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   2011خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

  المقدمة – أوالً

ة  ضمانات مستقلة وموضوعية وخدمات المشورة بهدف تحقيق قيممكتب المراجعة واإلشرافيقدم  -1

كما يساعد الصندوق على تحقيق أهدافه من خالل اتباع نهج منتظم . مضافة لعمليات الصندوق وتحسينها

 باستعراض المكتب  كما يقوم.ومنضبط في عملية التقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة والتسيير

 والتدليس والفساد في موظفينسلوك ال، بما في ذلك سوء  والتحقيق فيهاالمزعومة الممكنة أو المخالفات

   .الصندوقأنشطة 

إدارة ميزانية  كفاءة بشأنتوفير ضمانات لإلدارة من خالل والمكتب ملتزم بتعزيز الفعالية التنظيمية  -2

  والجودة والتحسين المستمرالصندوق وموارده البشرية وعملياته الداخلية، فضال عن نشر ثقافة المساءلة

ويمثل السعي إلى بلوغ هذه األهداف المؤسسية األولوية التي . ق وعملياته في أنشطة الصندووالنزاهة

  .يسترشد بها مكتب المراجعة واإلشراف في وضع خطة عمله السنوية

 يستند إليه مبينا األساس الذي ،2011يعرض هذا التقرير خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام و -3

وتهدف األنشطة المبينة . العليا ووافق عليها رئيس الصندوقوقد نوقشت الخطة مع اإلدارة . إعداد الخطة

في خطة العمل إلى مساعدة اإلدارة ولجنة مراجعة الحسابات المنبثقة عن المجلس التنفيذي في تحديد 

ويجوز للجنة المراجعة، وفقا .  باإلدارة المالية واإلشراف الداخليالمتعلقةالداخلية  الضوابطمدى كفاية 

بعد خطة ال رئيس الصندوق للنظر فيها، وتعرض إلى خطة العمل بشأن اقتراحات أن تقدم الختصاصاتها،

  . المجلس التنفيذي لتأكيدها علىوضعها في صيغتها النهائية

   ضمانات المراجعة الداخلية وأنشطة المشورة– ثانياً

  طبيعة أنشطة المراجعة الداخلية

 يحدد مكتب المراجعة واإلشراف نطاق عمله بصورة في إطار تنفيذ أنشطة ضمانات المراجعة الداخلية -4

إدارة المخاطر والرقابة والتسيير في الصندوق لضمان عمليات  بعد إجراء تقييم عام لمدى كفايةمستقلة 

  :ما يلي

 وتقدم في حينها؛وموثوقة اإلدارية والتشغيلية معلومات دقيقة المالية وأن المعلومات  •
 لمعايير واإلجراءات واالتفاقات والقوانين واللوائح السارية؛أن األنشطة تلتزم بالسياسات وا •
 أنه يتم اكتساب األصول والموارد واستخدامها وحمايتها على النحو الواجب؛ •
  .تنفيذ البرامج والخطط وتحقيق األهداف •

 رأي المراجعينويصنف . المراجعةأهمية نتائج   بشكل عام فيلمراجعين ارأيتشمل تقارير الضمانات و -5

 ويستدل منها على ما غير مرضية أو تحتاج إلى التحسين أو مرضيةائج عملية المراجعة بدرجات نت

  :يلي
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إدارة المخاطر والرقابة والتسيير كافية وفعالة بما يسمح بتوفير عمليات تعني أن : مرضية •

على أن هذه . أو سير األعمال قيد االستعراض/ضمانات معقولة بشأن إنجاز أهداف الرقابة و

 . لدرجة قد تعني وجود فرص إلدخال تحسيناتا
إدارة المخاطر والرقابة أو التسيير عمليات تعني وجود قصور في : تحتاج إلى التحسين •

أو تسيير األعمال قيد /لدرجة أن تقديم ضمانات معقولة بشأن إنجاز أهداف الرقابة و

 .يواجه مخاطراالستعراض قد 
إدارة عمليات أو واسعة النطاق في /رة ووجود جوانب قصور كبيتعني : غير مرضية •

 تقديم ضمانات معقولة بشأن إنجاز أهداف بالقدر الذي يتعذر معهالمخاطر والرقابة والتسيير 

