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اللةة اغصلية :االنكليزية

مسامل الملارد والمالية والميزانية
للإظر

تتاح وصامق المالت التإفيةى سلم ملقب الب ا

التق

سلم االنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

السنوي لل فتش ال ام

ال وجز التنفي ي
يقدد مكتد

العدا في برندام اغذدةيدة العدالمي الب ااا ) تقريره السددددإلى إلم المالت التإفيدةى سن السددددإدة المإت يدة

المفت

في  31ديسمبر/كانلن اغول .2021
ويعطي التقرير تقييم مكت المفت
الب ا

العا  ،بإاء سلم نطاق العمل المضددطلب ب  ،وفعالية سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة في

في سا  .2021كما يقد لمحة سامة سن اغنشدددطة التي نفة ا مكت المفت

الداخلية ومكت التفتي

ش وع الق ار

العا خالل السدددإة ،بما يشدددمل مكت المراجعة

والتحقيق.



يحيط المالت سلمدا بدالتقرير السددددإلى للمفت

العدا لعدا  )WFP/EB.A/2022/6-F/1 2021ويالحظ أند بإداء سلم أسمدال الرقدابدة

القداممدة سلم المخداطر التي تم تإفيدة دا وجرا االبالع سإ دا في سدا  ،2021لم تُحدددد في سمليدات الحلكمدة أو إدارة المخداطر أو المراقبدة
في الب ا

أوج ضددعج جل رية من ن د ن ا أن تبصر ب ددلرة خطيرة سلم تحقيق أ داف الب ا

االسددتراتياية والتشددةيلية ب ددفة

سامة.
ويشاب المالت االدارة سلم اذتإا فرص التحسين التي أبرز ا التقرير.



ةا مشروع قرار .ولالطالع سلم القرار الإ امي المعتمد من المالت ،يرجم الرجلع إلم وصيقة القرارات والتلصيات ال ادرة في ن اية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة F. Lambert
المفتشة العامة
بريد إلكترونيfabienne.lambert@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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بيان الض ان
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العا المراجعات الداخلية ،واستعراضات المتابعة ،والخدمات

يستإد ةا الرأى إلم أسمال الضمان التي أجرا ا مكت المفت
االستشارية ،واالستعراضات االستباقية للإزا ة) والتي أُكمل العمل الميداني الخاص ب ا في الفترة من  1يإاير/كانلن الثاني حتم

 31ديسمبر/كانلن اغول  .2021وقد أجريت جميب أسمال الضمان وفقا للمعايير الدولية للممارسة الم إية للمراجعة الداخلية
للحسابات ال ادرة سن مع د مراجعي الحسابات الداخليين وميثاق مكت المفت
-2

العا .

أساس ال أي :لتكلين ةا الرأى ،جرت االستعانة بم ادر أخرا لألدلة ،حس االقتضاء ،مثل :اغسمال التي أجرا ا المراجب
الخارجي ووحدة التفتي المشتركة التابعة لألمم المتحدة في سا 2021؛ وحالة تإفية تدابير المراجعة الداخلية المتفق سلي ا حتم
 31ديسمبر/كانلن اغول 2021؛ وأى مسامل مإ اية للحظت في التحقيقات التي أُنازت في سا  .2021ويعتمد مكت المفت
العا جزميا سلم االدارة البالذ بالان االخفاق ال امة المعروفة في نظم المراقبة الداخلية ،وأنشطة التدليت ،وأوج الضعج
المعروفة التي تسمح بارتكاب أنشطة تدليت أو بلقلع خسامر جسيمة أو يمكن أن تعرقل إلم حد كبير استخدا الملارد بكفاءة
وفعالية .وتستإد أسمال الضمان التي أجرا ا مكت

المفت

العا إلم المخاطر ،و ي تلفر في رأيإا أساسا معقلال لدسم رأيإا

بش ن الضمان في حدود القيلد المت صلة في سملية الضمان.
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خطة ال ل القائ ة على ال خاط وحاالت االستب اد :ال تتضمن خطة سمل الضمان السإلية م اما لكل أسللب من أسالي العمل
أو لكل كيان أو وحدة تإظيمية في الب ا  .وبدال من ذلك تم اختيار خدمات الضمان باالستإاد إلم تحليل المخاطر الال رية
التي تمت أ داف الب ا  .وخطة العمل ليست م ممة لتقديم رأى نامل بش ن سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة
في البرنام العالمي الشامل أو في جميب سمليات الب ا

التي تدسم أ داف االستراتياية والمالية والتشةيلية وتلك الخاصة

باالمتثال.
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القيود ال تأصلة :إن القيلد المت صلة في أية سملية من سمليات الحلكمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة تعإي أن يمكن أن تقب
أخطاء أو مخالفات وال ت ُكتشج .وكان يمكن اكتشاف مسامل أخرا ربما كانت ستبصر سلم اآلراء لل أجريت أسمال مراجعة
إضافية .وتخضب أية إسقاطات لتقييم تلك العمليات سلم الفترات المقبلة لخطر جعل تلك العمليات ذير مالممة بسب التةيرات
في الظروف أو تااوزات االدارة أو تد لر درجة االمتثال للسياسات واالجراءات .وكما يرد الحقا في ةا التقرير ،أدت قيلد
السفر وإجراءات االذالق في إيطاليا وبلدان أخرا بسب جامحة كلفيد 19-إلم تةطية محدودة لبعض العمليات الميدانية.

يلفر رأى الضمان السإلى ال ادر سن مكت المفت

العا ضمانا ب ن بإاء سلم أنشطة الرقابة القاممة سلم المخاطر التي تم إجراؤ ا

في سا  ،2021لم يتم تحديد أى نقاط ضعج جل رية ،في سمليات الحلكمة أو إدارة المخاطر أو المراقبة المعملل ب ا ،من ن ن ا
أن تضر بشكل خطير باالنااز العا غ داف الب ا

االستراتياية والتشةيلية.

وسلم الرذم مما ورد أساله ،فإن رأى الضمان ةا حدد ممارسات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة التي تتطل اال تما والتحسين.
وتتضمن الفقرات من  28إلم  46مإاقشة لتفاصيل المشاكل الرميسية التي تم تحديد ا خالل سا  .2021وال ترقم الممارسات التي
تتطل التحسين إلم مستلا اغ مية المبسسية الةى يضر بشدة بإنااز الب ا

غ داف العامة.

وفي ضلء تةيير المفتشة العامة في سا  ،2021وافقت كل من القاممة ب سمال المفتشة العامة مارس/آذار إلم سبتمبر/أيللل )2021
والمفتشة العامة الاديدة من سبتمبر/أيللل  )2021سلم ةا الرأى.

Fabienne Lambert
ال فتشة ال ا ة
أب ل /يسان 2022
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ل حة عا ة عن كتب ال فتش ال ام
الوال ة وال ليات
العا بملج ميثاق تم تإقيح واستماده من قبل المالت التإفيةى في نلفمبر/تشرين الثاني .2019
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يعمل مكت المفت
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وتتمثل م مة مكت المفت

العا في تزويد أصحاب الم لحة في الب ا

المخاطر والمراقبة في الب ا

بضمان بش ن كفاية وفعالية سمليات الحلكمة وإدارة

ب دف اكتشاف وردع التدليت وال در وسلء االستخدا من خالل إجراء أنشطة رقابة مستقلة

وملضلسية؛ وإجراء تفتيشات وتحقيقات في مزاسم المخالفات وسلء السللك؛ وتيسير استماد وتإفية أفضل ممارسات اغمم
المتحدة واللكاالت االنسانية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالضمان والرقابة.
ويت لج مكت المفت
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ومكت المفت
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العا من وحدتين :مكت المراجعة الداخلية ومكت التفتي

العا مسبول سن تزويد المدير التإفيةى برأى ضمان سإلى بش ن كفاية وفعالية سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر

والمراقبة في تحقيق أ داف الب ا  ،وتقرير سإلى سن أنشطة مكت المفت
الإاتاة سن أسمال الضمان التي يقل ب ا مكت المفت
المفت
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والتحقيق.

العا  ،بما في ذلك ملجز لإتام الرقابة ال امة

العا  ،وحالة تإفية التلصيات ،وت كيد االستقاللية التإظيمية غنشطة مكت

العا .

ويقد مكت المفت العا جميب تقاريره إلم المدير التإفيةى .وتإص سياسة الكشج سن التقارير التي استمد ا المالت التإفيةى
في يلنيل/حزيران  2021سلم الكشج العا سن تقارير المراجعة الداخلية في ملقب نبكي سا  ،اإال في بعض الحاالت االستثإامية
ويحدد التقارير التي ال يتم الكشج سإ ا للعمل .

بيان االستقالل وال ا ي
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في بيان

ةا ،يبكد مكت المفت

العا للمالت التإفيةى استقالل التإظيمي .ولم يطرأ أى تدخل من االدارة في تخطيط اغسمال

أو االبالع؛ ولم تبصر قيلد الملارد أو أية مسامل أخرا سلم استقالل أنشطة مكت المفت
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العا وسلم رأى الضمان.

