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السنوي لل فتش ال ام

ال وجز التنفي ي
يقدددم مكتددم المفتع العددام اي برندامة العدليدة العددالمي الب اا ) تقريره السددددإلى إلم المالت التإفيددلى عة السددددإددة المإتهيددة
اي  31ديسمبر/كانلن الول .2020
ويعطي التقرير تقييم مكتم المفتع العام ،بإاء علم نطاق العمل المضددطلب ب  ،واعالية عمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة اي
الب ا

اي عام  .2020كما يقدم لمحة عامة عة النشدددطة التي نفلها مكتم المفتع العام خالل السدددإة ،بما يشدددمل مكتم المراجعة

الداخلية ومكتم التفتيع والتحقيق.


ش وع الق ار

يحيط المالت علمدا بدالتقرير السددددإلى للمفتع العدام  )WFP/EB.A/2021/6-D/1ويالحظ أن بإداء علم أعمدال الرقابة القدائمدة علم
المخداطر التي تم تإفيدلهدا وجرا االبالع عإهدا اي عدام  ،2020لم تُحدددد اي عمليدات الحلكمدة أو إدارة المخداطر أو المراقبدة اي الب اا
أوج ضعف جلهرية مة شأنها أن تؤثر بصلرة خطيرة علم تحقيق أهداف الب ا

االستراتياية والتشغيلية بصفة عامة.

ويشاب المالت االدارة علم اعتإام ارص التحسية التي أبرزها التقرير.

 هلا مشروع قرار .ولالطالع علم القرار الإهائي المعتمد مة المالت ،يرجم الرجلع إلم وثيقة القرارات والتلصيات الصادرة اي نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة Anita Hirsch
القائمة بأعمال المفتشة العامة
بريد إلكترونيanita.hirsch@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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بيان الض ان
يسددددتإد هلا الرأى إلم أعمال الضددددمان التي أجراها مكتم المفتع العام المراجعات الداخلية ،واسددددتعراضددددات المتابعة ،والخدمات
االسددتشددارية ،واالسددتعراضددات االسددتباقية للإزاهة ،والتفتيشددات) اي الفترة مة  1يإاير/كانلن الثاني حتم  31ديسددمبر/كانلن الول
 .2020وقد أجريت جميب أعمال الضدددمان واقا للمعايير الدولية للممارسدددة المهإية للمراجعة الداخلية للحسدددابات الصدددادرة عة معهد
مراجعي الحسابات الداخليية وميثاق مكتم المفتع العام.
ولتكلية هلا الرأى ،جرت االسدتعانة بمصدادر أخرا لددلة ،حسدم االقتضداء :العمال التي أجراها المراجب الخارجي ووحدة التفتيع
المشددددتركدة التدابعدة لدمم المتحددة اي عدام 2020؛ وحدالدة تإفيدل تددابير المراجعدة الدداخليدة المتفق عليهدا حتم  31ديسددددمبر/كدانلن الول
2020؛ وأى مسدائل مإهاية للحظت اي التحقيقات التي أُنازت اي عام  . 2020ويعتمد مكتم المفتع العام جزئيا علم االدارة البالع
بالانم االخفاق الهامة المعرواة اي نظم المراقبة ا لداخلية ،وأنشددطة التدليت ،وأوج الضددعف المعرواة التي تسددمك بارتكاة أنشددطة
تدليت أو بلقلع خسدائر جسديمة أو يمكة أن تعرقل إلم حد كبير اسدتخدام الملارد بكفاءة واعالية .وتسدتإد أعمال الضدمان التي أجراها
مكتم المفتع العام إلم المخاطر ،وهي تلار اي رأيإا أسدداسددا معقلال لدعم رأيإا بشددأن الضددمان اي حدود القيلد المتأصددلة اي عملية
الضمان.
خطة ال ل القائ ة على ال خاط  :ال تتضدمة خطة العمل السدإلية مهاما لكل أسدللة مة أسداليم العمل أو لكل كيان أو وحدة تإظيمية
اي الب ا  .وبدال مة ذلك تم اختيدار خدمات الضددددمدان باالسددددتإداد إلم تحليدل المخداطر الالهرية التي تمت أهداف الب ا  .وخطدة
العمل ليسددت مصددممة لتقديم رأى شددامل بشددأن عمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة اي البرنامة العالمي الشددامل أو اي جميب
عمليات الب ا

التي تدعم أهداا االستراتياية والمالية والتشغيلية وتلك الخاصة باالمتثال.

القيود ال تأصلة :يمكة أن تقب أخطاء أو مخالفات وال ت ُكتشف بسبم قيلد متأصلة اي أية عملية مة عمليات الحلكمة أو إدارة المخاطر
أو المراقبة .وكان يمكة اكتشداف مسدائل أخرا ربما كانت سدتؤثر علم اآلراء لل أجريت أعمال مراجعة إضدااية .وتخضدب أية إسدقاطات
لتقييم تلدك العمليدات علم الفترات المقبلدة لخطر جعدل تلدك العمليدات عير مالئمدة بسددددبدم التغيرات اي الظروف أو تاداوزات االدارة أو
تدهلر درجة االمتثال للسدياسدات واالجراءات .وكما جاء الحقا اي هلا التقرير ،أدت قيلد السدفر وإجراءات االعالق اي إيطاليا وبلدان
أخرا بسبم جائحة كلايد 19-إلم تغطية محدودة للعمليات الميدانية ،وأجرى معظم العمل الخاص بهلا الرأى عة بُعد.
يلار رأى الضمان السإلى الصادر عة مكتم المفتع العام ضمانا بأن بإاء علم أنشطة الرقابة القائمة علم المخاطر التي تم إجراؤها
اي عام  ،2020لم يتم تحديد أى نقاط ضعف جلهرية ،اي عمليات الحلكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة المعملل بها اي جميب أنحاء
الب ا  ،مة شأنها أن تضر بشكل خطير باالنااز العام لهداف الب ا

االستراتياية والتشغيلية.

عير أن رأى الضمان هلا يحدد ممارسات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة التي تتطلم االهتمام والتحسية .وتتضمة الفقرات مة
 27إلم  44مإاقشة لتفاصيل المشاكل الرئيسية التي تم تحديدها خالل عام  .2020وال ترقم الممارسات التي تتطلم التحسية إلم
مستلا الهمية المؤسسية اللى يضر بشدة بإنااز الب ا

لهداا العامة.

واي ضلء تغيير المفتشة العامة أثإاء صياعة رأى الضمان ووضب اللمسات الإهائية علي  ،وااقت كل مة المفتشة العامة المإتهية
واليتها ،التي كانت تشغل المإصم طلال عام  2020بأكمل وحتم نهاية ابراير/شباط  ،2021والقائمة بأعمال المفتشة العامة ،التي
كانت مسؤولة عة صياعة الرأى وعرض عبر مختلف مراحل المصادقة علي ووضب اللمسات الإهائية علي  ،علم هلا الرأى.

Anita Hirsch
القائ ة بأع ال ال فتشة ال ا ة
أب ل /يسان 2021
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ل حة عا ة عن كتب ال فتش ال ام
الوال ة وال ليات
يعمل مكتم المفتع العام بملجم ميثاق تم تإقيح واعتماده مة قبل المالت التإفيلى اي نلامبر/تشرية الثاني .2019

-1

وتتمثل مهمة مكتم المفتع العام اي تزويد أصحاة المصلحة اي الب ا

-2

المخاطر والمراقبة اي الب ا

بضمان بشأن كفاية واعالية عمليات الحلكمة وإدارة

بهدف اكتشاف وردع التدليت والهدر وسلء االستخدام مة خالل إجراء أنشطة رقابة مستقلة

وملضلعية ؛ وإجراء تفتيشات وتحقيقات اي مزاعم المخالفات وسلء السللك؛ وتيسير اعتماد وتإفيل أاضل ممارسات المم
المتحدة واللكاالت االنسانية والقطاع الخاص ايما يتعلق بالضمان والرقابة.
-3

ويتألف مكتم المفتع العام مة وحدتية :مكتم المراجعة الداخلية ومكتم التفتيع والتحقيق.

-4

ومكتم المفتع العام مسؤول عة تزويد المدير التإفيلى برأى ضمان سإلى بشأن كفاية واعالية عمليات الحلكمة وإدارة المخاطر
والمراقبة اي تحقيق أهداف الب ا

 ،وتقرير سإلى عة أنشطة مكتم المفتع العام ،بما اي ذلك ملجز لإتائة الرقابة الهامة

الإاتاة عة أعمال الضمان التي يقلم بها مكتم المفتع العام ،وحالة تإفيل التلصيات ،وتأكيد االستقاللية التإظيمية لنشطة مكتم
المفتع العام.
ويقدم مكتم المفتع العام جميب تقاريره إلم المدير التإفيلى .وتإص سياسة الكشف عة المعللمات التي اعتمدها المالت التإفيلى
الكشف عة تقارير المراجعة الداخلية والتفتيع اي ملقب شبكي عام ،اإال اي بعض الحاالت االستثإائية .أما التقارير التي ال يتم

-5

الكشف عإها للعملم اهي ا
تلزع واقا لسياسات وااق عليها المالت التإفيلى.
بيان االستقالل
اي بيان هلا ،يؤكد مكتم المفتع العام للمالت التإفيلى استقالل التإظيمي .ولم يطرأ أى تدخل مة االدارة اي تخطيط العمال

-6

أو االبالع ،ولم تؤثر قيلد الملارد أو أية مسائل أخرا علم استقالل أنشطة الرقابة وعلم رأى الضمان.
ا شطة ف عام 2020
يرد أدناه ملخص للخدمات التي قدمها مكتم المفتع العام اي عام  2020واي السإلات السابقة .ويغطي نطاق المراجعة المستخدم
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اي وضب خطة عمل الضمان السإلية جميب نظم الب ا

وأساليم عمل وعمليات وأنشطت ؛ علم أن رأى الضمان يقتصر علم

العمل اللى قام ب مكتم المفتع العام اي عام .2020
الجدول  :1أ شطة كتب ال فتش ال ام2020-2018 ،
السنة

االست اضات
االستباقية للنزاهة

ال اج ات الداخلية
تقار ال اج ة
الصادرة

الخد ات
االستشار ة

التقار ال نجزة

*

التحقيقات
القضا ا ال سجلة

التفتيشات

**

القضا ا ال نجزة

التقار الصادرة

***

2017

18

5

4

55

40

0

2018

20

2

5

100

53

3

2019

22

3

1

174

80

0

2020

13

16

2

300

92

1

*
**

اي حية أنازت جميب أعمال المراجعة الداخلية اي عام  ،2020اإن التقارير عة المهام التي بدأت اي نهاية العام يمكة أن تصدر اي عام .2021
تُدرج تقارير التفتيع اي السإة التي أُنازت ايها و ُنظر ايها لعراض رأى الضمان السإلى وليت اي سإة صدورها .وصدر اي عام  2020تقرير تفتيع واحد
تم االنتهاء مإ اي عام  2019ولم يإظر اي لعراض رأى الضمان السإلى لعام .2020

