة من خالة تقريرها السنوي للس المجلس التنفيذي وفي اجتماعاتها مع هيئة ماتب المجلس 

. وتعقد لجنة مراجعة الحساباأ ريضا جلساأ مغلقة مع المدير التنفيذي ثالث مراأ التنفيذي، التي تُعقد ثالث مراأ كل سنة

 سنويا تتيإ الفرصة لارح الشواغل التي يتعين ر  تتخذ اإل ارة لجراءاأ فورية بش نها.
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لعامة ا ويقدم ماتب المفتش العام نظرة عامة علس رنشاة ماتب التفتيش والتحقيق كجزء من تقريره السنوي. وتقدم النظرة -56

معلوماأ عن نتائج التحقيقاأ والعمل المتعلق باالستعراضاأ االستباقية للنزاهة؛ وتقديرا لخسائر التدليس المفترضة والمبالغ 

 المستر ة؛ ولحصاءاأ عن رنواع الحاالأ ووضعها؛ وملخصا مقتضبا لال حالة، مع الخسائر التي تم تحديدها.

لحصوة علس معلوماأ عن العمل المتعلق باالستعراضاأ لة األعضاء والمجلس قوي من الدو لقباال البرنامجوقد الحظ  -57

االستباقية للنزاهة. وستدرج لحصاءاأ وقائمة باالستعراضاأ االستباقية للنزاهة التي اضالع بها في التقرير السنوي للمفتش 

ساس الستعراضاأ االستباقية للنزاهة علس رالعام. وسيتم النظر في الالباأ التي تقدمها الدوة األعضاء للحصوة علس تقارير ا

. وعندما تاو  هناك حاجة البرنامجفي  الاشف عن المعلوماأكل حالة علس حدة، وعند االقتضاء، بما يتماشس مع رحاام سياسة 

 ومن رجل عدم تعريضه للخار، يمان حجب تقرير االستعراض االستباقي قيد اإلجراءماسة للس حماية سرية تحقيق متابعة 

، يسلط المدير 16للنزاهة رو حظر الاشف عنه مؤقتا للس حين االنتهاء من تحقيق المتابعة هذا. وكما ير  وصفه في الفقرة 

التنفيذي الضوء علس ري مواطن ضعف كبيرة في الرقابة الداخلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدليس، في البيا  السنوي عن 

ديرين توجيها لدعم لعدا  بيا  الضما ، بما في ذلك قائمة مرجعية ب سئلة متعلقة بمنع التدليس الرقابة الداخلية؛ ويقدم للس الم

 وتقييم المخاطر؛ ويقدم رئيس الشؤو  المالية تقريرا بش   الخسائر في مذكرة ضمن الحساباأ السنوية المراجعة.

 له والتصدي واكتشافه الغش منعاستجابة البرنامج لتقرير وحدة التفتيش المشتركة بشأن  -2

واكتشافه والتصدي له في مؤسساأ منظومة األمم المتحدة"  غشرصدرأ وحدة التفتيش المشتركة مؤخرا تقريرا عن "منع ال -58

(JIU/REP/2016/4 يتناوة حالة الجهو  المبذولة لماافحة التدليس في منظومة األمم المتحدة، وال سيما في المنظماأ )

منظمة. ويتناوة التقرير منع التدليس والاشف عنه والتصدي له علس  28ش المشتركة والبالغ عد ها المشاركة في وحدة التفتي

 المستويين المفاهيمي والتشغيلي، ويدعو للس اعتما  لطار إل ارة التدليس يوفر توجيهاأ بش   كيفية التعامل مع التدليس.

لمتحدة تقدما، ولان ال تزاة هناك تحدياأ قائمة. وروصس ووفقا لتقرير وحدة التفتيش المشتركة، حققت منظماأ األمم ا -59

االستعراض ب   تتخذ المنظماأ المشاركة في وحدة التفتيش المشتركة تدابير مختلفة من رجل فهم التهديد الذي يشاله التدليس 

 بصورة رفضل وتحسين سبل التصدي ألنشاة التدليس والمخالفاأ.