  .االستعراضأو تسيير األعمال قيد /الرقابة و

 هذه تشمل طبيعة ونطاق خدمات المشورة، وقد علىاإلدارة مع  مكتب المراجعة واإلشرافاتفق و -6

عمليات  عنمسؤولية اإلدارة تقديم المشورة أو إجراء التحليالت لحفز التحسينات بدون تحمل الخدمات 

 تطرح وإنما يجوز أن ،عاموال تشمل تقارير المشورة أي رأي . التنفيذ بغرض تجنب تضارب المصالح

  .مكتب تنفيذهاالتوصيات يتابع 

  شراف واإلالمراجعةمكتب المخاطر كأساس تقوم عليه خطة عمل تقدير 

الصادرة عن معهد الخاصة بالحسابات للمراجعة الداخلية لمعايير الممارسة المهنية الدولية وفقا  -7

المراجعين الداخليين وعمال بممارسات السنوات الماضية، أعدت خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف 

 بما في ذلك تالمدخال مختلف مصادر بحث ذلك وشمل. تقدير المخاطرل على أساس عملية 2011لعام 

  :ما يلي

 للعمليات؛) المادية(التبعات المالية  •
 ؛األجل متوسطة  والخطة األهداف الرئيسية للتجديد الثامن للموارد ونتائج اإلدارة المؤسسية •
لجنة اإلدارة فريق إدارة الصندوق و( اإلدارة العليا اجتماعاتالقضايا الناشئة في محاضر  •

 ؛مراجعة الحساباتواجتماعات لجنة ) دارة العملياتالتنفيذية ولجنة إ
 سجالت المخاطر المؤسسية والمالمح البارزة للمخاطر المؤسسية؛ •
 ؛التي ما زالت مفتوحة والتوصيات التي تأخر تنفيذهانشر توصيات المراجعة  •
 تقارير وخطط عمل المراجعة الخارجية؛ •
 اكمة في كل مجال؛والشواغل المتر) أو عدم وجودها(تاريخ أنشطة المراجعة الداخلية  •
  .المناقشات مع أعضاء لجنة اإلدارة التنفيذية •

 في عرضها في وقت مبكر كثيراً عن موعد  الحساباتمراجعةض خطة العمل المقترحة على لجنة وتُعر -8

 الميزانية المقترحة لمكتب المراجعة  جانبالسنوات السابقة حتى يمكن النظر في حجمها وتعقدها إلى

وسوف يتيح ذلك للجنة تقدير الموارد الالزمة أو جدوى خطة العمل المقترحة . 2011واإلشراف لعام 

وبالنظر إلى توقيت تقديم هذه الوثيقة فإن عوامل المدخالت التي يستند إليها تقدير .  أفضلبصورة

فيهما على   للبتمهمتان ، ولذلك فقد تركت 2010أيلول / سبتمبرحتى بدايةالمخاطر تقتصر على الحالة 
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مكتب ل المالك الوظيفي الحالي الكبير فيوفي ظل التغيير . 2011خالل عام ما يستجد من مخاطر  ضوء

 . تفترض أن فريق المكتب سيعمل بكامل طاقته 2011المراجعة واإلشراف فإن خطة العمل لعام 

 أنشطة المراجعة الداخلية المزمعة

دورة المراجعة، سيتسمر العمل مدة وطول  2010 المعتمدة لعام الطموح الكبير لخطة العملبالنظر إلى  -9

. 2011 في مطلع عام  منهااالنتهاءالمقرر من و 2010 في عام كانت قد بدأتلمراجعة  لمهامفي خمس 

عمليتين متكررتين وعملية واحدة مرحَّلة تشمل (سبع عمليات ضمانات  2011في عام وسوف تنفذ أيضاً 

ومن . المشورة  مقترحة لتقديمخمس عملياتو ،)ها بعدلم يكن قد بدأ تنفيذ 2010من خطة عمل عام 

إجراء ما ال يقل عن  2010المتوقع بعد وضع وتجريب منهجية مراجعة البرامج القطرية في عام 

فإن هذا  وباإلضافة إلى ذلك .كعنصر متكرر في خطط العمل السنويةعمليتين لمراجعة البرامج القطرية 

، 2010اً بعد نجاح مبادرة تنمية قدرات المراجعة الداخلية في عام يمثِّل أيضاً نشاطاً جاريس العنصر