***

ترد التفاصيل اي الملحق الول ،القسم ة.
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ال وارد
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تمت زيادة الميزانية المخصددصددة لمكتم المفتع العام بمقدار  2مليلن دوالر أمريكي مة  11.3مليلن دوالر أمريكي اي عام
 2019إلم  13.3مليلن دوالر أمريكي اي عدام  2020لتكملدة ملارد التحقيق لمعدالادة الزيدادة المسددددتمرة اي ادعداءات سددددلء
السددللك والمخلفات اللاردة إلم مكتم التفتيع والتحقيق .وتم تخفيض الميزانية بمقدار  0.7مليلن دوالر أمريكي اي مإتصددف
العام ،وذلك اي السددا

مة ميزانية السددفر لمكتم المراجعة الداخلية .ويصددل إجمالي والرات الميزانية لعام  2020إلم 0.9

مليلن دوالر أمريكي الإفقات الفعلية ناقص التخصدديص الولي) .ونظرا لن يارى خصددم تكاليف المليفية المعيارية تلقائيا
مة ميزانية مكتم المفتع العام ،سدلاء كانت الليائف شداعرة أم ال ،اإن اللالرات مة الليائف الشداعرة التي تإتظر التلييف
عير مدرجة اي التسعمائة ألف دوالر أمريكي وال تُعاد إلم ميزانية مكتم المفتع العام الستخدامها مرة أخرا.
الجدول  :2يزا ية كتب ال فتش ال ام (بآالف الدوالرات ا
2019

*

كية)
2020

مخصصات الميزانية الولية

11 333

13 304

الإفقات الفعلية

10 391

12 425

* يشمل مخصصا إضاايا قدره  300 000دوالر أمريكي للتحقيقات التي تارا اي اليمة ،ومة أصل
ذلك المبلغ تم إنفاق  297 971دوالرا أمريكيا.
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وارتفب عددد الليدائف المددرجدة اي الميزانيدة مة  52اي عدام  2019إلم  55اي عدام  .2020ونظرا لزيدادة عدمء عمدل مكتدم
التفتيع والتحقيق ،تمدت الملااقدة علم تمليدل إضددددااي لربعدة محققية إضدددداايية .واي نهدايدة العدام ،تم شددددغدل جميب ويدائف
المليفية الفإيية اي مكتدم التفتيع والتحقيق ويلدت وييفتدان شدددداعرتدان اي مكتدم المراجعدة الدداخليدة .وكداندت ثالو ويدائف
دعم شاعرة أو مشغللة مؤقتا حتم التعيية الرسمي.

-10

واي نهاية عام  ،2020كان اريق المليفية الفإيية اي مكتم المفتع العام متلازنا جإسانيا  50اي المائة مة المليفات و 50اي
المائة مة المليفية) ومتإلعا يضم  26جإسية مختلفة) .ويحمل جميب المليفية الفإيية اي هله الليائف شهادات مإاسبة ،مة
قبيل شهادة مراجب داخلي معتمد ،أو محاسم عام معتمد ،أو محاسم قانلني عام ،وشهادات محددة أخرا مدقق تدليت معتمد،
ومراجب نظم معللمات معتمد ،وشهادة مراجعة المة السيبراني ،وشهادة التقييم اللاتي للمراقبة ،وشهادة ضمان إدارة المخاطر).
وتشمل المتطلبات اللييفية للمراجعية اي مكتم المراجعة الداخلية عملما خبرة سابقة اي شركة مراجعة دولية باالضااة اي
كثير مة الحيان إلم خبرة اي العمل مب وكالة مة وكاالت المم المتحدة أو مإظمة إنسانية .وتشمل الصفات اللييفية للمحقق
اي مكتم التفتيع والتحقيق خبرة سابقة اي إنفاذ القانلن أو التحقيق أو الشؤون القانلنية ،إلم جانم بعض المحققية ممة لديهم
أيضا شهادات أو خبرة اي المحاسبة أو المراجعة.
الجدول  :3عدد وظف

كتب ال فتش ال ام حسب ال يزا ية
2019

2020

المليفلن الفإيلن

40

47

مليفل الخدمات العامة

6

8

ال يزا ية ا ولية

46

55

المحققلن االضاايلن

6

4

ال يزا ية النهائية

52

59
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ل حة عا ة عن أ شطة كتب ال اج ة الداخلية
ال اج ة الداخلية والخد ات االستشار ة
-11

إن المراجعة الداخلية نشاط ضمان واستشارات مستقل وملضلعي يهدف إلم إضااة قيمة وتحسية عمليات المإظمة .ويساعد
مكتم المراجعة الداخلية الب ا

علم تحقيق أهداا مة خالل اتباع نهة مإتظم ومإضبط لتقييم وتحسية اعالية عمليات الحلكمة

وإدارة المخاطر والمراقبة .واي إطار عملية مكتم المفتع العام لتقديم الضمان إلم المدير التإفيلى وأصحاة المصلحة ،يتكفال
مكتم المراجعة الداخلية بفحص وتقييم مدا كفاية واعالية عمليات الحلكمة وإدا رة المخاطر والمراقبة بصفة عامة وأداء وحدات
اي تإفيل المسؤوليات المسإدة إليها .ويقدم عمل الضمان هلا مة خالل أداء المراجعات الداخلية واالستعراضات

الب ا

االستباقية للإزاهة واالستشارات المقدمة علم شكل خدمات استشارية.
-12

واالستعراضات االستباقية للإزاهة هي احلصات مإهاية تُارا لتحديد واختبار الضلابط اللقائية والكشفية المصممة للحد مة
التعرض لمخاطر التدليت .وبإاء علم القدرة التحليلية لمكتم المراجعة الداخلية ،تلار االستعراضات االستباقية للإزاهة ضمانا
لإلدارة بشأن اعالية ضلابط مإب التدليت واكتشاا  ،مما يكمل أعمال التحقيق التي ياريها مكتم التفتيع والتحقيق مة خالل
معالاة السباة الالرية للتدليت والفساد .واي عام  ،2020كان عمل مكتم المراجعة الداخلية مكمال لعمل التفتيع اللى ياري
مكتم التفتيع والتحقيق عة طريق تلاير الدرو

المستفادة بشأن التدليت مة خالل استعراض الضلابط بالتلازى مب التحقيقات

الاارية.
-13

وبالإسبة لنشطة الضمان ،يقلم مكتم المراجعة الداخلية بعمل واقا للمعايير الدولية للممارسة المهإية للمراجعة الداخلية
للحسابات الصادرة عة معهد مراجعي الحسابات الداخليية ،وسياسات مكتم المراجعة الداخلية ومعاييره ومبادئ التلجيهية.
وأكد تقييم خارجي أجرى اي عام  2016أن أنشطة المراجعة الداخلية لمكتم المراجعة الداخلية "تتلااق عملما" مب جميب
المعايير المهإية لمعهد مراجعي الحسابات الداخليية .وواقا لمعايير المراجعة الداخلية ،يُارى مكتم المراجعة الداخلية تقييمات
الالدة الداخلية علم أسا

سإلى.

تائ خطة الض ان القائ ة على ال خاط
-14

صممت خطة الضمان لمكتم المراجعة الداخلية للتركيز علم أكبر المخاطر التي تإطبق علم نطاق المخاطر اي الب ا .
ووااق المدير التإفيلى علم خطة الضمان السإلية القائمة علم المخاطر بعد التشاور مب االدارة العليا والمالت التإفيلى،
واستعراضها مة جانم لاإة المراجعة .ووااق أيضا المدير التإفيلى علم تغييرات خطة العمل خالل عام .2020

-15

و واقا لما تقتضي معايير معهد مراجعي الحسابات الداخليية ،يحدد تقييم ملثق لإطاق المخاطر اي الب ا
المراجعة الداخلية ،بما يتفق مب أهداف المإظمة .ويرتبط تقييم المخاطر هلا بعمليات الب ا

أولليات نشاط

الرئيسية والمخاطر الحرجة،

حيث يقيام احتمال حدوو أى مخاطر محددة وأثرها بالإسبة للكيانات والعمليات الخاضعة للمراجعة ويختار تلك التي ستتم
مراجعتها اي العام المقبل .وحدد نطاق المراجعة لمكتم المراجعة الداخلية لعام  2020وصإف  189كيانا تإظيميا مإها 122
مصإفة ككيانات جغرااية و 67ككيانات وعمليات اي المقر العالمي) .وصإف مكتم المراجعة الداخلية جميب الكيانات الخاضعة
للمراجعة اي الب ا

عة طريق تقييم المخاطر المحددة واقا لثرها علم عمليات الب ا

واحتمال حدوو كل مة هله

المخاطر .وجرا تعديل علامل المخاطر المستخدمة اي تقييم المخاطر بعد التشاور مب المكاتم االقليمية وجرا تصإيفها علم
مقيا

مة ثالو نقاط – مرتفعة أو متلسطة أو مإخفضة .وحصل مكتم المراجعة الداخلية علم مدخالت وتعقيبات مة أصحاة

المصلحة الرئيسيية المديرون االقليميلن ،ومديرو الشعم ،وشعبة إدارة المخاطر المؤسسية وأعضاء اريق القيادة) بشأن
المخاطر االستراتياية والتطلرات التإظيمية الرئيسية ،وأجرا التعديالت واقا لللك.
-16

وباالضااة إلم ضمان االمتثال لمعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليية ،اإن هلا الإهة يعكت استراتياية المراجعة الداخلية
لمكتم المراجعة الداخلية  ،التي تؤكد علم الحاجة إلم تقييم ديإامي للمخاطر اي تخطيط وتإفيل أنشطة الضمان .ويشتمل تقييم
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المخاطر السإلية اللى ياري مكتم المراجعة الداخلية أيضا علم مراعاة خاصة لمخاطر التدليت ،اللى يلج تحديد
الملضلعات لالستعراضات االستباقية للإزاهة.
طاق ع ل الض ان ف عام 2020
-17

وارت خطة العمل لعام  2020اي الصل تغطية متلازنة للكيانات الميدانية وعمليات المقر .وأدت قيلد السفر ومتطلبات العمل
عة بُعد استاابة لاائحة كلايد 19-إلم الحد مة قدرة مكتم المراجعة الداخلية علم تغطية الملاقب الميدانية اعتبارا مة
مار /آذار  .2020ومة بية  15مكتبا قطريا مدرجة اي الخطة الصلية ،اضطر مكتم المراجعة الداخلية إلم إلغاء مراجعة
 11عملية ميدانية أُعيد جدولة عدد مإها لعام  .)2021وخضعت عمليات الب ا اي ميانمار وجمهلرية الكلنغل الديمقراطية
للمراجعة اي الربب الول مة عام  .2020وأكملت متابعة المراجعة الداخلية للعمليات لعام  2019اي ليبريا واستعراض المكتم
االقليمي لمريكا الالتيإية والبحر الكاريبي التغطية الميدانية لمكتم المراجعة الداخلية اي عام  .2020ولللك يستإد رأى الضمان
إلم تغطية ميدانية محدودة.