وفيما يتعلق ب نشطة الضمان ،يارى مكت المراجعة الداخلية سمل وفقا للمعايير الدولية للممارسة الم إية للمراجعة الداخلية
للحسابات ال ادرة سن مع د مراجعي الحسابات الداخليين،

)1

والسياسات والمعايير والمبادئ التلجي ية لمكت

المراجعة

الداخلية  .ويلز إجراء تقييم خارجي للالدة للظيفة المراجعة الداخلية كل خمت سإلات وأنازت آخر ا في ن اية سا .2021
وأكد التقييم أن وظيفة المراجعة الداخلية "تتلافق بشكل سا " مب جميب المعايير الم إية لمع د مراجعي الحسابات الداخليين
وخلص إلم كفاءة نض مكت المراجعة الداخلية  4.5من حد أق م قدره .)6
ا شطة ف عام 2021
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يرد أدناه ملجز للخدمات التي قدم ا مكت المفت
الضمان السإلية جميب نظم الب ا
مكت المفت

)1

العا في سا  .2021ويةطي نطاق المراجعة المستخد في وضب خطة سمل

وأسالي سمل وسمليات وأنشطت ؛ سلم أن رأى الضمان يقت ر سلم العمل الةى قا ب

العا في سا .2021

استمد ا ممثلل دوامر المراجعة الداخلية للحسابات في مبسسات مإظلمة اغمم المتحدة في يلنيل/حزيران .2002
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الجدول  :1أ شطة كتب ال فتش ال ام – ل حة عا ة2021-2018 ،
السنة

ال اج ات الداخلية
تقار ال اج ة
الصادرة

االست اضات
االستباقية للنزاهة

الخد ات
االستشار ة

التحقيقات
ال تناولة

التقار ال نجزة

التفتيشات
ال نجزة نها

**

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

2021

22

10

1

397

112

0

في حين أنازت جميب أسمال المراجعة الداخلية في سا  ،2021فإن التقارير سن الم ا التي بدأت في ن اية سا  2021يمكن أن ت در في سا .2022
نُظر في تقارير التفتي في رأى الضمان السإلى في السإة التي أُنازت في ا وليت في سإة صدور التقارير .وصدر في سا  2020تقرير تفتي واحد تم

*
**

االنت اء مإ في سا  2019ولم يإظر في غذراض رأى الضمان السإلى لعا .2020
***

ترد التفاصيل في الملحق اغول ،القسمين باء ودال.

ال وارد
-13

زادت ميزانيدة مكتد

المفت

العدا بمقددار  1.3مليلن دوالر أمريكي ،من  13.3مليلن دوالر أمريكي في سدا  2020إلم

 14.6مليلن دوالر أمريكي في سا  ،2021ويرجب ذلك أسداسدا لمكت التفتي

والتحقيق لدسم الزيادة المسدتمرة في االدساءات

اللاردة .وبلغ إجمالي وفلرات الميزانية الإفقات الفعلية مطروحا مإ ا المخ د دات) لعا  2021ما قيمت  0.99مليلن دوالر
أمريكي.
الجدول  :2يزا ية كتب ال فتش ال ام (بآالف الدوالرات ا

كية)

2020

ات الميزانية اغولية

مخ

الإفقات الفعلية
*
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يشمل المفت

2021

كتب
ال فتش
ال ام*

كتب
ال اج ة
الداخلية

كتب
التفتيش
والتحقيق

ال ج وع

كتب
ال فتش
ال ام*

كتب
ال اج ة
الداخلية

كتب
التفتيش
والتحقيق

ال ج وع

829

7 040

5 435

13 304

805

6 982

6 836

14 623

663

5 833

4 994

11 490

749

6 422

6 458

13 629

العا ومكت المراجعة الداخلية ومكت التفتي

العا والمكت اغمامي والدسم االدارى لمكت المفت

والتحقيق.

وارتفب سدد وظامج الملظفين المدرجة في الميزانية من  59في سا  2020إلم  63في سا  2021ب ربعة محققين إضددددافيين
في مكت التفتي

والتحقيق لتإاول سدد الحاالت المتزايد .وفي  31ديسددمبر/كانلن اغول  ،2021تم نددةل  53من أصددل 63

وظيفدة وأونددددك االنت داء من التعيين في سددد من اللظدامج العشددددر الشدددداذرة في مكتد المراجعدة الدداخليدة ومكتد التفتي
والتحقيق .وفي سا  ،2021تم االسدددتعانة بخبراء اسدددتشددداريين سلم نطاق واسدددب للتعليض سن اللظامج الشددداذرة وزيادة
القدرات.
الجدول  :3وظائف ال وظفين ال درجة ف ال يزا ية
2020
كتب
ال فتش
ال ام*

كتب
ال اج ة
الداخلية

2021

كتب
التفتيش
والتحقيق

ال ج وع

كتب
ال فتش
ال ام*

كتب
ال اج ة
الداخلية

كتب
التفتيش
والتحقيق

ال ج وع

الفئة الفإية وأسلم

1

28

21

50

1

28

25

54

الخدمات العامة

5

2

2

9

5

2

2

9

ال يزا ية

6

30

23

59

6

30

27

63

*

يشمل المفت

العا والمكت اغمامي والدسم االدارى لمكت المفت

العا ومكت المراجعة الداخلية ومكت التفتي

والتحقيق.

5

-15

WFP/EB.A/2022/6-F/1

وفي ن اية سا  ،2021كان فريق الملظفين الفإيين في مكت المفت

العا متلازنا جإسانيا  53في المامة من الملظفات و 47في

المامة من الملظفين) ومتإلسا يضم  25جإسية و 23لةة مختلفة) .ويحمل جميب الملظفين الفإيين في مكت المراجعة الداخلية
ن ادات مإاسبة مراجب داخلي معتمد ،أو محاس سا معتمد ،أو محاس قانلني سا ) ون ادات محددة مدقق تدليت معتمد،
ومراجب نظم معللمات معتمد ،ون ادة مراجعة اغمن السيبراني ،ون ادة التقييم الةاتي للمراقبة ،ون ادة ضمان إدارة المخاطر).
ويمتلك المدققلن خبرة سابقة في نركات مراجعة دولية باالضافة في كثير من اغحيان إلم خبرة في العمل مب كيان آخر من
كيانات اغمم المتحدة أو مإظمة إنسانية .ويمتلك المدققلن خبرة سابقة في إنفاذ القانلن أو التحقيق أو الشبون القانلنية ،ويمتلك
بعض م أيضا ن ادات أو خبرة في المحاسبة أو المراجعة.

ل حة عا ة عن أ شطة كتب ال اج ة الداخلية
ال اج ة الداخلية والخد ات االستشار ة
-16

إن المراجعة الداخلية نشاط ضمان واستشارات مستقل وملضلسي ي دف إلم إضافة قيمة وتحسين سمليات المإظمة .ويساسد
مكت المراجعة الداخلية الب ا

سلم تحقيق أ داف من خالل اتباع ن

وإدارة المخاطر والمراقبة .وفي إطار سملية مكت المفت

مإتظم ومإضبط لتقييم وتحسين فعالية سمليات الحلكمة

العا لتقديم الضمان إلم المدير التإفيةى وأصحاب الم لحة ،يتكفال

مكت المراجعة الداخلية بفحص وتقييم مدا كفاية وفعالية سمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة ب فة سامة وأداء وحدات
الب ا

في تإفية المسبوليات المسإدة إلي ا .ويقد سمل الضمان ةا من خالل أداء المراجعات الداخلية واالستعراضات

االستباقية للإزا ة واستعراضات اغذراض الخاصة واالستشارات المقدمة سلم نكل خدمات استشارية.
-17

واالستعراضات االستباقية للإزا ة ي فحلصات مإ اية تُارا لتحديد واختبار الضلابط اللقامية والكشفية الم ممة للحد من
التعرض لمخاطر التدليت .وبإاء سلم القدرة التحليلية لمكت المراجعة الداخلية ،تلفر االستعراضات االستباقية للإزا ة ضمانا
لإلدارة بش ن فعالية ضلابط مإب التدليت واكتشاف  ،مما يكمل أسمال التحقيق التي ياري ا مكت التفتي

والتحقيق من خالل

معالاة اغسباب الاةرية للتدليت والفساد.
-18

وتستإد استعراضات اغذراض الخاصة للترتيبات التعاقدية بين الب ا

واغطراف المتعاقد مع ا إلم تطبيق بإلد المراجعة

المدرجة في العقلد ذات ال لة.
تائ خطة الض ان القائ ة على ال خاط
-19

صممت خطة سمل الضمان لمكت المراجعة الداخلية للتركيز سلم أكبر المخاطر التي تإطبق سلم نطاق المخاطر في الب ا .
ووافق المدير التإفيةى سلي ا بعد التشاور مب االدارة العليا والمالت التإفيةى ،واستعراض ا من جان اللاإة االستشارية للرقابة
المستقلة .ووافق أيضا المدير التإفيةى سلم تةييرات خطة العمل خالل سا .2021

-20

و وفقا لما تقتضي معايير مع د مراجعي الحسابات الداخليين ،يحدد تقييم ملصق لإطاق المخاطر في الب ا

أولليات نشاط

المراجعة الداخلية ،بما يتفق مب أ داف المإظمة .ويشمل التقييم مراساة خاصة لمخاطر التدليت ،التي تلج تحديد الملضلسات
لالستعراضات االستباقية للإزا ة .وصإج مكت المراجعة الداخلية جميب الكيانات الخاضعة للمراجعة في الب ا
تقييم المخاطر المحددة وفقا غصر ا سلم سمليات الب ا

واحتمال حدوث كل من ةه المخاطر .وح ل مكت

سن طريق
المراجعة

الداخلية سلم مدخالت وتعقيبات من أصحاب الم لحة الرميسيين المديرون االقليميلن ،ومديرو الشع وأسضاء فريق القيادة)
بش ن المخاطر االستراتياية والتطلرات التإظيمية الرميسية ،وأجرا التعديالت وفقا لةلك.
طاق ع ل الض ان ف عام 2021
-21