واشتملت التحدياأ المتنوعة التي تم تحديدها في بعض مؤسساأ منظومة األمم المتحدة علس ما يلي: الحاجة للس ر  تتسم "الروح  -60

السائدة علس مستوى قمة المنظمة" بمزيد من القوة فيما يتعلق بايفية التصدي للتدليس؛ والفشل في لرساء ثقافة شاملة لماافحة 

أ منهجية لتحديد مستوى التعرض لمخاطر التدليس؛ والدعوة للس "عدم التسامإ المالق لزاء التدليس؛ وعدم وجو  تقييما

التدليس"  و  اتخاذ تدابير مقابلة لضما  التابيق في العملياأ؛ وعدم وجو  تعريف موحد للتدليس؛ وعدم وجو  سياساأ رو 

ه القصور في الحوكمة في التعامل مع التدليس؛ استراتيجياأ واضحة لماافحة التدليس؛ وعدم ملاية رساليب العمل، وروج

والت خير في التحقيق في ا عاءاأ التدليس التي تتفاقم بسبب نقص المحققين المدربين والمؤهلين؛ ونقص الموار  المتناسبة 

دم وجو  عمتعد ة األطراف لنظم العقوباأ لدى األطراف الثالثة؛ والالمخصصة ألنشاة ماافحة التدليس؛ وضعف تنفيذ األطر 

متابعة نظامية لنتائج التحقيقاأ، وال سيما مع سلااأ اإلنفاذ الوطنية؛ واالفتقار للس نظم ت  يبية قوية لمعاقبة الموظفين الذين 

 يشاركو  في رنشاة التدليس.

صياأ التقرير، ولجراءاأ فورية إلشراك المديرين في االستجابة لت البرنامجوعند استالم تقرير وحدة التفتيش المشتركة، اتخذ  -61

ومواصلة الحوار الذي كا  جاريا بالفعل في المراحل األولية من استعراض وحدة التفتيش المشتركة. وعمل ماتب منسق وحدة 

التفتيش المشتركة مع المديرين لصياغة استجاباأ لنتائج التقرير، وررسلت للس فريق اإل ارة التنفيذية الستعراضها والتصديق 

، ررسلت االستجابة المقترحة للتوصية باتخاذ لجراءاأ من قبل األجهزة الرئاسيةاالتشريعية للس فريقالق عليها. وبعد تصدي

 ماتب المجلس التنفيذي الستعراضها والتصديق عليها.

ة ، وتم توجيه توصيالبرنامجمنظمة، بما في ذلك  28منها للمنظماأ المشاركة والبالغة  15توصية، تم توجيه  16وشمل التقرير  -62

وتحديثها  2010 واحدة للس األمين العام. وبناء علس اإلجراءاأ المتخذة بعد الموافقة علس سياسة ماافحة التدليس والفسا  في عام

للس ر  معظم التوصياأ عولجت بالفعل، مما يعاس النضج مقابل معظم المعايير  البرنامج، خلص 2015الالحق في عام 

بش    2017صت المتابعة التي رجريت قبل الدورة العا ية األولس للمجلس التنفيذي في عام المرجعية الوار ة في التقرير. وخل
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من بين التوصياأ الخمس عشرة. ومن المتوقع تنفيذ  13يرى رنه تم تنفيذ  البرنامجتوصياأ وحدة التفتيش المشتركة للس ر  

 :2017التوصيتين المتبقيتين في عام 

  التي تدعو للس لجراء تقييم مؤسسي لمخاطر التدليس؛ 5التوصية ، 

  للس وضع خاة عمل مؤسسية لماافحة التدليس. البرنامج، التي تدعو 6التوصية 

(، وسيصدر لإل ارة كمهمة استشارية. وبعد 1-4ويجري ماتب المفتش العام حاليا تقييما مؤسسيا لمخاطر التدليس )انظر القسم  -63

 (.2-4ستقوم اإل ارة بإعدا  استراتيجية وخاة عمل مؤسستين لماافحة التدليس )انظر القسم االستعراضاأ، 