-18

واي ضلء التغييرات التي طرأت علم أنشطة الب ا

وترتيبات عمل  ،جرا تإقيك خطة العمل لتلسيب نطاق التغطية عبر

الطرائق المإفلة عة بُعد التي قيدت اي بعض الحاالت نطاق أعمال المراجعة) وتقديم ضمانات اي اللقت الفعلي بشأن النشطة
والعمليات التي كانت قيد االعداد نتياة االستاابة المؤسسية الطارئة لكلايد . 19-وقدم مكتم المراجعة الداخلية ضمانا اي اللقت
الفعلي بشأن المااالت المحددة بالتشاور مب االدارة حلكمة الصإاديق االستئمانية ،وسالمة العلية وجلدتها ،وعمليات تإقيك
الميزانية وإدارة الصلل اي حاالت الطلارئ) وبعد تقييم لمخاطر جهلد االستاابة الطارئة لكلايد :19-خدمات الإقل الالى
وشراء المعدات الطبية وسلق خدمات الطلارئ ،واستعراض لإفقات الصإاديق االستئمانية.
-19

و حااظ مكتم المراجعة الداخلية علم تغطيت لعدد مة النشطة المؤسسية الساسية إدارة المساهمات ،وإدارة الصلل ،ووييفة
التأمية عير الطبي ،وإدارة استمرارية العمال ،ومستلدع المم المتحدة لالستاابة االنسانية) .وواصل مكتم المراجعة الداخلية
استعراض كيفية دمة الإظم والتكإلللجيا المؤسسية بشكل عام اي عمليات الب ا
دعم تإفيل الللجستيات وحدة للجستية لإظام ساة) ومإصة الب ا

وكيف تدعم هله العمليات ،بمراجعات لإظام

الرقمية الدارة بيانات المستفيدية والتحليالت سكلة).

وركزت االستعراضات االستباقية للإزاهة علم أنشطة التغلية المدرسية والتحليالت القائمة علم الإقد.
-20

وإجماال ،أُنازت  31مهمة اي عام  .2020وكان مة بية هله المهام  13مراجعة – أربب مراجعات للعمليات الميدانية واحدة
كاستعراض متابعة) ،وخمت مراجعات ملاضيعية ومراجعات للعمليات واحدة كاستعراض متابعة) ،وثالو مراجعات
لتكإلللجيا المعللمات ،ومراجعة واحدة متعلقة باالستاابة لكلايد .19-وتم الحصلل علم مزيد مة الضمان مة ثالو مهام
استشارية بشأن رسم خرائط لبيانات المستفيدية ،واالعالق المالي الشهرى ،والمة السيبراني .وشملت العمال االستشارية
الخرا تزويد المكتم القطرى بالصلمال بمشلرة ذات صلة بالتحليالت المالية بالهلاتف المتإقلة وعملية بشأن الدرو
المستفادة اي ماال التدليت ،وتقديم رؤا ملحدة بشأن خط الدااع الثاني للب ا  .واستكمل استعراضان مة االستعراضات
االستباقية للإزاهة تغطية مكتم المراجعة الداخلية :استعراض للتغلية المدرسية ُمرحدل مة خطة الضمان لعام )2019
واستعراض للتحليالت القائمة علم الإقد يقتصر علم تقييم تصميم الضلابط بسبم قيلد السفر) .ونتة عة أعمال الرقابة
المتعلقة باالستاابة لكلايد 19-عشر ملكرات ضمان اي اللقت الفعلي – تتطلم عمل ضمان أقصر وأكثر تركيزا مة مهام
المراجعة أو المهام االستشارية التي ياريها مكتم المفتع العام – والتي دُمات اي تقرير واحد نُشر علإا  .وقدمت العديد مة
تقارير التحقيق رؤا ثاقبة بشأن مااالت التعرض للتدليت و/أو ممارسات الفساد .ويقدم الملحق الول مزيدا مة التفاصيل عة
عمل مكتم المفتع العام المشملل برأى الضمان لعام .2020

-21

وإجماال ،تشكل العمليات التي تقب ضمة نطاق خطة عمل الضمان  28اي المائة مة نفقات الب ا

اي عام  2020بلغت

تغطية الضمان  37اي المائة اي عام  .)2019وهلا تقدير متحفظ للإفقات المغطاة عإدما يمكة أن تكلن الهمية الإسبية المالية
للكيانات الخاضعة للمراجعة كبيرة بالقيمة الدوالرية انظر الفقرة  26لالستثإاءات) .وتغطي االستعراضات االستباقية للإزاهة
بشأن التحليالت القائمة علم الإقد ،مب مراعاة مراجعة مإصة سكلة ،جزءا مة المبلغ المإفق علم التحليالت القائمة علم الإقد
وقدره  2.1مليار دوالر أمريكي وتشير التقديرات إلم أن تغطية الضمان تبلغ  25اي المائة مة إجمالي نفقات التحليالت القائمة
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علم الإقد اي عام  .)2020وبالمثل ،تشير تقديرات مراجعة نظام دعم تإفيل الللجستيات ،التي تدعم إدارة السلب الساسية ،إلم
أنها تلار ضمانا ايما يتعلق بإسبة  25اي المائة مة السلب الغلائية الملزعة اي عام  2020والتي تبلغ قيمتها  2.4مليار دوالر
أمريكي .وتلار مراجعة المساهمات الحكلمية بعض التغطية االضااية اليرادات الب ا

البالغة  7مليارات دوالر أمريكي،

والتي ال تإعكت اي التغطية ال ُمبلغ عإها وقدرها  28اي المائة علم الإفقات اقط.
-22

وعإد صياعة رأى الضمان السإلى ،نظر مكتم المفتع العام أيضا ،حسم االقتضاء ،اي مصادر أخرا للمعللمات ذات الصلة،
بما اي ذلك العمل اللى قام ب مراجب الحسابات الخارجي ووحدة التفتيع المشتركة التابعة لدمم المتحدة اي عام  ،2020وحالة
تإفيل إجراءات المراجعة الداخلية المتفق عليها اعتبارا مة  31ديسمبر/كانلن الول .2020
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ويعتمد مكتم المفتع العام علم االدارة لتقديم المشلرة بشأن جلانم االخفاق الكبيرة المعرواة لإظم المراقبة الداخلية وأنشطة
التدليت وملاطة الضعف المعرواة التي قد تسمك بحدوو أنشطة تدليت أو خسائر كبيرة ،أو التي يمكة أن تعرقل بشكل كبير
استخدام الملارد بكفاءة واعالية .وتقدم االدارة معللمات إلم مكتم المفتع العام عة جلانم االخفاق الكبيرة المعرواة وقت بدء
المراجعة.

لخص تصنيفات هام ال اج ة ف عام 2020
-24

يستخدم مكتم المراجعة الداخلية نظاما مة أربعة مستليات لتصإيف المراجعات التي ياريها ،وهل نظام قائم مإل نلامبر/تشرية
الثاني  .2017ويتسق نظام التصإيف مب التصإيفات التي تستخدمها وكاالت المم المتحدة الخرا.
الشكل  :1توز ع تقار ال قابة حسب التصنيف2020-2017 ،

مالحظة :بدأ تطبيق نظام التصإيف المكلن مة أربعة مستليات اي نلامبر/تشرية الثاني  .2017ومة بية  15تقريرا ُمرضيا جزئيا اي عام ،2017
طبقت ثمانية مإها التصإيف المكلن مة أربعة مستليات أربعة تطلبت بعض التحسية وأربعة تطلبت تحسيإا كبيرا).

-25

ومة بية تقارير المراجعة الداخلية الثالثة عشر الصادرة اي عام  ،2020أو التي اكتملت وصدرت اي أوائل عام  ،2021للحظ
حدوو تحسة عام :حققت سبعة مة عشرة تقارير مراجعة مصإفة تصإيفا مرضيا جزئيا مب الحاجة إلم بعض التحسية سبعة
مة أصل  21اي عام  ،)2019ولم تسفر أى مراجعة عة تصإيف عير مرض .وكان هلا اتااها إياابيا ملحليا مقارنة بعام
 2019وإن كان يستإد إلم عدد أقل مة التقارير المصإفة) ،حيث جرا تصإيف  12تقريرا مة أصل  21تقريرا علم أنها
مرضية جزئيا وهإاك حاجة إلم إجراء تحسية كبير ،أو علم أنها عير مرضية .وأجرا مكتم المراجعة الداخلية استعراضات
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متابعة لتقريرى مراجعة عير ُمرضيية صدرا اي عام  2019وتإفيل االجراءات المتفق عليها لتخفيف المخاطر المحددة .وللحظ
إحراز تقدم كبير اي تإفيل االجراءات المتفق عليها .وتشمل العمليات عير المصإفة استعراضات الضمان اي اللقت الفعلي
لالستاابة لكلايد.19-
الشكل  :2توز ع تصنيفات تقار ال اج ة2020 ،
التصنيف

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

ض جزئيا –
بحاجة إلى ب ض التحسين
 AR/20/13وسائل التلاصل
االجتماعي
 AR/20/14وييفة التأمية عير
الطبي
 AR/20/16إدارة المساهمات
 AR/21/02ويائف نظام دعم
الللجستيات وضلابط
تإفيل
االستخدام
 AR/21/03إدارة استمرارية
العمال
 AR/21/04المكتم االقليمي
لمريكا الالتيإية والبحر الكاريبي
 AR/21/05مستلدع المم
للحاالت
لالستاابة
المتحدة
االنسانية

ض جزئيا –
بحاجة إلى تحسين كبي
 AR/20/11 -8ميانمار
 AR/20/12 -9جمهلرية الكلنغل
الديمقراطية
 AR/21/08 -10مإصة سكلة

الشكل  : 3ا ه ية النسبية للكيا ات الخاض ة لل اج ة (بالدوالر ا

-26

ي

صنف

 AR/20/10 -11متابعة بشأن ليبريا
 AR/20/15 -12متابعة بشأن إدارة
الصلل
 AR/21/01 -13تقرير ملحد عة
نتائة استعراضات الضمان اي
اللقت الفعلي لكلايد19-

ك ) والتصنيفات2020 ،

والمهام التالية عير ممثلة اي الشكل  3نظرا لن أهميتها الإسبية بالقيمة الدوالرية ليست ذات صلة أو ليست ممثلة:
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مراجعة إدارة المساهمات هإاك حاجة إلم بعض التحسية) :تااوز إجمالي المساهمات مة الشركاء الحكلميية 7
مليارات دوالر أمريكي اي عام 2020؛



مراجعة إدارة استمرارية العمال هإاك حاجة إلم بعض التحسية)؛



مراجعة وسائل التلاصل االجتماعي هإاك حاجة إلم بعض التحسية).