وفرت خطة العمل المتعلقة بالضمان لعا  2021سن ق د تركيزا أقلا سلم العمليات الميدانية مما كان سلي الحال في الماضي.
وكان ذلك في ضلء الإطاق والضمان المحدودين اللةين وفر ما الخطان الثاني والثالث في سا  2020بسب القيلد التي فرضت ا
جامحة كلفيد .19-وتمت مراجعة ما ماملس  16سملية قطرية ،بقيمة  2.9مليار دوالر أمريكي أو  34في المامة من إجمالي

WFP/EB.A/2022/6-F/1

6

االنفاق الميداني للب ا  .وتمثل المكات القطرية التي روجعت  7من  16سملية ميدانية سالية المخاطر محددة في التقييم اغولي
لمخاطر خطة العمل.
-22

وحافظ مكت

المراجعة الداخلية سلم تةطيت للعديد من اغنشطة المبسسية اغساسية مب التركيز سلم سلسلة االمداد نراء

السلب والخدمات ،والشحن ،وإدارة السلب ،وإدارة الممرات) ،والحلكمة اغخالقيات وإدارة المخاطر) وإسادة تكليج الملظفين.
ووفرت التةطية المإ اية لعمليات إدارة المستفيدين والتحليالت القاممة سلم الإقد في البلد تةطية ملسعة للماالين ساليا المخاطر
سلم المستلا المبسسي .وتإاولت تةطية تكإلللجيا المعللمات تقييم االبتكار ،وتكإلللجيا سلسلة الكت

والتحديثات اغخيرة

لإظا ويإاز نظا تخطيط الملارد المبسسية في الب ا ).
-23

وتلفر تةطية مكت المراجعة الداخلية للعمليات الميدانية واغنشطة المبسسية ضمانات بش ن  43في المامة من نفقات الب ا
في سا  .2021ويقد الملحق اغول مزيدا من التفاصيل سن سمل مكت
 .2021ويعتمد مكت

المفت

العا الةى تم تإاول في رأى الضمان لعا

المراجعة الداخلية أيضا سلم االدارة لتقديم المشلرة بش ن االخفاقات الكبيرة المعروفة لإظم المراقبة

الداخلية ،وأنشطة التدليت ونقاط الضعج المعروفة التي قد تسمح بحدوث التدليت أو الخسامر الكبيرة ،أو التي من ن ن ا أن
تعرقل بشكل كبير االستخدا الكجء والفعال للملارد .وتقل االدارة بإبالع المكت

باالخفاقات الكبيرة المعروفة سإد بدء

المراجعة .ويتعاون مكت المراجعة الداخلية بشكل مإتظم مب مكت التقييم والمراجب الخارجي ،من خالل رسم خرامط التةطية
المعإية سلم سبيل المثال ،لضمان أوج التكامل والتآزر والكفاءة في الرقابة المستقلة للب ا .
-24

ونش ت معللمات وتةطية إضافية من استعراضات اغذراض الخاصة والمخ

ة فضال سن العديد من تقارير التحقيق التي

تلفر رؤا صاقبة في مااالت التعرض لممارسات التدليت و/أو الفساد؛ والعمل الةى أجراه المراجب الخارجي ووحدة التفتي
المشتركة التابعة لألمم المتحدة في سا 2021؛ وحالة تإفية إجراءات المراجعة الداخلية المتفق سلي ا في  31ديسمبر/كانلن
اغول .2021
وجز تصنيفات ال اج ات ل ام 2021
-25

بالإسبة للمراجعات الداخلية للمكات الميدانية واللظامج ،يُعيان مكت المراجعة الداخلية ت إيفات ناملة للمراجعات بإاء سلم
تقييم العا لعمليات الحلكمة وإدارة المخاطر والمراقبة ذات ال لة .ويتلاء نظا الت إيفات مب نظم الت إيفات التي تستخدم ا
كيانات اغمم المتحدة اغخرا.

-26

وتُظ ر تقارير مراجعة الحسابات في سا  2021اتاا ا إياابيا واضحا ب ربب سمليات مراجعة مرضية و 10كيانات تتطل
بعض التحسين  -أكثر من صلثي الم ا التي ح لت سلم ت إيفات .وترد التفاصيل في الادول واغنكال أدناه.

-27

وفي الحالة اللحيدة التي ح لت سلم ت إيج ذير مرض ،كان التلزيب بين إنراف االدارة والضلابط نامعا .وكانت المسامل
ال يكلية والتحديات التشةيلية مدفلسة بالبيئة ال عبة في مالي .ذير أن تم تحديد فالات ونقاط ضعج كبيرة في المراقبة ،والتي
ال يمكن تفسير ا في جميب الحاالت بالرجلع إلم المسامل السياقية ،والتي تُعزا جزميا إلم كل من ضعج سمليات إدارة المخاطر
وسد االمتثال للمتطلبات المبسسية .وسانم المكت

القطرى من نقص الملظفين وارتفاع معدل دوران م ،مما أصر سلم

االستمرارية والا لد المبةولة لبإاء القدرات ،ويفسر جزميا الفالات ونقاط الضعج  -و ل م در قلق متكرر في العديد من
العمليات حيث تظل اللظامج ناذرة لفترة ممتدة ،بما في ذلك سلم مستلا االدارة ،وذالبا ما يكلن سد كفاية قدرات الملظفين
ي السب الاةرى وتعلق بشدة جلدة ونزا ة سمليات الب ا .
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الجدول  :4توز ع استنتاجات ال اج ات حسب النوع 2021 -
جال ال اج ة

ضية

عدد ال اج ات*

ضية

ي

هناك حاجة إلى ب ض
التحسن

هناك حاجة إلى تحسن
كبي

مراجعات المكات القطرية

15

1

8

5

1

المراجعات الملاضيعية/مراجعات المقر

4

2

2

-

-

مراجعات تكإلللجيا المعللمات

1

1

-

-

-

ال ج وع

20

4

10

5

1

%100

%20

%50

%25

%5

* بدون التقارير التي ال تشمل ت إيفات.

الشكل  :1ل حة عا ة عن تصنيفات تقار ال قابة2021-2018 ،

1

6

10

5

4

21

9

9

100%

90%

3

80%

70%

7

11

60%

2019

2

2018

11

5

50%

2020

7

3

1

2021

40%

30%

20%

10%

0%
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ك ) والتصنيفات ل ام 2021

الشكل  :2ا ه ية النسبية للكيا ات الخاض ة لل اج ة (دوالر أ
التصنيف
ي
تحسن كبي
ب ض التحسن
ي

صنف

أف ا ستان

و نجز
الشحن

إ ان
االبتكار

إعادة التكليف
ز بابوي
بن الد ش
شت ات السلع والخد ات
جيبوت

ك بود ا

وزا بيق
بوركينا فاسو

ال
اا
Syrian
Arab
بية
هور ة ال
الج
Republic
السور ة
الكا ي ون

كولو بيا

لبنان

يجي ا
الصو ال

ال سائل ال ئيسية الت تم تحد دها ف عام 2021
ةا القسم لمحة سامة سن المسامل الرميسية الإانئة سن م ا الضمان التي أنازت في سا .2021

-28

يقد

-29

وبشكل سا  ،تلاصل العمليات الإض  .ومب ذلك ،فإن الإمل السريب للمإظمة من حيث الحام سلاء من حيث الإقد أو الملظفين)
وأنشطت ا يمدد أطر ا وسمليات ا ويفرض صعلبات سلي ا .و إاك تلتر بين ن

مرن للةاية وم مم خ ي ا لةرض ما وبين

ما ل مإتظر لتطبيق حلكمة قلية .وتتطل اغطر التمكيإية  )2والعمليات ذات ال لة الملارد البشرية ،وإدارة اغداء واالبالع،
وإدارة المخاطر ،والدسم التقإي والتشةيلي ،وتلفير التلجي المعيارى) مزيدا من الإض لملاكبة ةا الإمل ،مب الحفاظ سلم
مرونة العمليات لالستاابة للسياقات المتةيرة وتلسيب الإطاق بسرسة لتحقيق أ داف الب ا

وواليت بفعالية ضمن حدود

محددة.

معرفة في  ISO 37000بش ن حلكمة المإظمات سلم أن ا مشاركة أصحاب الم لحة ،والقيادة ،والبيانات والقرارات ،وإدارة المخاطر ،والادوا واغداء بمرور
 )2ا
اللقت.
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الشكل  :3ال سائل والتوصيات ال ئيسية الت تم تحد دها ف عام  2021حسب جال ال اج ة

الحوك ة وإدارة ال خاط وال قابة
-30

يشير معيار دولي صدر مبخرا بش ن الحلكمة في المإظمات إلم الممارسات الايدة التي تتيح للمإظمات أن تظل صامدة سإدما
تت صر بالسياقات المتةيرة .وتشمل ةه الممارسات تكييج االستراتياية ،والقيادة اغخالقية ،والتخطيط الفعال للقلة العاملة،
والتفليض اللاضح للسلطات والمسبوليات ،والرقابة سلم إدارة المخاطر والضلابط الداخلية .وفي سا  ،2021ذطم مكت
المراجعة الداخلية بعض ةه المااالت ،سلم الإحل المف ل أدناه.