خدمها كما تست –لوحدة التفتيش المشتركة، الموجهة للس األمين العام لألمم المتحدة، باعتما  تعاريف موحدة  1وروصت التوصية  -64

بش   ماافحة التدليس والفسا  التعاريف التي  2015سياسته لعام  في البرنامجمتعد ة األطراف. وقد اعتمد الالمصارف اإلنمائية 

 .التدليس والفسا  والتواطؤ واإلكراه والعرقلةمتعد ة األطراف والمتعلقة بممارساأ التستخدمها المصارف اإلنمائية 

 التعرض لمخاطر التدليس في بيئة عمل البرنامج-3

في بيئاأ صعبة باستخدام مجموعة متنوعة من الارائق لتحقيق رهدافه ويعمل في بلدا  ترى منظمة الشفافية  البرنامجيعمل  -65

الدولية رنها ركثر عرضة لمخاطر التدليس والفسا . وبالتالي، ينبغي تصميم الحوكمة ول ارة المخاطر وبيئة الرقابة الالزمة 

 تختلف مخاطر التدليس والفسا  حسب البلد، والاريقة وآلية التنفيذ. وسياو للتصدي لمخاطر التدليس والفسا  وفقا لذلك. وقد 

نهج تقييم هذه المخاطر عرضة لتغيير مستمر. وتتالب التغييراأ في الارائق واألساليب االستراتيجية والتخاياية ورطر 

اوير نهجه ت البرنامجناشئة ر  يواصل الرقابة واألطر المالية المستخدمة لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر التدليس والفسا  ال

 إل ارة التدليس وتابيق مرونة متساوية في التصدي لهذه المخاطر.

خفف يوسوف  وخدماأ الدعم قد تت ثر في البيئاأ النائية والمعقدة. البرنامجر  "جو ة عملياأ تقبّل المخاطر ويدرك بيا   -66

امنة ". ويمتزج هذا التقبّل للمخاطر الامن هذا الخار عن طريق توخي الصرامة في التنفيذ والرقابة والضوابط الداخلية البرنامج

ن حالة الاشف عن وجو  تدليس وفسا ، ل في العملياأ النائية والمعقدة بمبدر عدم التسامإ المالق لزاء التدليس والفسا . وفي

 ياو  هناك تسامإ مالقا.

اض في . وسيصدر تقرير االستعرالبرنامجماتب المفتش العام حاليا نضوج لجراءاأ ماافحة التدليس والفسا  في ويستعرض  -67

 (.1-4)انظر القسم  2017روائل عام 

 2017التطورات في عام  -4

 :2017وفيما يلي موجز لإلجراءاأ المتوقعة في عام  -68

س منظمة ومخاطر التدليه كلتحديد مستوى نضج ل ارة مخاطر التدليس في البرنامجلكماة تقييم لمخاطر التدليس في  (ر

 الرئيسية في األنشاة بما في ذلك المشترياأ والتحويالأ القائمة علس النقد؛

وضع استراتيجية وخاة عمل مؤسسيتين لماافحة التدليس استنا ا للس نتائج تقييم مخاطر التدليس وفهم بيئاأ ل ارة  (ب

 ؛البرنامجوالرقابة في المخاطر والحوكمة 

 في ماافحة التدليس والفسا ؛ البرنامجتعزيز تنسيق عملياأ  (ج

 مواصلة تحسين بيئة الرقابة الداخلية ول ارة المخاطر المؤسسية؛ ( 

تعزيز تركيز ماتب المفتش العام علس مخاطر التدليس والفسا  من خالة االستعراضاأ االستباقية للنزاهة والتحقيقاأ  (ه

برة متخصصة لماافحة التدليس، عقد  وراأ عا ية الستخالص الدروس موجهة لإل ارة علس مستوى واالستعانة بخ

 المااتب اإلقليمية والمااتب القارية من رجل رفع مستوى الوعي بالحاجة للس تنفيذ ضوابط فعالة لماافحة التدليس؛

س تدليس والفسا  وزيا ة الوعي بها عللضفاء الاابع المؤسسي علس العواقب المفروضة علس ري شخص يرتاب رفعاة ال (و