ال سائل ال ئيسية الت تم تحد دها ف عام 2020
-27
-28

يقدم هلا القسم لمحة عامة عة المسائل الرئيسية الإاشئة عة مهام الضمان التي أُنازت اي عام .2020
وبشكل عام ،تتسم الكفاءات الساسية بالقلة ،ويإفل الب ا

أهداا وواليت بفعالية .ولم تصدر أى تقييمات مراجعة داخلية عير

مرضية اي عام  .2020وخلصت عالبية تقارير المراجعة إلم أن هإاك حاجة إلم بعض التحسية ،ومة عير المرجك أن تؤثر
هله المسائل بشكل كبير علم تحقيق أهداف الب ا  .وثبتت اعالية تكيف المإظمة مب جائحة كلايد 19-وقدرتها علم الصملد.
-29

ولم تكشف إدارة الب ا

لمكتم المراجعة الداخلية عة وجلد أى ملاطة ضعف جلهرية اي عمليات الحلكمة أو إدارة

المخاطر أو المراقبة اي الب ا

اي عام  .2020وعطم مشروع ضمان االدارة ،وهل تقييم ذاتي لدعراض الخاصة للضلابط

الدنيا التي تديرها شعبة إدارة المخاطر المؤسسية 89 ،مة الضلابط الرئيسية عبر  8مااالت وييفية اي  34مة أكبر عمليات
الب ا  .وعلم الرعم مة أن هله كانت تقييمات ذات إبالع ذاتي ولم يار اختبار دقتها بشكل مستقل مة خالل المراجعات
الداخلية ،اإن االدارة لم تحدد ملاطة ضعف جلهرية اي هله العمليات .ونظرا للقيلد المفروضة علم السفر الإاتاة عة إجراءات
االعالق بسبم كلايد ،19-اقد اعتبر مكتم المفتع العام هلا عامال إياابيا عإد تكلية رأى الضمان اي عام .2020

استجابة الب ا
-30

لكوفيد19-

سلطت استعراضات الضمان اي اللقت الفعلي المتعلقة بكلايد 19-الضلء علم استاابات الب ا

السريعة واي اللقت المإاسم

اي عدد مة المإاطق .عير أن الإااح جاء مة خالل الاهلد الكبيرة المبلولة اي العديد مة المإاطق حيث لم تكة عمليات ونظم
الب ا

مإاسبة تماما للغرض مة أجل استاابة عالمية للطلارئ تإطلى علم إجراءات متزامإة اي العديد مة المإاطق الاغرااية

والمااالت الملاضيعية .وكانت هإاك حاجة إلم إجراء عمليات تكيف مخصصة أو معالاة يدوية ،وال سيما ايما يتعلق بالميزنة
وتخطيط الصلل واالقتإاء ومحاسبة التكاليف واالبالع المالي.

)1

وتحققت استمرارية العمال وترتيبات العمل عة بُعد علم

الرعم مة عدم وجلد الهيكل المتلخم اي التعميمات المتعلقة باستمرارية العمال .وكانت هإاك ملاطة ضعف اي تقييم واختبار
العمليات والإظم الحرجة .ويرجب الفضل اي الحفاي علم استمرارية العمال جزئيا إلم اقتإاء حللل الحلسبة السحابية قبل
الاائحة وإلم الظهلر التدرياي للاائحة واالنتشار الاغ رااي للفيرو  ،اللى وصل إلم المإاطق التي يقدم ايها الب ا
المساعدة االنسانية بعد وصلل إلم مإاطق أخرا .كما سمحت درجة مة المرونة اي تإفيل الضلابط اي الميدان بتحقيق استاابة
سريعة ويسرت تحقيق الهداف.
-31

ومب ذلك ،سلطت الاائحة العالمية والقيلد المفروضة علم السفر الضلء علم الحاجة إلم معايير دنيا مإقحة وضلابط متلقعة
اي ح االت الطلارئ ،مب مراعاة مستلا تقبل المخاطر ومستليات الثقة .وبعد التحلل إلم العمل عة بُعد ،تطلم المر تحسية
اآلليات التإظيمية الستعراض ورصد التإازالت عة الضلابط المادية والتعديالت علم معايير المراقبة الدنيا – بدأ مشروع
ضمان االدارة اي نهاية عام  2020للتعليض عة هلا الإقص اي الرؤية .وتقدم مكاتم الب ا

االقليمية أساسا خط دااع

الثاني مة خالل بعثات الرقابة علم العمليات الميدانية .واي عام  ، 2020أصدر مكتم المراجعة الداخلية تقريرا ملحدا بشأن
الرؤية يُل اكر االدارة بالمسائل التي تم تحديدها اي المراجعات السابقة والتي قد تتطلم نهاا أكثر تإسيقا لضمان تعزيز أنشطة
الخط الثاني وأنها تضيف قيمة .واي المراجعات السابقة ،خلص مكتم المراجعة الداخلية إلم وجلد تباية كبير اي اعالية أنشطة
الرقابة االقليمية ،والتي تتراوح بية البعثات التي يبدو وأنها تكرر عمل خط الدااع الثالث المراجعات الداخلية) إلم البعثات
 )1أجرا مكتم المراجعة الداخلية استعراضات متابعة لهله البإلد اي نهاية  2020والحظ تحقيق تقدم واضك اي معظم المااالت التي جرا استعراضها مة خالل
االستعراضات اي اللقت الفعلي .)AR/21/01
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القلية والهاداة التي تضيف قيمة اي تحسية العمليات الميدانية .عير أن بعثات الرقابة االقليمية كانت مقيدة اي معظم عام ،2020
مما أسفر عة االعتماد الشديد علم ضلابط الخط الول دون رقابة إضااية.
-32

وعلم الإحل اللى اتضك اي االستاابة لكلايد ،19-واي مراجعة مستلدع المم المتحدة لالستاابة للحاالت االنسانية ،هإاك
حاجة إلم تحديث نملذج العمل لتقديم الخدمات العالمية بعد تإفيل إطار خارطة الطريق المتكاملة.

إدارة ال ستفيد ن
-33

اعترااا باهلد االدارة اي هلا الماال ،واصل عمل مكتم المراجعة الداخلية اي عام  2020تسليط الضلء علم المشاكل المتعلقة
بعملية الب ا

الدارة المستفيدية .وايما يتعلق بحماية البيانات والخصلصية ،خلص العمل االستشارى لمكتم المراجعة

الداخلية بشأن رسم خرائط المستفيدية إلم أن االاتقار إلم التلحيد القياسي واالتساق اي جمب بيانات المستفيدية وتاهيزها أدا
إلم نظام معقد يصعم التعامل مع  ،وأن أداة الب ا

الحالية لتقييم أثر الخصلصية يإبغي أن تصبك إلزامية .والحظت

االستعراضات االستباقية للإزاهة بشأن التغلية المدرسية ضعف إدارة بيانات التحاق وحضلر المستفيدية نتياة المراقبة
المحدودة مة جانم الب ا

لهله العمليات وعدم الدقة الالحق اي االبالع مة جانم السلطات المدرسية وعدم إجراء تحقق

للمتابعة.
-34

وتمثل إدارة المستفيدية أيضا مااال مة المااالت التي تإطلى علم مخاطر كبيرة للمحققية .اقد أيهر تحليل أجرى
لالستعراضات االستباقية للإزاهة بشأن التحليالت القائمة علم الإقد تركيزا لمخططات التدليت المتعلقة بامب البيانات والتاهيز
ايما يتعلق ب قلائم المستفيدية المقدمة مة أطراف ثالثة ،مثل الشركاء المتعاونية والحكلمات .واي هلا الصدد ،هإاك حاجة إلم
تعزيز الدعم للإظم اللطإية الدارة البيانات الشخصية وتحسية التفاعل بية الب ا

والإظم اللطإية .كما ال تزال إدارة الشركاء

المتعاونية تشكل ماال اهتمام ،بالإظر إلم دورهم الرئيسي اي إدارة المستفيدية.
-35

ويعتمد العديد مة ارص مإب التدليت واكتشاا علم رقمإة عملية إدارة المستفيدية .وأدركت مراجعة مإصة سكلة الائد المإصة
لتمتة االبالع القائم علم االستثإاءات

)2

وأهميتها كمبادرة مؤسسية حرجة تضمة إدارة اعالة وكفؤة وآمإة للمساعدة الرقمية

للمستفيدية .عير أن المراجعة الحظت أيضا أوج عدم اتساق اي اعتماد مإصة سكلة علم المستلا المؤسسي ولدوات
المساعدة الرقمية بشكل أعم .واي ضلء عدم وجلد قائد أعمال معية ويمتلك السلطة الالزمة لتلجي استخدام التكإلللجيا مة
أجل إدارة المستفيدية ،تللت شعبة التكإلللجيا أدوارا تشغيلية تتااوز الحللل التقإية مة أجل الحفاي علم الزخم وتلبية المتطلبات
التشغيلية للمكاتم القطرية .والحظ أيضا مكتم المراجعة الداخلية اشال اي تحديد وتقرير االتااهات والخيارات الرئيسية
للمساعدة الرقمية للمستفيدية اي اللقت المإاسم علم المستلا المؤسسي وعلم مستلا االدارة العليا .وأدت هله الإقطة الخيرة
إلم التإفيل المتأخر وعير المتسق وعير الكامل للمإصة المؤسسية المحددة للإشر الكامل اي عام  .2017واي نهاية عام ،2020
تم تإفيل مإصة سكلة جزئيا أو كليا اي  66بلدا ،وأدار التطبيق  25مليلن هلية بفعالية.

الخطة ال ق ية وتكا ل النظم وا ت تة
-36

أيهر نطاق عمل مكتم المراجعة الداخلية اتااهات إياابية اي الطريقة التي تدعم بها التكإلللجيا تحقيق الهداف التإظيمية.
وتحسإت قدرات المة السيبراني بية عامي  2017و 2020بفضل التركيز المستمر والاهلد واالستثمارات الكبيرة اي العاملية
والعمليات والتكإلللجيا .ونُشر نظام دعم تإفيل الللجستيات بإااح ،ويلار معيارا مرجعيا مفيدا الدارة مشروعات مإصة سكلة،
مما يتيك نهاا متسقا ومإضبطا الدارة السلب الساسية .عير أن اللضب معقد بسبم االات الإظام التي تارى معالاتها بشكل
اردى مة خالل المكاتم القطرية باستخدام تكإلللجيا معللمات "الظل" وعمليات إعادة التاهيز اليدوية ،وكللك التأخيرات اي
نشر تطبيق الميل الخير بسبم قيلد التمليل والولليات المتإااسة.