-31

ويلفر نض الإزا ة واغخالقيات في الب ا

أساسا جيدا وأطرا متطلرة تستلز تحسين صياذت ا وتإفية ا .وتعتبر إدارة صقافة

مكان العمل من العإاصر الت سيسية الرميسية في تإسيق ج لد الب ا

المتعلقة باغخالقيات والإزا ة .وال يزال الب ا

يتطل

ت لرا واضحا لألخالقيات والإزا ة من أجل تحقيق االتساق واالستدامة ،و ي ليست مسبولية ةه االدارة الاديدة وحد ا.
ويحتاج دور إدارة الب ا

في تحديد اغسللب والتدري سلم القيادة أيضا إلم التحسين وال ياذة بشكل واضح ،كما يتعين

إرساء صقافة الثقة .وال يزال ةا اغمر يعلق محدودية نظم إدارة اغداء والمساءلة.
-32

وكان تخطيط القلة العاملة في مرحلة مبكرة من الإض

باالقتران مب الشلاذر الممتدة في اللظامج الرميسية ،ودوران الملظفين

وقدرة الملظفين) سببا جةريا متكررا للمشاكل التي أصرت سلبا سلم العمليات الميدانية التي تتطل

تحسيإات كبيرة أو صإفت

سلم أن ا ذير مرضية في سا  .2021وتُعد سملية إسادة التكليج الدارة دوران معظم الملظفين الدوليين أداة أساسية لتلبية
احتياجات الب ا

من الملظفين وتعيين اغنخاص المإاسبين ذوى الم ارات المإاسبة في اغدوار ال حيحة .وسإدما ت بح

أ داف وآلية ةه العملية أكثر وضلحا ،فإن ا يإبةي أن تس م في تعزيز صقة الملظفين في العملية والمشاركة والملاءمة مب القيم
التإظيمية.
-33

وقد نضات إدارة المخاطر بشكل كبير خالل السإلات اغخيرة إلم مستلا "صابت"  3من مستلا الإض اغق م البالغ .)5
وخلص االستعراض إلم أن سياسة إدارة المخاطر المبسسية في الب ا

ناملة وجيدة ال ياذة وتشمل صقافة المخاطر التي

سالت في المستلا  1أو  2من إطار الإض وتتطل التحسين ،والمرتبطة بإدراك أ مية
تتخلل المإظمة .وتتلاء المااالت التي ُ
إدارة المخاطر وقيمت ا المضافة ،مب مالحظات مكت المراجعة الداخلية في مختلج العمليات وخ لصا في الميدان دون أن
تقت ر سلي  .وكما حدث في المراجعات اغخرا ،فإن الروابط محدودة بين المخاطر واغ داف ،والمخاطر المحددة ومعالاة
المخاطر ،وأ مية المخاطر والضلابط الداخلية ،وتكاليج التخفيج والتقبل الفعلي للمخاطر.

10
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ويمكن تقييم الرقابة االدارية ،كما يةطي ا المراجب الخارجي ،سلم أن ا في مستلا قيد التطلير مب تعريج لبعض أ داف ا
وأدوار ا ومسبوليات ا فقط ،والتي يتم تطبيق ا بشكل ذير متسق .وتلجد فرص الدراج الرقابة االدارية والرصد في العمليات
من خالل التكإلللجيا ،مما يسمح برصد أكثر فعالية وكفاءة ،ومساءلة أقلا وت حيح المسار سلم الإحل المشار إلي في مااالت
سلسلة االمداد والتحليالت القاممة سلم الإقد.

اج ة ال ليات ا ساسية الخ س لل كاتب القط ة
-35

أدخل مكت المراجعة الداخلية ن اا جديدا في مراجعات المكات القطرية المدرجة في خطة سمل سا  .2021وكانت المااالت
ي )1 :إدارة المستفيدين )2 ،التحليالت القاممة سلم الإقد )3 ،سلسلة االمداد التي

الخمسة اغساسية التي يةطي ا ةا الإ

تشمل المشتريات والللجستيات وإدارة السلب) )4 ،الرصد )5 ،التمليل .واختبر المكت بشكل مإ اي ما حدد ا سلم أن ا ضلابط
رميسية تحققت وحدات العمل المعإية من صحة معظم ا) لكي تعمل ةه العمليات بفعالية وكفاءة ،وبما يتلافق مب سياسات
الب ا
-36

وإجراءات وأدلت .

إدارة المستفيدين :تعكت نتام المراجعة وجلد سالقة قلية بين نض وفعالية العمليات والإض الرقمي للبلدان واغفرقة ،بما في
ذلك تلافر الملظف ين المب لين والملارد والساالت الرقمية وضلابط جلدة البيانات .وكانت الحلكمة والتلزيب السليم لألدوار
والمسبوليات الدارة المستفيدين والإظم والمعللمات ذات ال لة بين المكات القطرية ومكات المإاطق والشركاء الحكلميين أو
ذير الحكلميين مس لة متكررة .وكان لدا معظم المكات القطرية التي خضعت للمراجعة خطط لتحسين است داف المستفيدين
سإد الضرورة ،سلم الرذم من أن ةه المس لة مثلت تحديا في بعض الحاالت بسب القيلد المستمرة المتعلقة بكلفيد 19-والقيلد
الحكلمية ،وفي حاالت أخرا ،بسب نقص الملظفين المإاسبين .وواصل مكت المراجعة الداخلية تسليط الضلء سلم الحاجة
إلم تلضيح قلاسد التعامل مب الشركاء الحكلميين بشكل سا  ،ودور الماتمعات المحلية في سملية است داف المستفيدين.

-37

التحليالت القاممة سلم الإقد :سكست الإتام المتةيرة للمراجعة سلم مدار العا الإض المستمر لعمليات وضلابط التحليالت
القاممة سلم الإقد ،والمااالت التي تتطل

تركيزا مستمرا والتي تشمل سمليات التعاقد المطللة لمقدمي الخدمات المالية التي

أدت إلم سد كفاية إدارة اغطراف الثالثة للمخاطر ،وسد أداء تسليات التحليالت الرميسية والمسامل المتعلقة بتتبب أدوات
الدفب .ويالحظ مكت

المراجعة الداخلية أن ةه المااالت من بين المااالت التي يتم تإاول ا في إطار ضمان الإقد ال ادر

مبخرا  ،و ل ماملسة من المعايير والتدابير التي أدخلت ا نعبة التحليالت القاممة سلم الإقد في المقر في أواخر سا 2021
لتلجي تإفية سمليات التحليالت القاممة سلم الإقد في المكات القطرية.
-38

الرصد :ن دت نتام المراجعة في سا  2021بشكل سا استمرارا للملضلسات التي تم تسليط الضلء سلي ا في السإلات
السابقة ب ن أ) االستراتيايات ،ب) الملارد ،ج) الخطط نادرا ما تتكيج مب مخاطر طرامق التإفية المحددة وتلجي ج لد الرصد؛
واالفتقار إلم التكامل واالستخدا الفعال لمعللمات الرصد من م ادر مختلفة؛ وفي بعض الحاالت ،سد الف ل بين أنشطة
التإفية والرصد .وأخيرا ،استمرت مستليات التلظيج المإخفضة في المكات
الملظفين في الحد من قدرة الب ا

التي خضعت للمراجعة وارتفاع معدل دوران

سلم االنراف سلم سمل القاممين بالرصد من اغطراف الثالثة وتلبية الحد اغدنم من

متطلبات الرصد.
-39

التمليل :أنارت نتام المراجعة إلم نض العمليات والضلابط بشكل سا سلم مستلا المكات القطرية ،ولم تُطرح إال مسامل
قليلة في تقارير المراجعة.

-40

إدارة سلسلة االمداد والممر :ال يزال وضب الضلابط في ماالي الللجستيات والمشتريات بحاجة إلم بعض التحسيإات ،ومعظم ا
ذات أوللية متلسطة ،في التخطيط والتقييمات ،و ياكل التلظيج وفعالية لاان الرقابة .وكانت الح امل متسقة سبر المإاطق،
باستثإاء لةرب أفريقيا ،التي كانت نتاما ا "أقل إياابية" .ويفرض تعقيد وحام العمليات في ذرب أفريقيا ،التي تضم  19مكتبا
قطريا وممرات متعددة ،تحديات أما الرقابة والدسم الفعالين في ظل سد وجلد ماملسة الم ارات الكافية والملظفين الكافيين
 -و ي مشكلة طليلة اغمد في الب ا

وتتطل ا تماما ساجال .وذطت االجراءات التي أصيرت سلم المستلا المبسسي قسامم
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السلب ونظا التعاقد مب تاار التازمة كال ما من المااالت المتعلقة بسلسلة االمداد والتحليالت القاممة سلم الإقد)؛ وإدارة
الممرات؛ وتلجي لاإة إدارة الحلادث الةةامية؛ وتكاليج تخزين المخزونات المبسسية.
-41

إدارة اغطراف الثالثة بشكل سا  ،وإدارة الشركاء المتعاونين سلم وج التحديد ،التحسين .ويرتبط ذلك ارتباطا وصيقا

وتتطل

بإدارة المخاطر والرصد وقياس اغداء أنارت إلم ذلك وحدة التفتي

المشتركة والمراجب الخارجي ،وكةلك في المراجعات

التي أجرا ا مكت المراجعة الداخلية) .وكما تم الت كيد سلي في تحليل االستعراضات االستباقية للإزا ة لتحقيقات التدليت المثبتة
قبل سا  2021وتلك التي أنازت في سا  ،2021تتطل الضلابط الالزمة لمإب تحليل اغذةية واالبتزاز في بعض الحاالت،
فيما يتعلق باالستةالل واالنت اك الاإسيين) التعزيز ،إلم جان الرقابة الفعالة سلم خدمات الشركاء المتعاونين .و ةا ماال لم
الزخم المطللب من وج ة نظرنا ،حيث يُترك للمكات

يكتس

القطرية بدسم قليل من مستلا المقر .وقد مكت

المراجعة

الداخلية الدسم إلم سمليات العإاية اللاجبة للشركاء المتعاونين مإظمة إنقاذ الطفللة في سا  )2021والمراجعات في السإلات
اغخيرة في مالوى ومالي في سا  .)2021وتظل ةه الا لد سردية لعد وجلد تلجي واضح مبسسي قامم سلم المخاطر
مدم في سملية إدارة الشركاء المتعاونين.
ح ا ة البيا ات والخصوصية
-42

تتطل

العمليات التي أدخلت في السإلات اغخيرة التعزيز والإض لتتمانم مب تطلر حماية البيانات ومبادئ الخ لصية.