 .5-1النحو الوار  وصفه في القسم 

للس  4  األخرى في غضو البرنامجوعلس المدى الاويل، سيتم تقييم سياسة ماافحة التدليس والفسا ، ش نها ش   كل سياساأ  -69

 (.2021-2016سنواأ من بدء التنفيذ علس النحو المشار لليه في سياسة التقييم ) 6
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 تقييم مخاطر التدليس 4-1

، يجري ماتب المفتش العام تقييما لمخاطر التدليس في غشال منع من تقرير وحدة التفتيش المشتركة بش   5لتنفيذ التوصية  -70

الستعراض الضعف األساسي للتدليس المرتبط بالعملياأ والوظائف واألنشاة وتسليط الضوء علس  البرنامججميع ررجاء 

ركثرها عرضة للمخاطر؛ ولتحديد تدابير لتخفيف مستوى وطبيعة وشال مخاطر التدليس التي يتعين ل ارتها. ومن المتوقع ر  

 .2017ارية للضما  في الربع األوة من عام يقدم تقييم مخاطر التدليس للس المدير التنفيذي كتقرير مهمة استش

وسيتناوة تقييم مخاطر التدليس كل من بيئاأ المخاطر الخارجية والداخلية، ويحد  مستوى وطبيعة وشال التعرض لمخاطر  -71

ر (. ويهدف تقييم مخاط2-4 بش   ماافحة التدليس )انظر القسم البرنامجالتدليس. وسوف يوفر رساسا الستراتيجية وخاة عمل 

التدليس ريضا للس زيا ة وعي الموظفين المشاركين بمخاطر التدليس وتعزيز قدرتهم علس لجراء تقييماأ المخاطر واستخدام 

سجالأ المخاطر لتحديد وتوثيق مخاطر التدليس، وبالتالي منع حوا ث التدليس المحتملة في مجاالتهم الوظيفية والتشغيلية رو 

سساأ واكتشافه والتصدي له في مؤ غشاستعراض وحدة التفتيش المشتركة بش   "منع الالاشف عنها. وسوف تستخدم نتائج 

 منظومة األمم المتحدة" في هذا العمل االستشاري.

ويجري ماتب المفتش العام، كجزء من تقييم مخاطر التدليس، استعراضا محد ا للقدرة علس ماافحة مخاطر التدليس والفسا   -72

ه ضجما في ذلك استعراض ن، بمنظمة علس ماافحة مخاطر التدليس والفسا ته كديد وتقييم قدرللمساعدة في تح البرنامجفي 

منظمة في ماافحة التدليس والفسا . وسوف يُسترشد بمجاالأ التحسين التي يبرزها هذا االستعراض في تصميم استراتيجية ك

 (.2-4بش   ماافحة التدليس )انظر القسم  البرنامجوخاة عمل 

 المؤسسيعلى المستوى لمكافحة التدليس  هوخطة عملاستراتيجية البرنامج  4-2

باتخاذ نهج استباقي لماافحة التدليس وسيضع استراتيجية وخاة عمل لدمج ضوابط ماافحة التدليس في األطر  البرنامجيلتزم  -73

ن للغاية وذاأ قيمة مضافة للاشف ع المؤسسية واإل ارة التشغيلية. وثبت ر  االستعراضاأ االستباقية للنزاهة ر اة مبتارة

مخاطر التدليس والفسا  وتخفيفها. وهذا ما يؤكده االهتمام الابير الذي رعربت عنه الدوة األعضاء بش   نتائج كل استعراض 

 موار  لتعميم هذه األ اة. البرنامجاستباقي فر ي للنزاهة. وسيحد  

، سوف تستند له والتصدي واكتشافه الغش منعتيش المشتركة بش   من تقرير وحدة التف 6تمشيا مع االستجابة للتوصية  -74

االستراتيجية وخاة العمل للس نتائج تقييم مخاطر التدليس واستعراض القدرة علس ماافحة التدليس والفسا ، الذي سينظر في 

ياية، في ضوء والتشغيلية والتاتمخاطر التدليس ويتناوة تدابير منعها والاشف عنها والتصدي لها علس المستوياأ االستراتيجية 

 البيئة المتاورة.