 )2تهدف نظم إدارة البيانات لإلبالع القائم علم االستثإاءات لتحليل جميب البيانات اللاردة وتحديد أى اختالالت قد تشير إلم احتمال وجلد مخالفات مثل عدم االمتثال
أو التدليت.
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وسلطت حالة الطلارئ الإاتاة عة كلايد 19-الضلء علم المشاكل التي كانت قائمة مة قبل وتتعلق بتازؤ الإظم والبيانات .اقد
عانت عملية تإقيك الميزانية مة نقص التكامل بية مختلف أدوات البرماة ،ويلت التأخيرات اي تكامل نظم المعللمات تشكل
مخاطر علم إدارة الصلل وتتبعها .وبيإما يتلاصل العمل علم سد الفالة بية أداة البرماة كلميت) ،ومإصة إدارة بيانات
المستفيدية والتحليالت سكلة) ونظام تخطيط الملارد المؤسسية ويإاز – نظام دعم تإفيل الللجستيات) اي الب ا  ،تظل
االحتياجات التإظيمية اي هلا الماال كبيرة.

اإلبالغ عن الخسائ
-38

تإاولت مراجعة حسابات التأمية عير الطبي اي الب ا
الب ا

استعراض عمليات االبالع عة الخسائر واالخطار بها .ولم يكة لدا

نظام متكامل للمخاطر يرصد جميب المخاطر التشغيلية ،بما اي ذلك االبالع عة الخسائر والحلادو .وأدا ذلك إلم

الحاجة إلم العمل مب العديد مة الإظم وأصحاة المصلحة اي الب ا

مة أجل جمب البيانات ،مما تسبم اي احتمال حدوو

االات ،وتأخر زمإي ،ومشاكل بشأن جلدة البيانات.
-39

وكانت الخسائر المتصلة بالتحليالت القائمة علم الإقد عير جلهرية مقارنة بإجمالي حام المعامالت .ويرجب ذلك إلم التعريف
الضيق للغاية للخسائر وعملية التحقيق المطللة لتأكيد الخسائر المحتملة إلم جانم االاتقار العام لللعي اي المكاتم القطرية
وشعم الب ا

الخرا بلجلد التغطية التأميإية ونطاقها) .وايما يتعلق بخسائر العلية ،حددت المراجعة ملاطة ضعف اي

حسة تلقيت االبالع عة الحداو ،ومشاكل بشأن جلدة البيانات ،وعدم اتساق تلاريخ الخسائر أو كمياتها مب مالحظة أن
ال يلجد مسار عمل محدد الصدار شهادات الخسائر اي نظام دعم تإفيل الللجستيات).

ال جاالت ال ؤسسية الت تشكل صدرا ست ا للقلق
-40

تمثل أحد التحديات الكبيرة المبلغ عإها اي التقرير السإلى لعام  2019اي عدم وضلح تلج الب ا

وتحديد أولليات للاهلد.

وواصل مكتم المراجعة الداخلية تسليط الضلء علم أن العمليات وطبقات الدوات الخاصة بالتخطيط وتدبير الملارد والرصد
واالبالع محدودة اي تقييم التقدم واستعراض بفعالية .ويؤدى هلا إلم عدم وضلح المساءلة والملكية؛ وتأخيرات اي تحقيق
بعض أولليات الب ا ؛ ومخاطر االزدواجية بسبم الإهة "المإعزل"؛ وعدم اتساق نتائة الرصد والمراقبة مقابل إطار ضعيف
عملما للمشروعات لمؤشرات الداء الرئيسية والمراحل الرئيسية) اي المااالت التي خضعت للمراجعة.
-41

وبشكل أعم ،وكما للحظ اي العديد مة المهام اي عام  ،2020يإبغي إنشاء أطر كمعايير دنيا وتحديد الظروف التي ال يمكة ايها
اللااء بالمعايير واالعتراف بأن نهة "الحل اللاحد الي يإاسم جميب الحاالت" الدارة عمليات المراقبة قد ال يكلن مإاسبا دائما
الحتياجات البلدان الفردية.

-42

واي عام  ، 2019أبلغ مكتم المراجعة الداخلية عة االاراط اي تخصيص المهام الساسية ،علم المستلا القطرى ،حيث يارى
تكييف الإظم والعمليات بحرية واقا لما يُإظر إليها علم أنها يروف اريدة ،مما يؤدى إلم خطر اعتبار الضلابط "اختيارية"
وليست مطللبة .ويل الإملذج الالمركزى للب ا

يمثل مصدر قلق اي عام  2020حيث نُفلت بعض المشاريب المؤسسية

والضلابط الرئيسية بشكل عير متسق عبر المإظمة .ويارى تكييف نظام سكلة الدارة المستفيدية والتحليالت بشكل كبير اي
بعض المكاتم القطرية الكبيرة ،مما يزيد مخاطر أساليم العمل ويحد مة قدرة خط الدااع الثاني علم إجراء الرقابة بفعالية
وكفاءة .وقدمت أعمال الضمان المتعلقة برسم خرائط بيانات المستفيدية وإدارة وسائل التلاصل االجتماعي أمثلة إضااية علم
ا لعمليات الالمركزية إلم حد كبير دون وجلد أطر حلكمة مإاسبة وتحديد للمعايير الدنيا.
-43

وواصل مكتم المراجعة الداخلية طرح المسائل المثيرة للقلق بشأن عدم مرونة عمليات الملارد البشرية ،والتخطيط المإاسم
للقلة العاملة واختيارها اي المكتبية القطريية الللية خضعا للمراجعة ،واي عمل المتعلق بعملية إعادة االنتداة .ويعتبر التلييف
اي العمليات الرئيسية والقدرات مة العلامل الساسية لضمان جلدة ونزاهة عمليات الب ا .
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ال نظور الجنسا
-44

أدخل مكتم المراجعة الداخلية التقييم واالبالع المإتظمية عة نضة المإظلر الاإساني اي عمليات الب ا

مة خالل مراجعات

المكاتم القطرية اي عام  2019وواصل ذلك اي عام  .2020واختلفت الإتائة ايما بية العمليات ،ولكة اللعي آخل اي االزدياد
بشكل عام وكانت هإاك جهلد ملحلية لتعميم مراعاة المإظلر الاإساني اي العمليات .وتأثرا بسياق اجتماعي وثقااي محفلف
ب التحديات ،يل تمثيل المرأة مإخفضا اي العديد مة العمليات الخاضعة للمراجعة علم الرعم مة مبادرات التلييف المستهداة
التي تسعم إلم اللصلل إلم جمهلر أوسب مة الإساء واجتلابهة .وكانت مشاركة الإساء وإدماجهة اي تإفيل أنشطة البرامة
واضحة ،ولكة هإاك حاجة إلم مزيد مة التلعية بشأن الحلاجز مة أجل السماح بتخطيط التدخالت البرناماية المستهداة
وتإفيلها .وباالضااة إلم ذلك ،لم يكة المإظلر الاإساني دائما أوللية اي حاالت الطلارئ بسبم قيلد الملارد والتركيز علم
تإفيل العمليات .وال يزال الحصلل علم البيانات المصإفة حسم الاإت والعمر مة عمليات التسايل واالستهداف مااال يتطلم
المزيد مة الاهد ،علم الإحل المبية اي المراجعة الداخلية لإظام سكلة.
حالة تنفي اإلج اءات ال تفق عليها
-45

اعتبارا مة يلليل/تملز  ،2019زاد المدير التإفيلى تركيز الب ا

علم متابعة االجراءات المتفق عليها واحصها والمساءلة

بشأنها .وأدا ذلك إلم إعالق عدد كبير مة االجراءات اي إطار زمإي قصير ،وزيادة التفاعل مب مكتم المراجعة الداخلية
لتحديد تدابير التخفيف البديلة إذا كانت االجراءات الولية المتفق عليها صعبة أو تستغرق وقتا أطلل اي التإفيل مما كان متلقعا.
وكان الهتمام االدارة المستمر بهله الملر أثر إياابي :تحسة تإفيل االجراءات وإعالقها تدريايا مإل مإتصف عام .2019
-46

وأدا التحلل اي خطة عمل مكتم المراجعة الداخلية إلم نهة يإطلى علم قدر أكبر مة االستشارات إلم انخفاض إجمالي اي
عدد إجراءا ت المراجعة المتفق عليها الصادرة اي عام  ،2020وهل ما يمثل انخفاضا قدره  44اي المائة مقارنة بعام 2019
مة  206إلم .)116
الشكل  :4اإلج اءات ال تفق عليها الصادرة وال غلقة كل ربع سنة2020-2016 ،

-47

ويؤدى هلان العامالن ماتمعان إلم آااق إياابية للغاية بشأن عدد االجراءات المعلقة اي نهاية عام  ،2020وهل أدنم مستلا
ل مإل عام .2013
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الشكل  :5عدد اإلج اءات ال تفق عليها ال لقة2020-2016 ،

-48

وتااوزت االجراءات المتأخرة  244يلما اي المتلسط عة االطار الزمإي التقديرى لتإفيلها ،وهل ما يمثل زيادة عة متلسط
قدره  190يلما اي عام  .2019وبسبم جائحة كلايد ،19-نقحت االدارة اي يلنيل/حزيران  2020ملاعيد التإفيل المستهداة
للعديد مة االجراءات .وبعد هله العملية ،أصبحت االجراءات المتأخرة اآلن تبلغ  24يلما اي المتلسط بعد تلاريخ تإفيلها
المإقحة.
الجدول  :4حالة تنفي اإلج اءات ال تفق عليها 2019 ،و2020
خاط
توسطة
2019

خاط
توسطة
2020

ال ج وع
2019

ال ج وع
2020

44

81

134

144

178

225

85

56

118

68

203

124

129

137

252

212

381

349

50

66

123

127

173

193

79

71

129

85

208

156

38

34

76

46

114

80

عير متاحة

6

عير متاحة

13

عير متاحة

19

خاط تف ة
2019
فتوحة ف بدا ة السنة
صدددددادرة اي الفترة يإدداير/كددانلن الثدداني –
ديسمبر/كانلن الول
ال ج وع
مدغدلدقددة ادي الدفدتدرة يدإددايدر/كدداندلن الدثدداندي –
*
ديسمبر/كانلن الول
لقة ف ها ة السنة
متأخرة تتااوز تاريخ التإفيل الصدددلي المتفق
علي )
متأخرة تتااوز تاريخ التإفيل المإقك)

خاط تف ة
2020

* أجريت تعديالت اي يإاير/كانلن الثاني  2020لتعكت االجراءات التي تم تحديدها علم أنها مإفلة بحللل  31ديسمبر/كانلن الول  2019والتي أكد
مكتم المراجعة الداخلية أنها مغلقة اي الشهر التالي .وضمة ذلك االبالع عة الاهلد المتعلقة بإجراءات االعالق اي السإة التي تتعلق بها .واي عام
 – 2021تلقفت ممارسة التعديل اليدوى بعد نهاية العام لضمان مطابقة جميب البيانات المبلغ عإها مب البيانات المتاحة اي الإظام المستخدم لمتابعة
االجراءات المتفق عليها .واي يإاير/كانلن الثاني  ،2021استعرض مكتم المراجعة الداخلية  20إجراء حددتها االدارة علم أنها نفلت اي نهاية العام
وتم إعالقها اي وقت الحق .ولم تار إزالة هله االجراءات العشرية مة العداد الملكلرة أعاله .ولعراض المقارنة ،إذا كان مكتم المراجعة الداخلية
قد واصل نشر تسليات نهاية العام ،لكان ماملع االجراءات المعلقة اي نهاية العام قدره  136تبلغ  156مب تغيير المإهاية).