وكانت ةه سملية بطيئة سلم الرذم من تركيز مكت المراجعة الداخلية المستمر سلم ةه المس لة مإة سا  ،2017وحيث تمثل
الإظم والعمليات الالمركزية والمازأة في الب ا

تحديا انظر الفقرة  ،)36أى لم تُإفة حتم اآلن التحسيإات سلم خ لصية

معللمات المستفيدين ،سلم الإحل الةى أوصم ب المراجعلن الخارجيلن والداخليلن .ويإبةي لمكت

الخ لصية العالمي

الاديد ،سإد إنشام بالكامل وتزويده بالملارد المإاسبة ،تعايل وتيرة التحسين بشكل كبير .وال يزال اللضلح مطللبا بش ن
ال يكل المبسسي العا وملكية الإظم وكيفية الحفاظ سلم خ لصية البيانات وحماية المعللمات الشخ ية في الإظا االيكلللجي
المت لر.
النظم والتكنولوجيا
-43

ال تزال تكإلللجيا معللمات "الظل" ملضب قلق متكررا .فمن مإظلر اغمن السيبراني ،ال تزال زيادة االتساق والرصد والرقابة
المطللبة في تإف ية اغطر الالمركزية ذير ملجلدة .وللحظت تحديات ناجمة سن تازمة الإظم وسد وضلح حلكمة البيانات
و يكل ا في سلسلة االمداد أو الرصد أو الرقابة االدارية.

-44

وتم تقييم مشروسات ومبادرات محددة ،مثل تحديث نظا المعللمات ويإاز و ُمع اال االبتكار ،سلم أن ا مرضية .وتطلبت
ترتيبات الحلكمة التلضيح لتلجي االبتكار أو تطليرات سلسلة الكتل في المستقبل مب سد كفاية تحديد اغساس المإطقي
والمالءمة واغ مية لتلجي القرارات ،كما أنارت أيضا وحدة التفتي

المشتركة .وتتطل إدارة االطالع سلم ال لية التعزيز.

ال سائل الشا لة
-45

المإظلر الاإساني :بعد تعديل ن ا في سا  ،2021واصل مكت المراجعة الداخلية تإاول الملضلسات الاإسانية ،ولكن ليت
بطريقة مإ اية .وكانت مراجعة سملية إسادة التكليج فرصة للإظر في دف المساواة بين الاإسين ،مب مالحظة زيادة مطردة
في اختيار المتقدمات لشةل اللظامج من االناث ،سلم الرذم من أن ن أقل وضلحا سلم مستلا كبار المديرين .و إاك حاجة
إلم تحسيإات لتلسيب نطاق المساواة بين الاإسين والتإلع سلم جميب المستليات والجتةاب قادة أكثر تإلسا وتإميت م .وسلط
العمل في ماال اغخالقيات والإزا ة الضلء سلم الحاجة إلم بةل ج لد متلاصلة حتم يتم الإظر إلم التإلع كقلة سلم نطاق
المإظمة .ومن المقرر إجراء مراجعة محدد للمساواة بين الاإسين والتإلع في الإ ج الثاني من سا .2022

-46

إدارة البيئة :مب إدخال السياسة البيئية للب ا

في سا  2017والضمانات البيئية واالجتماسية ذات ال لة في سا  ،2021يقل

مكت المراجعة الداخلية بدم االستبارات البيئية في مراجعات سإد االقتضاء .وفي سا  ،2021استُعرضت ةه المس لة سلم
وج التحديد في ماال سلسلة االمداد .وأدخل الب ا

مبادئ تلجي ية في سا  2019لتمكين الملظفين من دم المبادئ
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والممارسات المستدامة بش ن المشتريات في قرارات الشراء .وتسلط خارطة الطريق االستراتياية للشحن لعا  2021الضلء
سلم االستدامة باستبار ا إحدا ركامز ا الست ،ب دف تعزيز الإقل البحرى المستدا من خالل سمل ا وتحديد أفضل طريقة
لتفعيل المبادئ التلجي ية الطار الضمانات البيئية واالجتماسية سلم أفضل وج وتعزيز/دسم السياسات العالمية للمإظمة البحرية
الدولية بش ن إجمالي االنبعاصات السإلية من ذازات الدفيئة.
حالة تنفي اإلج اءات ال تفق عليها
-47

كان ال تما االدارة المستمر بتإفية االجراءات المتفق سلي ا أصر إياابي .وقد تحسن تإفية ا وإذالق ا بشكل تدرياي مإة مإت ج
سا  2019وواصلت االجراءات المت خرة االنخفاض للعا الثاني سلم التلالي ووصلت إلم أدنم مستلا ل ا سلم االطالق في
ن اية سا  .2021كما أن تقاد االجراءات صحي أيضا ،حيث إن  81في المامة من االجراءات مفتلحة لفترة أقل من سا .
الجدول  :5حالة تنفي اإلج اءات ال تفق عليها 2020 ،و2021
تف ة
خاط
2020

تف ة
خاط
2021

خاط توسطة
2020

خاط توسطة
2021

ال ج وع
2020

ال ج وع
2021

81

71

144

85

225

156

صادرة في الفترة يإاير/كانلن الثاني –
ديسمبر/كانلن اغول

56

59

68

91

124

150

ال ج وع

137

130

212

176

349

306

مةلقة في الفترة يإاير/كانلن الثاني –
ديسمبر/كانلن اغول

66

60

127

66

193

126

71

70

85

110

156

180

مت خرة تتااوز تاريخ التإفية اغصلي
المتفق سلي )

34

14

46

16

80

30

مت خرة تتااوز تاريخ التإفية المإقح)

6

14

13

14

19

28

فتوحة ف بدا ة السنة

لقة ف

ها ة السنة

الشكل  :4اإلج اءات ال تأخ ة حسب الفصل2021-2018 ،
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الشكل  :5تقادم التوصيات بناء على اإلطار الز ن ا صل ك ا ف  31د س ب /كا ون ا ول 2021

العمر أقل من  12شهرا
العمر من  12إلى  18شهرا
العمر أكثر من  18شهرا

-48

وفي سا  ،2022سيلاصل مكت المراجعة الداخلية متابعة االجراءات المتفق سلي ا بالشراكة مب االدارة ووحدات الب ا ،
لضمان التخفيج المالمم وفي اللقت المإاس للمشاكل المحددة.

ا شطة ا خ ى ال شت كة بين الوكاالت
-49

واصل مكت المراجعة الداخلية في سا  2021العمل مب مبسسات اغمم المتحدة اغخرا والمبسسات المالية المتعددة اغطراف
والمإظمات الدولية اغخرا في نبكات اغقران وتبادل المعارف بش ن ملاضيب محددة .وسلم سبيل المثال ،قاد مكت المراجعة
الداخلية تامعا افتراضيا لممارسي المراجعة الداخليين لمإاقشة ممارسات المراجعة القاممة سلم تكإلللجيا المعللمات والح لل
سلم وج ات نظر المإظمات بش ن أكبر مخاطر التكإلللجيا.

ل حة عا ة عن أ شطة كتب التفتيش والتحقيق
خد ات التحقيق
-50

يدسم مكت

التفتي

والتحقيق التزا الب ا

بتعزيز بيئة سمل أخالقية وآمإة وخالية من االساءة مب الحفاظ سلم مبدأ سد

التسامح مطلقا إزاء التقاست سن اتخاذ أى إجراء فيما يتعلق بالتدليت والفساد واالنتقا واالستةالل واالنت اك الاإسيين
والتحرش الاإسي  )4وذير ذلك من أنكال السللك المسيء .ويتضمن تطبيق ن
أى إجراء في ةه المااالت التزا مكت التفتي

)3

سد التسامح مطلقا إزاء التقاست سن اتخاذ

والتحقيق بتقييم ادساءات سلء السللك والمخالفات التي يتلقا ا ،والتحقيق في ا

سإد الضرورة.
-51

وقد تشمل االدساءات ملظفي الب ا  ،فيما يتعلق باالنت اكات المزسلمة لسياسة مكافحة التدليت والفساد؛ واالستةالل
واالنت اك الاإسيين؛ والتحرش الاإسي؛ والمضايقات وإساءة استعمال السلطة والتمييز؛ واالنتقا أو االنت اكات المبلغ سإ ا
للسياسات واالجراءات واالصدارات االدارية اغخرا.

-52

وقد تتعلق االدساءات أيضا ب طراف خارجية ،مثل البامعين والشركاء المتعاونين ،بسب انت اكات سياسة مكافحة التدليت والفساد
واالستةالل واالنت اك الاإسيين أو االساءة للمستفيدين من الب ا .