ودعماً متواصالً للمشاركين الذين بدؤوا لتقدير القدرات وسوف يتطلب ذلك ما يقرب من عمليتين 

 . يصلوا بعدالذين لموالمشاركين  2010 عام خاللمشاركتهم 

 ستشمل موظفاً جديداً 2011 عام وبالنظر إلى أن قوة العمل في مكتب المراجعة واإلشراف في -10

يحل محل  (اً جديداً للتحقيقاتوموظف) 2010نيسان /بريل في نهاية أليحل محل زميل تقاعد(للمراجعة 

 فقد وضعت خطة ،د من المشاركين في تنمية القدراتوالعدي) 2010تموز / العمل في يوليوغادرزميل 

 قضايا لتغطي تعقدها ونطاقها الجغرافي العمل بحيث تشمل عمليات للمراجعة المتنوعة من حيث

 .المكاتب القطرية والمقر الرئيسي

 لتقديم الدعماستشاري بصفة مراقب أو وسوف يواصل مكتب المراجعة واإلشراف عضويته، سواء  -11

في مختلف مجموعات العمل واللجان وكذلك اللجان المخصصة، بما في ذلك لجنة إدارة المخاطر 

مل المعني بإدارة المعرفة واالبتكار، افريق العال بالحضور القطري، والمعني ملوالفريق العاالمؤسسية، 

 يمثلهكما يحضر مدير مكتب المراجعة واإلشراف أو من . ولجنة تسيير تكنولوجيا المعلومات

لمواصلة اجتماعات فريق إدارة الصندوق ولجنة إدارة العمليات واللجنة االستشارية لالستثمار والمالية 

ولدعم المنظمة في معالجة ما يستجد من مخاطر  وفهمها األنشطة الرئيسية للمنظمة على عاالطال

 .وتحديات في الوقت المناسب

إصدار شهادات االمتثال لمدونة وسوف يتولى مكتب المراجعة واإلشراف بصفة مؤقتة إدارة وظيفة  -12

. خالقيات الجديد وتزويده بالموظفينإنشاء مكتب األمن  تماماً لحين االنتهاء التي أنشئت مؤخراً السلوك

وباإلضافة إلى ذلك، وعلى ضوء معايير المراجعة الداخلية التي تتطلب تقييماً خارجياً لجودة وظيفة 

المراجعة الداخلية مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات، سيجري تنفيذ عمليات داخلية لتقييم الجودة 

 .2012ي المقبل في عام استعداداً للتقييم الخارج 2011خالل عام 



  EB 2010/101/R.41 

4 

 أنشطة التحقيق –ثالثاً 

، حسب االقتضاء، في كل المسائل بالتحقيق 1قسم التحقيقات التابع لمكتب المراجعة واإلشراف مكلَّف -13

وتشمل المخالفات سوء سلوك . المرتبطة بالمخالفات التي ترتكب في أنشطة الصندوق وعملياته

بالكيانات والمتعهدين واألفراد من غير الموظفين الذين يتقدمون الموظفين والتدليس والفساد فيما يتعلق 

 .بطلبات للمشاركة في األنشطة المموَّلة من الصندوق أو في العقود المتعلقة بالمقر

مكافحة ل  الصندوق التأييد لسياسةوحشدالترويج وسوف تشمل األنشطة الرئيسية لقسم التحقيقات  -14

وسوف يستمر إعطاء . لجنة الجزاءاتل والقيام بدور األمانةدارتها، ، وإجراء عمليات التحقيق وإالفساد

كما سيواصل المكتب . األولوية للعمل والتعاون مع دائرة إدارة البرامج، بما في ذلك أنشطة التدريب

وباإلضافة إلى . تأكيد وجوده في العمليات الميدانية من خالل المشاركة الفعالة مع موظفي المشروعات

م مكتب التحقيقات إنشاء مكتب األخالقيات الذي تقرر إنشاؤه مؤخراً لضمان تكامل أدوار ذلك، سيدع

 . وعمليات الوظيفتين والحفاظ في الوقت نفسه على استقاللها الكامل

 2011  خطة العمل لعام–رابعاً 

 التخطيط لمواجهة المخاطر

ت بسبب طبيعة أعمال المراجعة  للجهود المطلوبة إلجراء العملياالفعلييتعذر التنبؤ بالمستوى  -15