-49

وسيلاصل مكتم المراجعة الداخلية العمل بالشراكة مب االدارة ووحدات الب ا
ضمان تخفيف المشاكل المحددة بشكل مالئم واي اللقت المإاسم.

لمتابعة االجراءات المتفق عليها مة أجل
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ل حة عا ة عن أ شطة كتب التفتيش والتحقيق
خد ات التحقيق
-50

يارى مكتم التفتيع والتحقيق تحقيقات اي ادعاءات سلء السللك ،بما يشمل ادعاءات ارتكاة تدليت واساد ضد الب ا
وبراما  .وتإطلى التحقيقات أ يضا علم البالعات المقدمة بلقلع خرق للسياسات واالجراءات واالصدارات االدارية الخرا.
ويغطي نطاق تحقيقات المكتم جميب أنلاع سلء السللك والمخالفات المرتكبة مة جانم مليفي الب ا

والشركاء والمحالة

إلي  ،بما يشمل ادعاءات انتهاك سياسة مكااحة التدليت والفساد؛ واالستغالل واالنتهاك الاإسيية؛ والتحرش الاإسي؛
والمضايقات وإساءة استعمال السلطة والتمييز ،اضال عة االنتقام مة المبلغية عة المخالفات.
-51

ويارى مكتم التفتيع والتحقيق أيضا تحقيقات مب الطراف الخارجية ،بما يشمل البائعية والشركاء المتعاونية بإاء علم
ادعاءات التدليت والفساد ،ويمكة أن يحقق مكتم التفتيع والتحقيق أيضا اي ادعاءات بلقلع حاالت استغالل وانتهاك جإسيية
للمستفيدية مة الب ا

-52

ملجهة ضد مليفي الشركاء المتعاونية.

ويدعم مكتم التفتيع والتحقيق التزام الب ا

بتعزيز بيئة عمل أخالقية وآمإة وخالية مة سلء المعاملة مب الحفاي علم سياسة

عدم التسامك إطالقا إزاء التدليت والفساد واالنتقام واالستغالل واالنتهاك الاإسيية والتحرش الاإسي وعير ذلك مة أشكال
السللك المسيء  .ويتضمة تطبيق نهة عدم التسامك إطالقا اي هله المااالت التزاما مة جانم المكتم بتقييم ادعاءات بخرق
سياسات الب ا

والتحقيق اي االدعاءات عإدما يكلن هإاك ما يبررها  ،والتزاما مة جانم االدارة باتخاذ االجراء المإاسم

عإدما تثبت التحقيقات ارتكاة مخالفات .وترد تقارير تحقيقات مكتب التفتيش والتحقيق بشأن االدعاءات المثبتة بأدلة لعام 2020
اي الادول ثانيا-ألف مة الملحق الثاني.
-53

ويقلم اريق تلقي البالعات اي مكتم التحقيق والتفتيع باستعراض وتقييم جميب الشكاوا اللاردة كانت هإاك  616شكلا اي
عام  .)2020امإل عام  ،2020يقلم اريق مخصص معإي بساالت االبالع باستعراض الشكاوا اللاردة للتأكد مة إعادة تلجي
تلك التي ال تقب ضمة اختصاص مكتم التحقيق والتفتيع إلم االدارات أو الشركاء المعإيية ،أو تقديم التلجي والمشلرة ايما
يتعلق بماملعة الخيارات المتاحة للمليفية بهدف حل الملر مبكرا وبشكل اعال قدر االمكان ،واالتفاق مب مقدم الشكلا علم
آليات الحل الخرا التي قد تبدو أكثر اعالية .ويستعرض الفريق المعإي بساالت االبالع أيضا االدعاءات ويامب المزيد مة
الدلة التخاذ قرار بشأن اتك تحقيق والوللية الممإلحة لكل حالة محددة ،اضال عة تدابير الحماية حسم االقتضاء .وبمارد
اتك التحقيق ،يتم إسإاده إلم أحد المحققية .وتكلن نتياة التحقيق إما تقرير تحقيق عإدما تثبت االدعاءات بأدلة أو ملكرة إعالق
عإدما تكلن االدعاءات دون أسا

أو ال يمكة إثباتها بما يتفق مب عمء االثبات المطللة ،وهل "بما ال يدع مااال لشك معقلل"

بالإسبة للب ا .
-54

ومة بية  616شكلا تتعلق بسلء السللك والمخالفات وردت مة خالل مختلف آليات االبالع المتاحة اي عام  ،2020أسفرت
 141شكلا اي نهاية العام عة اتك تحقيق ،اكتملت مإها  36شكلا خالل العام ،وتم إعالق  137شكلا وإحالة  65شكلا إلم
وكاالت أو إدارات أخرا أو إلم شركاء خارجيية ،ويلت  190شكلا اي ساالت االبالع و 83معلقة اي انتظار استكمال
التحقيقات مة قبل هيئات التحقيق الخارجية التي أحيلت إليها.

-55

وبحللل نهاية عام  ،2020كان قد تم االنتهاء مة البت اي  201شكلا مة أصل  368شكلا ُمر دحلة مة عام  2019أو قبل
ذلك ،بما اي ذلك  56تحقيقا مكتمال و 145شكلا تم إعالقها أو إحالتها ؛ ويارى التحقيق اي  103شكلا وهإاك  42شكلا
معلقة و 22شكلا ال تزال اي مرحلة القبلل.

ز ادة عدد الشكاوى
-56

علم الرعم مة أن مكتم التفتيع والتحقيق شهد عددا كبيرا مة شكا وا سلء السللك والمخالفات المبلغ عإها اي عام ،2020
وهي زيادة عة عدد شكاوا عام  2019البالغة  584شكلا ،اإن الإمل لم يكة سريعا مقارنة بعام  .2018عير أن مة السابق
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لوان الخللص إلم ما إذا كان عدد الشكاوا قد وصل إلم مستلا ثابت .ويدير مكتم التفتيع والتحقيق نحل  200تحقيق مفتلح
اي أى وقت مة الوقات ويتعلق نصفها بقضايا تدليت أو اساد.
الجدول  :5قار ة حالة أ شطة التحقيق2020-2018 ،
2017

2018

2019

2020

التحقيقات ال لقة وال حَّلة ن السنة السابقة

10

25

47

94

شكاوا السإة السابقة ال ُمرحدلة إلم السإة الحالية

5

9

82

274

186

368

584

616

201

402

713

984

الشكاوا المحالة إلم وكاالت أو إدارات أخرا أو إلم شركاء آخرية

)(22

)(68

)(61

)(100

شكاوا أعلقت بعد التقييم الولي ولم تسفر عة اتك تحقيق رسمي ،بما يشمل الشكاوا المكررة

)(105

)(152

)(204

)(247

)(9

)(82

)(274

)(337

65

100

174

300

عدد ويائف المحققية المهإيية

10

15

17

21

عدد التحقيقات لكل محقق

6.5

6.7

10.2

14

تحقيقات متصلة بشكاوا السإة السابقة

15

34

54

159

تحقيقات متصلة بشكاوا السإة الحالية

50

66

120

141

التحقيقات الت أ جزت خالل السنة الحالية

40

53

80

92

)(25

)(47

)(94

)(208

عدد الشكاوا التي استلمها مكتم المفتع العام اي السإة الحالية
ج وع عدد الشكاوى ال دارة خالل السنة

الشكاوا المتبقية اي ساالت االبالع اي نهاية السإة
ج وع عدد التحقيقات

*

توز ع عدد التحقيقات

تحقيقات جارية اي نهاية السإة

* تشمل الشكاوا المدرجة اي ساالت االبالع تلك التي خضعت للتقييم وأحيلت إلم هيئات تحقيق خارجية .ويرصد مكتم التفتيع والتحقيق هله
التحقيقات ويبلغ عة اكتمالها .وباالضااة إلم ذلك ،يعلق مكتم التفتيع والتحقيق الشكاوا أثإاء جمب أدلة إضااية خالل عملية التقييم .واي عام ،2020
تم تعليق  125مة أصل  337قضية مدرجة اي ساالت االبالع.
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الشكل  :6الشكاوى ال دارة حسب وع الفئة 2019 ،و2020

-57

ويشير الشكل  7إلم الحاالت المختلفة لعملية التحقيق:


الشكاوا المغلقة أو المحالة هي المسائل التي أعلقت أثإاء عملية التقييم أو أحيلت إلم وحدة وييفية مإاسبة الدارتها أو
تسليتها.



المعلقة والمدرجة اي ساالت االبالع تشير إلم المسائل الخاضعة للتقييم.



التحقيقات الاارية تشير إلم أن جرا تقييم ادعاء ،وقررت أن هإاك ما يبرر إجراء تحقيق ،وأن هإاك تحقيقا جاريا.
وتادر االشارة إلم أن االدعاءات التي تارا تحقيقات بشأنها ال تكلن بالضرورة مثبتة بأدلة.



التحقيقات المكتملة تشير إلم أن االنتهاء مة تحقيق ما مة جميب الإلاحي.

الشكل  :7الشكاوى ال دارة ،حسب ال حلة ف ع لية التحقيق 2019 ،و2020
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ز ادة وظف التحقيقات
-58

أدا تزايد عدد الشكاوا المبلغ عإها علم مر السإية إلم زيادة عدد التحقيقات لكل محقق ،مما أثر علم االطار الزمإي الجراء
التحقيقات اي مكتم التفتيع والتحقيق واستكمالها .ووااقت إدارة الب ا

علم زيادة ملحلية اي ملارد التحقيق ،ليكلن مستلا

عدد القضايا لكل محقق أكثر قابلية لإلدارة ،علم الرعم مة أن ال يزال مرتفعا بعد أن زاد مة  6.5قضية اي عام  2017عإدما
بدأت الزيادة اي الشكاوا إلم  14اي عام  .2020واكتمل مالك مليفي المكتم االقليمي لمكتم التفتيع والتحقيق اي نيروبي
وتأست اي عام  2020وأصبك يعمل بكامل طاقت  .ويلار الخبراء االستشاريلن اللية يعمللن بملجم بعقلد قصيرة المدة
المرونة لتإاول الزيادة اي عدد التحقيقات ،والتي يلاصل مكتم التفتيع والتحقيق رصدها عة كثم .واي حالة زيادة عدد
التحقيقات لدا مكتم التفتيع والتحقيق ،سيتعية أن يإظر الب ا

اي تخصيص ملارد إضااية ،أو تمديد الطر الزمإية أو

تغيير العمليات مة أجل تحليل بعض الشكاوا إلم دوائر أخرا.