 )3انظر التعريج اللارد في "التدابير الخاصة للحماية من االستةالل واالنت اك الاإسيين"  ) ST/SGB/2003/13سلم الإحل اللارد في تعميم المدير التإفيةى
.OED2014/020
 )4انظر التعريج اللارد في "مإب السللك المسيء والت دى ل
.OED2022/004

المضايقات والتحرش الاإسي وإساءة استعمال السلطة والتمييز)" مإشلر المدير التإفيةى
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أث كوفيد19-
-53

كما حدث في سا  ،2020أجرا مكت التفتي

والتحقيق تحقيقات سن طريق وسامل العمل سن بُعد واستخد سالقات العمل مب

وظامج الرقابة لدا الشركاء المتعاونين وخدمات التحقيق اغخرا في مإظلمة اغمم المتحدة ومقدمي خدمات التحقيق
ين الجراء التحقيقات .وصبتت فعالية ةه المبادرات باستمرار وسمحت لمكت التفتي

المتخ
التفتي
-54

والتحقيق بزيادة ملارد مكت

والتحقيق إلم أق م حد وإجراء تحقيقات متعددة في نفت اللقت.

ومب تخفيج قيلد كلفيد 19-سلم المستلا العالمي ،بدأ مكت التفتي

والتحقيق من جديد إجراء بعثات حيثما كان من اآلمن

القيا بةلك ،مب اال تما بشكل أساسي بسالمة المشاركين في التحقيق الةين ال يستطيعلن الح لل سلم الرساية الطبية .ولتخفيج
المخاطر ،اتخة مكت التفتي

والتحقيق تدابير وممارسات وقامية محددة.

عدد الحاالت ف عام 2021
-55

أدار مكت التفتي

والتحقيق إجماال سدد حاالت قدره  1 323حالة في سا  ،2021بزيادة قدر ا  34في المامة سن سا ،2020

سلم الإحل المبين في الادول  6أدناه.
الجدول  :6شاط إدارة الحاالت2021-2018 ،
2018

2019

2020

2021

الحاالت ال ُمرحدلة من السإة السابقة

34

129

368

545

الشكاوا المستلمة في السإة الحالية

368

584

616

778

عدد الحاالت

402

713

984

1 323

الحاالت المةلقة
بعد التقييم اغولي

مإ ا

)(220

)(265

)(347

)(340

 محالة إلم خارج مكت التفتيوالتحقيق

)(68

)(61

)(100

)(77

 -ال تستدسي إجراء تحقيق

)(152

)(204

)(247

)(263

)(53

)(80

)(92

)(112

)(273

)(345

)(439

)(452

129

368

545

871

82

274

212

491

ذير متاح

ذير متاح

125

95

47

94

208

285

بعد التحقيق
ج وع الحاالت ال لقة
الحاالت ال ُ حَّلة للسنة القاد ة

مإ ا

متبقية في الساالت
المعلقة
قيد التحقيق

الشكاوى الجد دة
-56

في سا  ،2021تلقم مكت التفتي

والتحقيق  778نكلا جديدة انظر الشكل  ،)6بزيادة قدر ا  26في المامة سن سا .2020

وظل ت إيج الحاالت مشاب ا للسإلات الماضية ،حيث تمثل مسامل مكافحة التدليت والفساد  57في المامة من الحاالت الاديدة،
تلي ا حاالت المضايقات وإساءة استعمال السلطة والتمييز واالستةالل واالنت اك الاإسيين ،بإسبة  13و 10في المامة سلم
التلالي.
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الشكل  :6تصنيف الشكاوى الجد دة 2021-2018 -

-57

ويالحظ مكت
الب ا

التفتي

والتحقيق زيادة مستمرة في الشكاوا الاديدة .ومن المحتمل أن يرجب ذلك إلم مزي من صقة ماتمب

في االبالع سن الشلاذل؛ والرسامل اغكثر وضلحا مثل حملة "تكلم" التي أطلق ا المدير التإفيةى في صيج 2021؛

وآليات االبالع الملسعة؛ ومشاركة مكت

التفتي

والتحقيق المحساإة مب المشاركين في التحقيق ،من مرحلة استالم ا وحتم

إذالق ا.
تقييم الشكاوى ال ستل ة وتحد د ا ولو ات
-58

تمر جميب الشكاوا المستلمة من خالل وظيفة استال الشكاوا ،التي أُنشئت في سا  2019وتعززت تدريايا مإة ذلك الحين
من خالل إضافة ملارد استشارية وملظفين.

-59

ويتم تقييم الشكاوا ،سلم سبيل المثال ،من حيث والية التحقيق لمكت التفتي

والتحقيق ،والم داقية ،وما إذا كانت تستدسي

إجراء تحقيق أو أن تتإاول ا وحدة أخرا.
-60

وبالتالي ،يمكن إذالق الشكاوا في ةه المرحلة ،سلم سبيل المثال ،غن ال أساس ل ا من ال حة أو غن ا ال تتعلق بعمليات
الب ا ؛ وقد تتم إحالت ا إلم وحدات أنس للإظر في ا ،سلم سبيل المثال ،إدارة المكات القطرية أو نعبة الملارد البشرية أو
أمين المظالم أو كيانات أخرا تابعة لألمم المتحدة؛ وقد ال تكلن إاك معللمات كافية للمضي قدما ب ا.

-61

ونتياة لةلك ،ال تُحال إال الشكاوا التي تستدسي التحقيق إلم أفرقة التحقيق ،مما يضمن بالتالي االستخدا اغكثر فعالية ل ةه
الملارد.

-62

المفت

العا  340نكلا بعد تقييم الشكاوا المستلمة  347في سا  ،)2020مإ ا  77تمت

وفي سا  ،2021أذلق مكت

إحالت ا إلم وحدات أخرا في الب ا

أو كيانات تابعة لألمم المتحدة ،و 263نكلا ال تستدسي التحقيق ،مثال المسامل التي ال

تإدرج ضمن والية مكت

المفت

العا ؛ أو المسامل التي ال تدسم في ا اغدلة الشكلا؛ أو سح

رفض مقدمل الشكاوا التعاون أو الرد سلم استفسارات مكت التفتي

المشتكين لشكلا م؛ أو حيث

والتحقيق انظر التفاصيل في الشكل .)7
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الشكل  :7ال سائل ال لقة ب د تقييم الشكاوى ال ستل ة

-63

وفي ن اية سا  ،2021كان إاك  491نكلا مستلمة قيد التقييم ،باالضافة إلم  95نكلا في انتظار مزيد من المعللمات
"معلقة") .وكانت المسامل المتعلقة بمكافحة التدليت والفساد ي السامدة  66في المامة من العدد ماملع الحاالت في تقييم
الشكاوا المستلمة والمعلقة) نظرا لألسبقية المعطاة للمسامل السللكية.

شاط التحقيقات
-64

أكمل مكت التفتي

والتحقيق  112تحقيقا في سا  .2021وترد تقارير سن االدساءات المثبتة في الملحق الثالث.
الشكل  :8التحقيقات ال ستك لة
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التدليس
-65

من بين التحقيقات المستكملة في سا  ،2021كان  62تحقيقا يتعلق بانت اكات سياسة مكافحة التدليت والفساد ،وكانت  33مإ ا
مثبتة ،بما في ذلك صالصة تتعلق بملظفي الب ا  .وفي ن اية العا  ،كان إاك  173تحقيقا جاريا متعلقا بمسامل مكافحة التدليت
والفساد.

-66

وتعتبر الخسامر مثبتة سإدما تكلن مدسلمة ب دلة تم جمع ا أصإاء التحقيق .وتعكت الخسامر المثبتة التحقيقات المستكملة ،وبالتالي
قد ال تعكت إجمالي خسامر المإظمة التي تعزا إلم انت اكات سياسة مكافحة التدليت والفساد .وأسفرت التحقيقات المتعلقة
بمكافحة التدليت والفساد التي نملت نركاء متعاونين سن أكبر خسامر مثبتة في سا  .2021وحتم  31ديسمبر/كانلن اغول
 ،2021كان الب ا

-67

قد استرد  16 446.16دوالرا أمريكيا من الخسامر المثبتة في سا .2021

وتمثل الخسامر المفترضة الخسامر المقدرة المبلغ سإ ا في ادساء ما أو المكتشفة من خالل أسمال التحقيق مب تقدم  ،ولكن لم
يتم استكمال التحقيق بش ن ا وت كيد الخسامر .وترد المعللمات المتعلقة بالتدليت والتدليت المفترض في الادول .7
الجدول  :7التدليس واالحتيال ال فت

ك )

ف  31د س ب /كا ون ا ول ( 2021بالدوالر ا

ال دعى عليه

تدليس فت

نريك متعاون

8 146 195.87

80 137.57

35 233.00

32 195.10

40.00

-

45 523.00

-

ملظج في الب ا

1 467 235.54

102.00

0.00

ال ج وع الكل

9 648 664.41

157 957.67

16 446.16

طرف آخر
بامب

* استإاداً إلم المعللمات المتاحة في مكت التفتي

خسائ التدليس ال ثبتة

ال بالغ ال ست دة*
16 406.16

والتحقيق

ال ضا قات وإساءة است ال السلطة والت ييز
-68

استُكملت سبعة تحقيقات بش ن السللك المسيء في سا  .2021ونملت صالث تحقيقات ملظفين في الب ا

ولم تكن مثبتة.

وكانت صالصة مإ ا متعلقة بملظفين نركاء متعاونين ومثبتة .وفي حالة واحدة ،لم يتم تحديد المدسم سلي  ،وأُذلقت الحالة لعد
إصبات ا .وكان لدا مكت التفتي

والتحقيق  39تحقيقا جاريا بش ن السللك المسيء بإ اية سا .2021

التح ش الجنس
-69

في سا  ،2021استكمل مكت التفتي

والتحقيق تحقيقين بش ن التحرش الاإسي يشمالن ملظفين في الب ا  ،وكال ما ذير

مثبت .أما الحالة الثالثة ،التي تتعلق بملظفي نريك متعاون ،فكانت ذير مثبتة .و إاك أنكال لفظية وجسدية للتحرش الاإسي.
ولم تتضمن أى من تحقيقات التحرش الاإسي المبلغ سإ ا في سا  2021تحرنا جإسيا جسديا يشكل سإفا جإسيا .وفي ن اية سا
 ،2021كان مكت التفتي

والتحقيق قد أجرا  22تحقيقا بش ن التحرش الاإسي.