النظر في أولويات العمل إعادة  وأوقد يرتهن تخصيص المهام جميعاً بإعادة الجدولة . والتحقيقات

.  آنذاكونطاقه عند الشروع فيه استناداً إلى االستعراض األوَّلي لبيئة المخاطر وضوابط التخفيف منها

اف من قدرته على االحتفاظ بالمهارات المالئمة الالزمة ويقيد الحجم المتواضع لمكتب المراجعة واإلشر

يستعين بالخبراء االستشاريين واألخصائيين المعيَّنين لفترات قصيرة فهو  ولذلك  أعماله،إلجراء جميع

 .من أجل تكملة المهارات مؤقتاً حسب االقتضاء

. لب على قيود الموارد خطوات لتحسين وتوسيع قاعدة الموارد البشرية والتغ2010واتُخذت في عام  -16

وعلى الرغم من .  من تعيين موظف لمراجعة الحسابات وموظف للتحقيقات2010وتم االنتهاء في عام 

أن مكتب المراجعة واإلشراف طلب موظفاً مهنياً مزامالً لقسم المراجعة ووجَّه اهتماماً أكبر للجانب 

 فلم يتم حتى اآلن اقتراح أي  إليهاني في أعمال المراجعة من أجل اجتذاب مزيد من االهتمامالميدا

 لدعم تنمية قدرات المراجعة الداخلية لدى مبادرة ناجحة 2010 الصندوق في عام واتخذ. شخص

وزارات البلدان المقترضة من الصندوق، وأسفر ذلك عن إيفاد ثالثة مشاركين للعمل مع مكتب 

 من موظفي وقتاًوعلى الرغم من أن ذلك يتطلب . جعة واإلشراف لمدة ستة أشهر لكل منهمالمرا

المكتب فإن هؤالء المشاركين يكملون الموارد المهنية في المكتب ويشكلون مصدراً لتبادل المعرفة مع 

د ووضعت بالفعل خطط لتحديد المشاركين اإلضافيين الذين سيبدؤون عملهم في المكتب بع. موظفيه

 . المجموعة األولى من المشاركينتنمية قدراتاالنتهاء من فترة 

                                                      
  .1-4- 2، القسم 2007شباط / فبراير21ي الصادرة ف 02/2007 نشرة الرئيس رقم 1
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وسيتم االنتهاء منها في مطلع عام  2010وكما جرت العادة، بدأ إجراء العديد من أنشطة خطة عمل عام  -17

وتمثل خطة عمل . استجابة لألولويات المتغيرة 2011، ورحلت عدة أنشطة إلى خطة عمل عام 2011

 التي تستجيب لبيئة حيث تشمل مجموعة جارية من األنشطةإلشراف خطة متجددة مكتب المراجعة وا

 . أدناه األنشطة المقترحة 1ويبين الجدول . المخاطر المتطورة

  1الجدول 

 2011خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام 

النسبة  
 المئوية

عدد أيام عمل 
 الموظفين

 936 52 أنشطة المراجعة الداخلية

   وفير الضماناتعمليات ت

 )2010بدأت في عام (البنود المحاسبية التي تتطلب تقديرات أو افتراضات اإلدارة  -1

 )2010بدأت في عام ( الكيانات فياستعراض بيئة الرقابة  -2

 )2010بدأت في عام (أمن شبكة تكنولوجيا المعلومات  -3

 )2010بدأت في عام (ترتيبات مذكرات التفاهم بشأن الحضور القطري متابعة  -4

 )2010بدأت في عام (متابعة إدارة الخبراء االستشاريين  -5

 ) متكررة( المطلوب استردادها من حكومة إيطاليا النفقاتالتصديق على  -6

 )متكررة (2010 لعام رئيس الصندوقنفقات مكتب  -7

 )2010مرحَّلة من خطة عام ( واالحتفاظ بالسجالت  عليهامتابعة إدارة المنح واإلشراف -8

 لبرامج القطرية  ل1  رقممراجعةال -9

 القطرية  للبرامج 2المراجعة رقم  -10

 استخدام العقود المؤسسية وإجراءاتها -11

 االستثمار في تدريب الموارد البشرية -12

 لم تحدَّد بعد -13

 لم تحدَّد بعد -14

 تقديم المشورة

 اإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية في الشُعب -15

 )2010مرحَّلة من عام (لمراجعة ومكافحة الفساد وضع نماذج لتدريب الموظفين الميدانيين على ا -16