 التنسيق واإلدارة في البرنامج 4-3

لنشاء وظيفة تنسيق لتعزيز الجهو  المؤسسية المبذولة لماافحة التدليس والفسا ،  البرنامجتعتزم ل ارة تسيير الموار  في  -75

لس تحسين ع البرنامجواستاماة رنشاة الضما  المستقل التي يقوم بها ماتب المفتش العام، لذا توافرأ الموار  لذلك. وسيعمل 

قاء التدليس وسوف يحد  موار  إلنشاء الوظيفة واإلب مفهوم الوظيفة المؤسسية لتنسيق رعماة ماافحة التدليس بعد تقييم مخاطر

 عليها.

 لزاء التدليس والفسا  عن طريق: البرنامجوستركز الوظيفة علس ل ارة وتنسيق نهج  -76

 وضع خاة عمل مؤسسية لتعزيز االمتثاة لسياسة ماافحة التدليس والفسا  وتنفيذ توصياأ تقييم مخاطر التدليس؛ (أ

 وة والثاني لماافحة التدليس والفسا  من خالة األ واأ والتدريب؛تعزيز قدرة خاي الدفاع األ (ب

 لعدا  المزيد من التوجيهاأ العملية لدعم تنفيذ سياسة ماافحة التدليس والفسا ؛ (ج

تحليل األ لة الوار ة من مختلف مساراأ العمل، بما في ذلك االستعراضاأ االستباقية للنزاهة، لتحديد المخاطر  (د

 ، والعمل مع رصحاب المصلحة في تحديد لجراءاأ التخفيف؛واالتجاهاأ الناشئة

مواكبة رفضل الممارساأ فيما يتعلق بضوابط ماافحة التدليس والفسا ، والاشف عنه والتخفيف من حدة المخاطر،  (ه

 ؛البرنامجوتعزيز اعتما ها في 
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دها يس والفسا  يجري رصوضع ضوابط صارمة لماافحة التدل البرنامجتوفير ضماناأ ألصحاب المصلحة تفيد ب    (و

 وتحديثها بانتظام حسب الحاجة.

 تعزيز إطار الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المؤسسية 4-4

توجيهاأ لجنة المنظماأ الراعية التابعة للجنة تريدواي، بما في ذلك رطر الرقابة الداخلية ول ارة المخاطر  البرنامجيابق  -77

 ابعة للجنة تريدواي.المؤسسية للجنة المنظماأ الراعية الت

كل عام لطاره بش   الرقابة الداخلية لضما  عمل مبا ئ الرقابة الداخلية السبعة عشر بشال فعاة.  البرنامجويستعرض  -78

وتُستعرض األسئلة الوار ة في بيا  الضما  الذي يوقع عليه جميع المديرين ويجري تحديثها سنويا. ويتيإ هذا االستعراض 

 فرصة لزيا ة نااق التعقيباأ علس مسائل الرقابة الداخلية.

، بما في ذلك لعا ة تقييم لجدية المخاطر فيما يتعلق بتنفيذ تدابير 2017وسيتم استعراض سجل المخاطر المؤسسية في عام  -79

التخفيف الحالية، وكذلك تعريف تدابير جديدة تاو  مرتباة ارتباطا وثيقا بتوصياأ الرقابة. وسوف يشمل ذلك استعراض 

 (.9 الفسا  والتواطؤ والتخفيف من المخاطر المؤسسية ذاأ الصلة )الخار رقمالتدابير المتخذة لمنع ممارساأ التدليس و

 زيادة تركيز االستعراضات االستباقية للنزاهة وعمليات التحقيق التي يجريها مكتب المفتش العام على أنشطة مكافحة التدليس  4-5

(، يقوم ماتب المفتش العام بصياغة  ليل 43الفقرة بعد المرحلة التجريبية من االستعراضاأ االستباقية للنزاهة )انظر  -80