االست الل واال تهاك الجنسيين
-70

يا سلم جميب ملظفي الب ا
التفتي

إبالع مكت التفتي

والتحقيق سن ادساءات االستةالل واالنت اك الاإسيين .واستكمل مكت

والتحقيق  34تحقيقا متعلقا باالستةالل واالنت اك الاإسيين في سا  ،2021تم إصبات  15مإ ا جميع ا تتعلق بملظفي

نركاء متعاونين) وكانت  19حالة ذير مثبتة .وفي ن اية العا  ،كان إاك  21تحقيقا بش ن االستةالل واالنت اك الاإسيين جاريا.
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ويُطل من كيانات اغمم المتحدة تقديم تقارير ما للة الم در سن ادساءات االستةالل واالنت اك الاإسيين إلم اغمين العا

)5

سإدما تكلن إاك معللمات كافية لتحديد فعل محتمل من أفعال االستةالل واالنت اك الاإسيين يشمل ضحية يمكن التعرف سلي ا
أو مرتكب ا ،والتي يتم االبالع سإ ا بعد ذلك سلإا.
إحالة التحقيقات ال ثبتة
-72

انت كلا للامح الب ا

إذا تبين أن ملظفي الب ا

أو قلاسده أو سياسات  ،تُقدا تقارير التحقيقات ذات ال لة إلم نعبة الملارد

البشرية للإظر في ا وإحالت ا إلم االدارة مب تلصية باتخاذ إجراءات ت ديبية إذا لز اغمر.
-73

أو نركام المتعاونين ،ت ُحال المسامل إلم وحدات التحقيق في تلك

وسإدما تثبت ادساءات التدليت تلرط ملظفي بامعي الب ا
الكيانات ويرصد ا مكت التفتي

والتحقيق حتم اكتمال التحقيق .وفي ظل ظروف معيإة ،يمكن أن يُكمل مكت التفتي

ملردا للب ا
التحقيق إذا لم يكن الطرف الخارجي قادرا سلم إجراء التحقيق .وإذا ُزسم أن
ا

والتحقيق

أو نريكا متعاونا قد ارتك

ممارسة محظلرة ،مثل التدليت أو الفساد أو السرقة أو التلاطب أو االكراه أو العرقلة ،بملج اتفاق أو سقد مملل من الب ا ،
والتحقيق بإجراء التحقيق ،وتُحال التقارير الداسمة إلم لاإة جزاءات البامعين في الب ا

يقل مكت التفتي

للإظر في ا واتخاذ

قرار بش ن ا.
التفتيشات
-74

تحريات يمكن إجراؤ ا في ماال من مااالت المخاطر المت لرة خارج سياق خطة سمل الضمان السإلية أو
التفتيشات ي ا
في حالة سد وجلد أى ادساء محدد.

-75

ولم يُار مكت

التفتي

والتحقيق تفتيشات خالل سا  ،2021بسب

بكلفيد .19-ويعتز مكت التفتي

زيادة سدد حاالت التحقيق والقيلد المستمرة المتعلقة

والتحقيق استئإاف التفتيشات في سا .2022

ت اون كتب ال فتش والتحقيق الجاري ع وظائف ال قابة الخارجية
-76

واصل مكت التفتي

والتحقيق االستإاد إلم مبادرة مكت المراجعة الداخلية لعا  2017لزيادة التإسيق مب وظامج الرقابة لدا

الشركاء المتعاونين .وفي سا  ،2021تعاون مكت التفتي

والتحقيق مب وظامج الرقابة لدا الشركاء المتعاونين في  120حالة

وأكمللا  79تحقيقا ،كانت  48مإ ا مثبتة وأدت إلم اتخاذ إجراءات ت ديبية من قبل الشريك المتعاون .وسيلاصل مكت التفتي
والتحقيق إقامة وتعزيز سالقات سمل مب وظامج الرقابة لدا الشركاء المتعاونين.
ز ادة عبء ال ل وال وارد
-77

زاد سدد الحاالت التي تإاول ا مكت التفتي
السإلات الخمت الماضية .وتلقم مكت
التفتي

والتحقيق  -أى الحاالت المرحلة والحاالت الاديدة اللاردة  -زيادة كبيرة سلم مدا
التفتي

والتحقيق  186نكلا في سا  2017و 778في سا  .2021وأن م مكت

والتحقيق  127تقييما للحاالت اللاردة في سا  2017مقابل  340في سا  2021باالضافة إلم  491جاريا لشكاوا

واردة .وأن م مكت التفتي

والتحقيق  40تحقيقا في سا  2017مقابل  112في سا  2021بيإما إاك  285تحقيقا جاريا في

ن اية العا  .وزادت نسبة المحققين إلم التحقيقات التي تم تإاول ا من  6.5:1في سا  2017إلم  22:1في سا .2021
-78

وفي اللقت نفس  ،تم بإااح تعيين ملارد تحقيق إضافية خ

ت ا االدارة لمكت التفتي

والتحقيق  -خمسة محققين وملظج

معإي بضمان الالدة  -بين سامي  2020و ،2021مما ساسد سلم تإاول سدد الحاالت المتزايد .ويقل مكت التفتي
باستمرار بتقييم الطل

المتزايد) سلم خدمات  .وفي ةا السياق ،سعم مكت التفتي

لعا  2022ويعرب سن امتإان الدارة الب ا

للدسم في ةا ال دد.

 )5بيانات سن االدساءات :سلم نطاق مإظلمة اغمم المتحدة – معايير االبالع.
 )6ال تلجد مقارنة لإسبة الحاالت اللاردة نظرا غن اللظيفة أُنشئت بعد سا .2017

)6

والتحقيق

والتحقيق إلم الح لل سلم ملارد إضافية
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ال لحق ا ول
تقار ال اج ة والتقار االستشار ة الت تم النظ فيها عند إعداد ال أي السنوي
ألف :تقار ال اج ة والتصنيفات*
ال قم ال ج
للتق

ه ة ال اج ة

عدد اإلج اءات
ال تفق عليها

و نها ذات ا ولو ة
ال الية

في بلركيإا

AR/21/06

10

3

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين كبير

من السلب

AR/21/07

6

2

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

AR/21/09

5

2

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

4

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في ذانا

AR/21/10

8

5

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين كبير

5

المراجعة الداخلية للإقل الشحن) البحرى في
الب ا

AR/21/11

6

2

مرض

6

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في كمبلديا

AR/21/12

6

1

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

7

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في نيايريا

AR/21/13

7

-

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

8

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في كلللمبيا

AR/21/14

6

4

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين كبير

9

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في الكاميرون

AR/21/15

8

3

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين كبير

10

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في مالي

AR/21/16

10

6

ذير مرض

11

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في بإةالدي

AR/21/17

7

3

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

12

المراجعة الداخلية ل ُمع اال االبتكار في الب ا

AR/21/18

3

-

مرض

13

المراجعة الداخلية لتحديث نظا ويإاز

AR/21/19

2

-

مرض

14

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في ال لمال

AR/21/20

7

3

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

15

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في لبإان

AR/21/21

5

1

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

16

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في زمبابلى

AR/22/01

6

1

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

17

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في ملزامبيق

AR/22/02

10

4

مرض جزميا – بحاجة إلم تحسين كبير

18

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في إيران

AR/22/03

6

-

مرض

19

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في سلريا

AR/22/04

7

1

مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

20

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في أفةانستان

AR/22/05

7

-

ذير م إج نطاق محدود)

21

المراجعة الداخلية الدارة الممر في جيبلتي

1

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا
فاسل

2

المراجعة الداخلية لمشتريات الب ا
والخدمات

3

المراجعة الداخلية لعملية إسادة التكليج في
الب ا

22

المراجعة الداخلية لعمليات الب ا

في جيبلتي

AR
AR/22/07

ال يلجد مراجعة متابعة)
6

2

استنتاج التق

/التصنيف

ذير م إج متابعة)
مرض جزميا – بحاجة إلم بعض
التحسين

* التقارير المتعلقة بالم ا التي بدأت في وقت مت خر من سا  2021قد ت دددر في سا  . 2022ويمكن االطالع سلم تقارير المراجعة الداخلية وملاسيد إصدددار كل
مإ ا سلم العإلان التالي.https://www.wfp.org/audit-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 سن تقييم نض الإزا ة واغخالقيات في الب ا

AA/21/02

يلنيل/حزيران 2021

2

تقرير استشارى سن تقييم نض إطار الإتام المبسسية

AA/22/01

أبريل/نيسان 2022

3

تقرير استشارى سن تقييم مخاطر سلسلة الكتل في الب ا

AA/22/02

أبريل/نيسان 2022

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

مارس/آذار 2021

4

العإدايدة اللاجبدة التي أجرا دا المقر لمإظمدة إنقداذ الطفللدة دسم للحددة الشددددراكدات مب
المإظمات ذير الحكلمية)