ع لية أقوى لتلق الشكاوى وتحد د ا ولو ات
-59

هإاك نهة آخر لمعالاة العدد المتزايد مة البالعات وعمليات التحقيق وهل تعزيز عملية تلقي البالعات ،أى التقييم الولي
لالدعاءات اللى يؤدى إلم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيارى اتك تحقيق أم ال أو ستتم إحالة المسألة إلم كيانات مختصة
أخرا .وتتضمة العملية أيضا تحديد أولليات القضايا مة خالل تقييم مدا خطلرتها وأهميتها الإسبية .ويارى تقييم االدعاءات
المتعلقة بالعإف الاإسي والتحرش الاإسي وحاالت التدليت الكبيرة التي تزيد عة  100 000دوالر أمريكي) علم أنها حرجة
وتمإك الوللية للتحقيق .وأُنشئت وحدة معإية بالإظر اي الشكاوا تضم خمسة خبراء استشاريية ست ُحلل ثالو مة هله الليائف
إلم ويائف ثابتة اي عام  )2021بهدف استكمال التقييمات الولية اي عضلن ثالثة أشهر كحد أقصم وتلثيق القرار الخاص
باختيار القضايا وتحديد الولليات بشكل أكثر اعالية .واي عام  ،2020أدارت اللحدة المعإية بالإظر اي الشكاوا اي مكتم
التفتيع والتحقيق  890شكلا ،تم إعالق أو إحالة أو تقييم  553وأرتئي أنها تستلزم التحقيق؛ ويلت  212شكلا قيد التقييم،
مإها  125معلقة اي نهاية العام .واي عام  ،2019أدار مكتم التفتيع والتحقيق ما ماملع  666شكلا.

التحقيقات بالوكالة
-60

مب وجلد عدد كبير مة القضايا ،يؤدى تحديد أوللياتها إلم عدد كبير مة القضايا ذات الوللية المإخفضة ،مما يؤثر علم االطار
الزمإي لعمل مكتم التفتيع والتحقيق علم إناازها .وقد أنشأ مكتم التفتيع والتحقيق عملية تحقيق باللكالة يستعية بملجبها
بمليفية ميدانيية تحت إشراا لدعم التحقيقات ذات الوللية المإخفضة نسبيا.

توثيق عالقات ال ل ع وظائف ال قابة لدى الش كاء ال ت او ين
-61

دأة مكتم المفتع العام علم العمل علم زيادة التإسيق مب ويائف الرقابة لدا الشركاء المتعاونية مإل عام  2017عإدما أدخل
مكتم المراجعة الداخلية عمليات العإاية اللاجبة للمإظمات عير الحكلمية .وأقام مكتم التفتيع والتحقيق عالقات العمل هله،
وسعم اي الحاالت التي ثبتت ايها ملثلقية واعالية وقدرة ويائف الرقابة للشركاء المتعاونية إلم االعتماد علم قدراتهم علم
التحقيق اي ادعاءات سلء السللك والمخالفات اي إطار المشاريب الممللة مة الب ا  .وقد ثبتت اعالية هلا الاهد التعاوني،
حيث أدا إلم استكمال  32تحقيقا جميعها تتعلق بمليفي الشركاء المتعاونية) ،مإها  21تحقيقا ثبت ايها ادعاء سلء السللك
أو المخالفة وأسفر عة اتخاذ إجراءات تأديبية مة جانم الشريك المتعاون .ويعتزم مكتم التفتيع والتحقيق ملاصلة تطلير
عالقات عمل مب ويائف الرقابة لدا الشركاء المتعاونية.

أث كوفيد19-
-62

تكيف مكتم التفتيع والتحقيق مب أثر كلايد 19-اي عام  ،2020بما يتماشم مب جميب عمليات الب ا

الخرا .وكان استخدام

مكتم التفتيع والتحقيق للعمل الميداني والعمل عة بُعد بشكل روتيإي الجراء التحقيقات يعإي أن لدي خبرة اي العمل عة بُعد
وتكيف بسرعة وكفاءة الجراء التحقيقات عة بُعد .ومب ذلك ،تادر االشارة إلم أن التحقيقات عة بُعد تعإي تمديد الطر الزمإية
للتحقيقات نتياة اعتمادها علم نقل الدلة مة الميدان وإجراء المقابالت عة بُعد وعلامل مماثلة.

18
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واي عام  ،2020أنهم مكتم التفتيع والتحقيق عملية شراء بدأها اي عام  2019للحصلل علم خدمات شركاء الدعم اي ماال
التحقيق ،مثل ماملعات التحقيق المتخصصة الخارجية .وم اكة ذلك مكتم التفتيع والتحقيق مة إجراء تحقيقات ميدانية اي
المإاطق التي ُمإب ايها السفر بسبم كلايد 19-أو اللضب المإي ،وجمب الدلة التي لم يكة مة الممكة الحصلل عليها بطريقة
أخرا.

-64

وقد داعت جائحة كلايد 19-أيضا مكتم التفتيع والتحقيق إلم العمل بشكل أوثق مب خدمات التحقيق الخرا التابعة لدمم
المتحدة .وقد ساعد مكتم التفتيع والتحقيق خدمات التحقيق التابعة لدمم المتحدة اي إجراء تحقيقاتها ودعاها إلم المساعدة اي
تحقيقات اي الحاالت التي أدت ايها جائحة كلايد 19-أو علامل أخرا إلم تعلر اللصلل إلم الميدان .وم اكة تعزيز التلاصل
والتعاون بية اللكاالت مكتم التفتيع والتحقيق مة استكمال تحقيقات معقدة وحرجة بإااح اي اللقت المإاسم وبطريقة اعالة.

التحقيق ف حاالت التدليس
-65

أكمل مكتم التفتيع والتحقيق اي عام  2020ما ماملع  45تحقيقا اي ادعاءات بالتدليت أو تضارة المصالك التي تإطلى
علم تدليت ،وثبت  26تحقيقا مإها بالدلة ،بما اي ذلك تسعة تتعلق بمليفي الب ا .
الشكل  :8توز ع حاالت التدليس2020 ،

-66

وإذا تبية أن مليفي الب ا

قد انتهكلا سياسات الب ا

 ،بما اي ذلك سياسة مكااحة التدليت والفساد ،تُقدام تقارير التحقيقات

ذات الصلة إلم شعبة الملارد البشرية للإظر ايها وإحالتها إلم االدارة مشفلعة بتلصية باتخاذ إجراءات تأديبية إذا لزم المر.
وحيثما تفيد ادعاءات التدليت بتلرط مليفي بائعي الب ا

أو شركائ المتعاونية ،تحال القضايا إلم وحدات التحقيق اي تلك

الكيانات ويتابعها مكتم التفتيع والتحقيق حتم اكتمال التحقيق .واي يل يروف معيإة ،يمكة أن يكمل مكتم التفتيع والتحقيق
التحقيق إذا لم يكة لدا الطرف الخارجي القدرة علم أداء العمل الالزم.
-67

وإذا زُ عم أن أحد البائعية أو الشركاء المتعاونية للب ا

قد ارتكم تدليسا ضد الب ا  ،يارى مكتم التفتيع والتحقيق نفس

التحقيق ،ويُحيل التقارير التي تثبت التدليت إلم لاإة عقلبات البائعية اي الب ا
-68

للإظر ايها واتخاذ قرار بشأنها.

وتعتبر الخسائر مثبتة عإدما تدعمها أدلة تم جمعها أثإاء التحقيق .وتعكت الخسائر المثبتة التحقيقات المكتملة ،وبالتالي قد
ال تعكت إجمالي خسائر الب ا

المإسلبة إلم التدليت .واي عام  ،2020استرد الب ا

مبلغ  100 906دوالرات أمريكية

مة الخسائر المثبتة التي بلغت اي ماملعها  133 491دوالرا أمريكيا.
-69

وتمثل الخسائر المفترضة تقديرات تم االبالع عإها اي ادعاء أو كُشفت اي سياق سير أعمال التحقيق ولكة لم يكتمل التحقيق
بشأنها بعد .وترد تفاصيل عة الخسائر المفترضة اي الادول  6وذلك لعراض العلم ومة الممكة أن تتغير.

الجدول  :6قضا ا التدليس ال فت ض وال ثبت با دلة

WFP/EB.A/2021/6-D/1

19

تدليت – مثبت بأدلة
قضا ا التدليس والفساد حسب النوع

دوالر أ

أنشطة تدليت – مليفل الب ا

ك

%

10 241

8

5 696 141

0

0

0

0

0

0

33 465

1

20 834

16

0

0

0

0

0

0

102 415

76

0

0

133 491

100

5 729 606

100

أنشطة تدليت – الشركاء المتعاونلن والمإظمات عير الحكلمية
سرقة العلية/التحليالت القائمة علم الإقد أو تحليل مسارها – البائعلن
سددددرقدة العدليدة/التحليالت القدائمدة علم الإقدد أو تحليدل مسددددارهدا – الشددددركداء
المتعاونلن والمإظمات عير الحكلمية
ال ج وع

دوالر أ

ك

%
99

أنشطة تدليت – البائعلن
سرقة العلية/التحليالت القائمة علم الإقد أو تحليل مسارها – مليفل الب ا

تدليت – مفترض مقدر)

ال ضا قات ،والتح ش الجنس  ،وإساءة است ال السلطة ،والت ييز
-70

اي عام  ،2020أكمل مكتم التفتيع والتحقيق  13تحقيقا بشأن تحرش جإسي تإطلى علم مليفي الب ا  .وتم إثبات ثمانية
مة هله التحقيقات بأدلة .وبحللل نهاية العام ،كان لدا مكتم التحقيق والتفتيع  14تحقيقا جاريا بشأن التحرش الاإسي .وهإاك
أشكال لفظية وجسدية مة التحرش الاإسي علم حد سلاء ولم يشتمل أى مة تحقيقات التحرش الاإسي المثبت والمبلغ عإ اي
عام  2020علم تحرش جإسي جسدى يإدرج اي عداد العإف الاإسي.

-71

وأُنازت تسعة تحقيقات بشأن السللك المسيء اي عام  ،2020وتم إثبات االدعاءات اي حالة مإها ضد أحد مليفي الب ا .
واي نهاية عام  ،2020كان لدا مكتم التحقيق والتفتيع  29تحقيقا جاريا بشأن السللك المسيء.