االستعراضاأ االستباقية للنزاهة لوضع لجراءاأ عملها القياسية لتخايط نتائجها وتنفيذها واإلبالغ عنها. وعقب االنتهاء من 

ستعراضاأ تاو  االمرحلة التاوير، سيتم تابيق  ليل االستعراضاأ االستباقية للنزاهة وتحسينه وتعميمه. ومن المتوخس ر  

االستباقية للنزاهة ر اة فعالة لبناء فهم معزز لمخاطر التدليس المحد ة في العملياأاالنظم وتخفيفها بفعالية ركبر علس مستوى 

 الماتب القاري وعلس المستوى اإلقليمي.
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 الملحق األول  

 )بالدوالر األمريكي(ملخص لحاالت التدليس المبلغ عنها في السنوات الخمس الماضية 

  2015 2014 2013 2012 2011 

  951 38  533 99  349 444  436 850 152 182 1* التدليس

            

 - -  382 4 - 1  452.73 013 المبالغ المستردة

 .2016استر ا  معظم األمواة في عام * تم 
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 الملحق الثاني

 تقارير الضمان ذات الصلة بمكافحة التدليس والفساد للموظفين، واإلدارة، واألجهزة التشريعية والرئاسية

 المدير  اإلدارة العاملون 

 التنفيذي

 لجنة مراجعة

 الحسابات

لجنة المالية في 

منظمة األغذية 

 والزراعة

اللجنة االستشارية 

لشؤون اإلدارة 

 (1)والميزانية

مكتب هيئة 

المجلس 

 التنفيذي

المجلس 

 التنفيذي

التقرير السنوي لمكتب 

 المفتش العام

  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

بش   الرقابة بيا  

 الداخلية

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

الكشوف المالية 

 المراجعة

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

مراجعاأ األ اء التي 

يجريها المراجع 

 الخارجي للحساباأ

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

تقرير عن خسائر ما بعد 

 التسليم

   ✔    ✔ 

التقرير السنوي عن 

اإلجراءات التأديبية 

 (2)للموارد البشرية

✔ ✔ ✔ ✔     

تحديث فريق اإل ارة 

التنفيذية الموحد بش   

 الرقابة

 ✔ ✔      

التقرير السنوي للجنة 

 مراجعة الحساباأ

  ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

مذكرة لجنة مراجعة 

 (3)الحساباأ للسجل

 ✔ ✔    ✔ ✔ 

تحديث لجنة مراجعة 

الحساباأ الموحد بش   

 الرقابة

   ✔     

التقرير السنوي لماتب 

 األخالقياأ

 ✔ ✔     ✔ 

 

                                                           
 اللجنة االستشارية لشؤو  اإل ارة والميزانية (1)

 عن اإلجراءاأ الت  يبية ك  اة لرفع الوعي. وهو ليس من متالباأ اإلبالغ المؤسسية. اسنوي اتنشر ل ارة الموار  البشرية طوعيا تقرير (2)

العام  المفتش يصدر محضر اجتماع لال من االجتماعاأ السنوية الثالثة للجنة مراجعة الحساباأ. ويلخص محضر االجتماع مناقشاأ اللجنة مع اإل ارة وماتب (3)

لرقابة الداخلية، ومسائل التحقيقاأ، ومسائل والتقاضي، ومسائل الرقابة الخارجية، والمسائل التشغيلية، ومسائل المساءلة، كجزء من الجلساأ بما في ذلك مسائل ا

لس جمع هيئة ماتب الم والمسائل المالية، والمسائل األخالقية، وجلساأ مجاة األعماة مثل تانولوجيا المعلوماأ، وسلسلة اإلمدا ، وما للس ذلك. كما تعقد جلسة

اليزية تمهيدا باللغة اإلن التنفيذي لمناقشة المسائل ذاأ األولوية وتقديم تقرير عن المناقشاأ مع اإل ارة. ويرسل محضر االجتماع للس هيئة ماتب المجلس التنفيذي

 لتوزيعه علس القوائم االنتخابية اإلقليمية للمجلس التنفيذي.
AM-EB12017-15113A  
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