سبتمبر/أيللل 2021

5

رؤا ملحدة بش ن رصد المكات القطرية

-

أبريل/نيسان 2022

6

رؤا ملحدة بش ن سلسلة االمداد

-

جيم :تقار االست اضات االستباقية للنزاهة
عنوان التق
1

ال قم ال ج

االستعراض االستباقي للإزا ة بش ن إدارة السلب الةةامية

PIR/22/01

دال :است اضات ا
عنوان التق
1

مشروع صإدوق التكيج  -م ر

2

مشروع صإدوق التكيج  -إكلادور

للتق

ا

تار خ اإلصدار الف ل /ال توقع
يإاير/كانلن الثاني 2022

الخاصة
الت طية

ال أي

 7ماليين دوالر أمريكي
أبريل/نيسان -2013ديسمبر/كانلن اغول 2020

ذير مشفلع بتحفظات

 7.2ماليين دوالر أمريكي
مايل/أيار -2012أكتلبر/تشرين اغول 2018

ذير مشفلع بتحفظات

3

مشروع صإدوق التكيج – السلفادور /إدوراس

 20 000دوالر أمريكي
فبراير/نباط -2019ديسمبر/كانلن اغول 2020

مشدفلع بتحفظات –  7 000دوالر
أمريكي

4

مشروع صإدوق التكيج – سرى النكا

 9ماليين دوالر أمريكي
ديسمبر/كانلن اغول -2013سبتمبر/أيللل 2020

ذير مشفلع بتحفظات
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ال لحق الثا
توصيات

لقة تش ل خاط قبلتها اإلدارة

أذلقت إحدا التلصيات بقبلل االدارة للمخاطر المتبقية المرتبطة بعد تإفية تلصية مكت المراجعة الداخلية.
تق

ال اج ة الداخلية

سمليات الب ا
AR/20/03
المالحظة 4
االجراء 1

في اليمن

التوصية
إدارة الشركاء المتعاونين أوللية متلسطة):
كدان لددا المكتد القطرى التزا ندددد رى قددره  6ماليين دوالر
أمريكي في المتلسددط للمدفلسات للشددركاء المتعاونين ،والتي كان
من المقرر دفع ا بإاء سلم الملافقة سلم تقارير التلزيب الخاصدددة
بدالشددددركداء المتعداونين .وفي وقدت إجراء المراجعدة الميددانيدة ،كدان
لددا مدا يقرب من  50في المدامدة من الشددددركداء المتعداونين تقدارير
تلزيب نركاء متعاونين معلقة تعلد إلم يإاير/كانلن الثاني ،2019
مما يعإي ت خيرات كبيرة في تا يز المدفلسات.
وكدان المكتد القطرى يإظر في تةيير متطلبدات الددفب الخداصدددددة
بدالشددددركداء المتعداونين ،بحيدث يُطلد من الشددددركداء المتعداونين
الت ددديق الةاتي سلم الإفقات وإصدددار الفلاتير بإاء سلم االقرار
الةاتي ،و ل ما رأت المراجعة أن يثير مخاطر كبيرة أخرا.
اإلج اء ال تفق عليه :ساتقوم وحدة الشا اكات ع ال نظ ات ي
بادرات
الحكو ية ،بالتنسااايق ع ال كتب القط ي ،باسااات ا
ال كاتب القط ة لتبسيط ع لية اإلبالغ.

ال خاط ال تبقية
تم تلجيد دةا اغمر إلم وحددة الشددددراكدات مب المإظمدات ذير
الحكلمية مب تلقب أن تسداسد المبادرات المبسدسدية التي ت دف إلم
تحقيق مزيدد من الرقدابدة سلم الشددددركداء المتعداونين سلم الإحل
المإ دلص سلي في الرسدالة االسدتشدارية لمكت المراجعة الداخلية
بشدددد ن إدارة المإظمدات ذير الحكلميدة والمتفق سليد مب اللحددة)
سلم إرنداد وتعزيز ن المكت القطرى في اليمن في بما يتماندم
مب المعايير الدنيا والعإاية اللاجبة للمقر.
و قا المكت القطرى في اليمن بتبسددديط سمليت لتعايل المدفلسات
للشددركاء المتعاونين مإة إصدددار تقرير المراجعة لعا  ،2020بما
في ذلك وضددب وتعميم إجراء تشددةيل ملحد بش د ن ةا الملضددلع.
وتلاصددددلدت وحددة الشددددراكدات مب المإظمدات ذير الحكلميدة مب
المكتد القطرى لتقدديم المشددددلرة والددسم في دةا المادال إذا لز
اغمر.
ولم ير المكت القطرى ذلك ضروريا.
ونتيادة لدةلدك ،لم يكن إداك تد كيدد لالمتثدال والملاءمدة مب الحدد
اغدنم من المعايير والعإاية اللاجبة بشددد ن الشدددركاء المتعاونين،
فضال سن التعرض المعقلل للمخاطر.
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ال لحق الثالث
تقار التحقيق – االدعاءات ال ثبتة
ال قم ال ج

االدعاء

للتق

ال كتب اإلقلي
1

2019-486

خ الس أ

ل

المدعى عليه

تاريخ الصدور

آلسيا وال حيط الهادئ
ظ

ع

عد

ك

يإاير/كانلن الثاني 2021

2

2021-064

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

3

2020-582

سرقة الملاد الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

4

2021-055

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

5

2020-554

االنتقا

ملظج في الب ا

أكتلبر/تشرين اغول
2021

6

2021-709

سد االمتثال لاللتزامات

طرف خارجي

ديسمبر/كانلن اغول
2021

7

2021-284

سرقة اغملال

طرف خارجي

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ال كتب اإلقلي

للش ق ا وسط وش ال أف قيا وأوروبا الش قية

8

2020-569

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

فبراير/نباط 2021

9

2020-602

االستداء/الت ديد

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

10

2021-063

االستداء/الت ديد

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

11

2021-010

ممارسة احتيالية

ملظج سإد نريك متعاون

أكتلبر/تشرين اغول
2021

ال كتب اإلقلي

ل ب أف قيا

12

2020-455

سرقة الملاد الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

يإاير/كانلن الثاني 2021

13

2019-500

ممارسة احتيالية

ملظج سإد نريك متعاون

نيسان/أبريل 2021

14

2019-264

خ الس أل

ل

ملظج سإد نريك متعاون

سبتمبر/أيللل 2021

15

2019-523

ممارسة احتيالية

ملظج في الب ا

ديسمبر/كانلن اغول
2021

16

2018-335C

قد م

ال كتب اإلقلي
ذ

د س

ق

للجنوب ا ف ق
ئع دى البرنامج

نيسان/أبريل 2021

17

2019-171

سد االمتثال لاللتزامات

ملظج في الب ا

نيسان/أبريل 2021

18

2021-005

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

19

2021-295

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلليل/تملز 2021

20

2021-653

تحليل اغذةية

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021
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ال قم ال ج

االدعاء

للتق

ال كتب اإلقلي

المدعى عليه

تاريخ الصدور

لش ق أف قيا

21

2019-382A

سرقة الملاد ذير الةةامية ،وتقديم بيانات كاذبة والتلاطب
واالساقة

ملظج في الب ا

يإاير/كانلن الثاني 2021

22

2019-382B

سرقة الملاد ذير الةةامية ،وتقديم بيانات كاذبة والتلاطب
واالساقة

ملظج في الب ا

يإاير/كانلن الثاني 2021

23

2020-146

سرقة الملاد الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

فبراير/نباط 2021

24

2020-553

ممارسة احتيالية

ملظج سإد نريك متعاون

آذار/مارس 2021

25

2020-501

سرقة الملاد الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

نيسان/أبريل 2021

26

2021-135

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

نيسان/أبريل 2021

27

2019-354

سرقة الملاد ذير الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

نيسان/أبريل 2021

28

2020-314

سرقة الملاد ذير الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

نيسان/أبريل 2021

29

2020-300

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

نيسان/أبريل 2021

30

2020-449

تحليل اغذةية

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

31

2021-336

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلنيل/حزيران 2021

32

2021-037

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلليل/تملز 2021

33

2020-593

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

يلليل/تملز 2021

34

2021-085

ممارسة احتيالية

ملظج سإد نريك متعاون

أذسطت/آب 2021

35

2020-203

تحليل اغذةية

ملظج سإد نريك متعاون

أذسطت/آب 2021

36

2020-103

ممارسة احتيالية

ملظج سإد نريك متعاون

أذسطت/آب 2021

37

2019-285A

سرقة الملاد الةةامية

ملظج سإد نريك متعاون

أذسطت/آب 2021

38

2020-079

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

أذسطت/آب 2021

39

2020-179

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

أذسطت/آب 2021

40

2021-564

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

أكتلبر/تشرين اغول
2021

41

2021-531

ممارسة احتيالية

ملظج سإد نريك متعاون

نلفمبر/تشرين الثاني
2021

42

2020-538

االستداء/الت ديد

ملظج سإد نريك متعاون

نلفمبر/تشرين الثاني
2021

43

2021-086

ممارسات الفساد

ملظج سإد نريك متعاون

نلفمبر/تشرين الثاني
2021

44

2021-438

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021
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ال قم ال ج

االدعاء

للتق

45

2020-204

تحليل اغذةية

46

2020-432

سرقة الملاد الةةامية

47

z2020-430

تحليل اغذةية

48

2020-435

تحليل اغذةية

49

2021-069

ممارسة احتيالية

50

2020-505

سرقة الملاد الةةامية

51

2020-506

سرقة الملاد الةةامية

52

2020-507

سرقة الملاد الةةامية

ال كتب اإلقلي

المدعى عليه

تاريخ الصدور

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

ملظج سإد نريك متعاون

ديسمبر/كانلن اغول
2021

كا الالتينية والبح الكار ب

53

2021-038

االستةالل واالنت اك الاإسيان

ملظج سإد نريك متعاون

فبراير/نباط 2021

54

2021-102

ممارسات التدليت والفساد

ملظج سإد نريك متعاون

آذار/مارس 2021
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