الح ا ة ن االستغالل واال تهاك الجنسيين
-72

يتعية علم جميب مليفي الب ا

إبالع مكتم التحقيق والتفتيع بأى ادعاءات لالستغالل واالنتهاك الاإسيية .وقد أكمل مكتم

التفتيع والتحقيق  17تحقيقا اي مثل هله االدعاءات اي عام  ،2020حيث كانت أربعة مإها مثبتة بأدلة ،جميعها ضد مليفي
الشركاء المتعاونية .واي نهاية عام  ،2020كان هإاك  16ادعاء بشأن االستغالل واالنتهاك الاإسيية ال يزال قيد التقييم ،وتم
تعليق  19وإعالق أو إحالة .36
-73

ويتعية علم جميب وكاالت المم المتحدة وصإاديقها وبراماها تقديم تقارير مغفلة المصدر بشأن ادعاءات االستغالل واالنتهاك
الاإسيية إلم المية العام لدمم المتحدة عإدما تتلار معللمات كااية لتحديد أى اعل محتمل مة أاعال االستغالل واالنتهاك
الاإسيية .ويتم االبالع عة هله االدعاءات علإا اي الملقبhttps://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and- :

 .abuse/ar/content/data-allegations-un-system-wideولم تستلف جميب ادعاءات االستغالل واالنتهاك الاإسيية اللاردة
اي عام  2020إلم مكتم التفتيع والتحقيق المتطلبات الالزمة البالع المية العام بها.
التفتيشات
-74

تعتبر التفتيشات تحريات يمكة إجراؤها اي مااالت المخاطر المتصلرة ،خارج نطاق خطة عمل الضمان السإلية أو اي عياة
ادعاء محدد .والغرض مة التفتيع هل اكتشاف الحقائق التي تشير ،اي حال ثبلتها ،إلم احتمال حدوو مخالفة أو سلء سللك
يستلزم التحقيق.

-75

و أكمل مكتم التفتيع والتحقيق عملية تفتيع واحدة اي عام  ،2019ركزت علم المخاطر المرتبطة بتلزيب العلية وشراء
العلية المحلية اي اليمة .وصدر تقرير التفتيع اي عام .2020
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ال لحق ا ول
*

ألف :تقار ال اج ة والتصنيفات
ه ة ال اج ة
1

مراجعة متابعة تإفيل االجراءات المتفق عليها مة المراجعة الداخلية
لعام  2019لعمليات الب ا اي ليبريا

ال قم ال ج

للتق

AR/20/10

التصنيف
عير مصإف

AR/20/11

مرض جزئيا – بحاجة إلم تحسية
كبير

AR/20/12

مرض جزئيا – بحاجة إلم تحسية
كبير
مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية
مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية

2

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

اي ميانمار

3

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا
الديمقراطية

اي جمهلرية الكلنغل

4

المراجعة الداخلية للسائل التلاصل االجتماعي

AR/20/13

•

5

المراجعة الداخلية للييفة التأمية عير الطبي اي الب ا

AR/20/14

•

6

مراجعة متابعة تإفيل االجراءات المتفق عليها مة المراجعة الداخلية
لعام  2018الدارة الصلل اي الب ا

AR/20/15

•

7

المراجعة الداخلية الدارة مساهمات الب ا

AR/20/16

•

8

تقرير ملحد عة الإتائة المستخلصة مة استعراضات الضمان اي
اللقت الفعلي لكلايد19-

AR/21/01

•

9

المراجعة الداخلية لليائف نظام دعم تإفيل الللجستيات وضلابط
االستخدام

AR/21/02

مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية

•

10

المراجعة الداخلية الدارة استمرارية العمال

AR/21/03

مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية

•

11

المراجعة الداخلية للمكتم االقليمي لمريكا الالتيإية والبحر الكاريبي

AR/21/04

مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية

•

12

المراجعة الداخلية لمستلدع المم المتحدة لالستاابة االنسانية

AR/21/05

مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية

•

13

المراجعة الداخلية لمإصة سكلة

AR/21/06

مرض جزئيا – بحاجة إلم تحسية
كبير

عير مصإف
مرض جزئيا – بحاجة إلم بعض
التحسية
عير مصإف

* أُناز العمل بأكمل اي عام  ،2020عير أن التقارير بشددأن المهام التي بدأت اي وقت متأخر مة عام  2020قد تصدددر اي عام  .2021ويمكة االطالع علم تقارير
المراجعة الداخلية وملاعيد إصدار كل مإها علم العإلان التالي.https://www.wfp.org/audit-inspection-reports :
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باء :جاالت الض ان االستشاري
ال قم ال ج

عنوان التق

للتق

تار خ اإلصدار الف ل /ال توقع

1

تقرير استشارى عة رسم خرائط بيانات المستفيدية

AA/20/03

يلليل/تملز 2020

2

تقرير استشارى عة االقفال المالي الشهرى وإعداد التقارير

AA/20/04

يلليل/تملز 2020

3

تقرير استشارى عة المة السيبراني اي الب ا

AA/21/01

يإاير/كانلن الثاني 2021

ا ع ال االستشار ة ال خصصة ا خ ى ال شار إليها ف ال أي
4

العمل االستشارى بشأن ترتيبات التحليالت المالية بالهلاتف المتإقلة
اي المكتم القطرى للصلمال

ال يإطبق

5

استعراض محدود الإطاق للضلابط الداخلية لعملية التسليم اي
المكتم القطرى اي الصلمال

ال يإطبق

6

رؤا ملحدة بشأن خط الدااع الثاني للب ا

ال يإطبق

يلنيل/حزيران 2020

ال يإطبق

يلنيل/حزيران إلم
نلامبر/تشرية الثاني 2020

 7إلم  10مالحظات ضمان اي اللقت الفعلي بشأن كلايد19-
16

يلليل/تملز 2020
يإاير/كانلن الثاني 2021

جيم :تقار االست اضات االستباقية للنزاهة
عنوان التق

ال قم ال ج

للتق

تار خ اإلصدار

1

استعراض استباقي للإزاهة لبرامة التغلية المدرسية اي الب ا

PIR/20/01

مايل/أيار 2020

2

خطة التدليت اي التحليالت القائمة علم الإقد وتحليل الفالات

PIR/20/02

يلليل/تملز 2020
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ال لحق الثا
ثا يا-ألف :تقار التحقيق – االدعاءات ال ثبتة بأدلة
ال قم ال ج
ال كتب اإلقلي

عنوان التق

للتق

تار خ اإلصدار

آلسيا وال حيط الهادئ

1

I 63/19-A

ممارسة تدليت – مليفلن تحقيق باللكالة)

مايل/أيار 2020

2

I 63/19-B

ممارسة تدليت وتضارة المصالك – مليفلن

مايل/أيار 2020

3

I 174/20

ممارسات اساد – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

4

I 180/20

تحرش جإسي – مثبت بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

ال كتب اإلقلي

للش ق ا وسط وش ال أف قيا

5

I 23/19

تحرش جإسي – مليفلن

يإاير/كانلن الثاني 2020

6

I 56/19

مضايقات وتحرش جإسي – مليفلن

أبريل/نيسان 2020

7

I 114/19

مضايقات وتحرش جإسي – مليفلن

أبريل/نيسان 2020

8

I 27/19

تقديم بيانات كاذبة وشهادات مزورة – مليفلن

مايل/أيار 2020

9

I 62/19

مضايقات – مليفلن

أكتلبر/تشرية الول 2020

ال كتب اإلقلي

لغ ب أف قيا

10

I 55/18

تحرش جإسي – مليفلن

يإاير/كانلن الثاني 2020

11

I 71/18

تحرش جإسي – مليفلن

يإاير/كانلن الثاني 2020

12

I 64/18

ال كتب اإلقلي

اختال

أملال الب ا

– مليفلن

ديسمبر/كانلن الول 2020

للجنوب ا ف ق

13

I 56/20

استغالل وانتهاك جإسيان – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

مار /آذار 2020

14

I 111/19

مضايقات وتحرش جإسي – مليفلن

يلنيل/حزيران 2020

15

I 193/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

16

I 58/18

ادعاءات بتضارة المصالك ،وإساءة استعمال ملارد الب ا  ،وإساءة استعمال
السلطة ،وعدم التما ملااقة علم القيام بإشاط خارجي – مليفلن

ديسمبر/كانلن الول 2020

17

I 203/20

ممارسة تدليت – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

18

I 117/19

تضارة مصالك – مليفلن

ديسمبر/كانلن الول 2020

ال كتب اإلقلي

لش ق أف قيا

19

I 41/19

تحرش جإسي – مليفلن

ابراير/شباط 2020

20

I 57/19-A

سرقة ملاد عير علائية – مليفلن

مار /آذار 2020

21

I 57/19-B

سرقة ملاد عير علائية – مليفلن

مار /آذار 2020

I 89/20

استغالل وانتهاك جإسيان – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

مايل/أيار 2020

23

I 97/20

ممارسة تدليت – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون

يلنيل/حزيران 2020

24

I 117/20

سرقة ملاد عير علائية – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون يلليل/تملز 2020

22

25

I 49/19

ممارسة تدليت – مليفلن

أعسطت/آة 2020

26

I 111/20

سرقة نقد – مليفلن تحقيق باللكالة)

أكتلبر/تشرية الول 2020

I 75/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

أكتلبر/تشرية الول 2020

27

WFP/EB.A/2021/6-D/1

23

ثا يا-ألف :تقار التحقيق – االدعاءات ال ثبتة بأدلة
عنوان التق

تار خ اإلصدار

ال قم ال ج

I 80/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

أكتلبر/تشرية الول 2020

I 172/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

I 173/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

I 176/20

ممارسات اساد – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

I 179/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

نلامبر/تشرية الثاني 2020

I 198/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

I 199/20

استغالل وانتهاك جإسيان – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

I 201/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

I 202/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

37

I 01/20

تلاطؤ اي عملية التلييف – مليفلن

ديسمبر/كانلن الول 2020

38

I 21/19

تلاطؤ اي عملية التلييف وتضارة المصالك – مليفلن

ديسمبر/كانلن الول 2020

I 204/20

تحليل العلية عة مسارها – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

2020-190

ممارسات تدليت – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك متعاون

ديسمبر/كانلن الول 2020

28
29
30
31
32
33
34
35
36

39
40

للتق

ال كتب اإلقلي
41
42
43

كا الالتينية والبح الكار ب

I 64/19

ممارسة تدليت – مليفلن

يإاير/كانلن الثاني 2020

I 112/20

استغالل وانتهاك جإسيان – مثبتة بأدلة مة شريك متعاون – مليفلن لدا شريك
متعاون

يلليل/تملز 2020

I 97/19

ممارسة تدليت – مليفلن تحقيق باللكالة)

يلليل/تملز 2020

باء :ك ات أخ ى ن كتب التفتيش والتحقيق
رقم التق
1
2
3
4

عنوان ال ك ة

تار خ اإلصدار

I 26/19

رسالة بشأن اآلثار االدارية المكتم االقليمي للاإلة الاريقي)

يلنيل/حزيران 2020

I 29/20

االنتقام مة المبلغ عة المخالفات – مليفل الب ا عير مثبت بأدلة – إخطار إلم
مكتم الخالقيات المكتم االقليمي للشرق الوسط وشمال أاريقيا)

سبتمبر/أيللل 2020

I 62/19

ملكرة إحاطة مة االدارة إلم مكتم قطرى المكتم االقليمي للشرق الوسط وشمال
أاريقيا)

نلامبر/تشرية الثاني 2020

ملكرة إحاطة مة االدارة المقر)

ديسمبر/كانلن الول 2020

I 52/18
وI 10/20

F-EBA2021-19231A