 بعدمواصلتها  (وضع هيكل اختباري لضمانات اإلدارة بشأن الرقابة الداخلية على التقارير المالية             -17

 )االنتهاء من تقييم مستوى االستعداد

 تنمية القدرات ل 1التقييم رقم  -18

 تنمية القدرات ل 2 رقم تقييمال -19
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 450 25 أنشطة التحقيق

 مكافحة الفساد ل  الصندوق التأييد لسياسةوحشدلترويج ا -20

 أعمال التحقيق -21

  

 414 23 إدارة المكتب وبناء القدرات

 دعم إنشاء مكتب األخالقيات الجديد -22

 دعم األمانة للتحقيقات وعمليات الجزاءات -23

نة وصـيا التقييم الداخلي للجودة، وتحديث دليل مراجعة الحسابات، ووضـع          (بناء قدرات المكتب     -24

 )أدوات لدعم المراجعة

 تدريب الموظفين وتطوير الموظفين الجدد والمشاركين في تنمية القدرات -25

 التمثيل في االجتماعات الداخلية والخارجية -26

 هإدارة المكتب وتنظيم -27

  

 800 1 100 مجموع عدد أيام عمل الموظفين في مكتب المراجعة واإلشراف

 

 2011المقرر االنتهاء منها في عام  2010عام المتبقية من أنشطة المراجعة 

نظراً  2010عام في للبنود المحاسبية التي تتطلب تقديرات وافتراضات اإلدارة تقرَّر إجراء استعراض  -18

تلك البنود في إدارة المفيد للمراجعة الداخلية فهم ومن . لما تنطوي عليه تلك البنود من تبعات مادية

وبدأ العمل في هذه . ن الرقابة الداخلية على التقارير الماليةدعم تأكيدات اإلدارة بشأالتطلع إلى 

 تنمية المرشحين للمشاركة في، ويجري دعمها أيضاً بأحد 2010المراجعة خالل الفصل الرابع من عام 

 .القدرات باعتبار ذلك فرصة مهمة بدرجة كبيرة للتعلم

بدأ هذا االستعراض و، وى الكياناتعلى مست للبيئة الرقابيةإجراء استعراض  2010تقرَّر في عام و -19

ومن . بدعم من موظف فني خارجي له خبرة كبيرة في المراجعة 2010في الفصل الرابع من عام 

.  اإلدارة والمناقشة معهابتعليقاترهناً  2011المتوقع أن ينتهي إعداد التقرير النهائي في مطلع عام 

كل غير مباشر في سياق معظم عمليات وعلى الرغم من استعراض عناصر البيئية الرقابية بش

المراجعة الداخلية فإن البيئة الرقابية في مجموعها لم تخضع للتقدير بأسلوب هيكلي وشامل من جانب 

 .مكتب المراجعة واإلشراف، ولذلك فإن هذا االستعراض يمثل مراجعة مهمة ومعقَّدة

 بدعم من شبكة تكنولوجيا المعلوماتأعملية رئيسية لمراجعة  2010بدأت في النصف الثاني من عام و -20

. من خبراء تقنيين خارجيين وقع االختيار عليهم من خالل عملية تنافسية إلجراء هذه المراجعة المعقَّدة

 .2011ومن المقرر االنتهاء من وضع التقرير النهائي بعد تلقي تعليقات اإلدارة في مطلع عام 

 في المجاالت التي ظلت مراجعة للمتابعةمليات إجراء سلسلة مركزة من خمس ع 2010سنة تقرر و -21

 القضايا المعلَّقة تقييموهذه المتابعة تعيد .  طويلةلمدة معلقة التنفيذ ذات األولوية العليافيها التوصيات 

 من خالل تغييرات في العمليات أو من خالل التقليل من المخاطر جزئياً أو كلياًلتحديد ما إذا كان قد تم 

.  تعويضية أخرى، أو للتثبت من أولوية إجراءات التصدي للمخاطر وتحديدها بشكل أوضحاتخاذ تدابير
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، وألغيت مراجعة الستراتيجية 20102وأنجزت إحدى عمليات المراجعة ألغراض المتابعة في عام 

وخدمات االتصاالت بناء على تقدير المخاطر الذي أجراه مكتب المراجعة واإلشراف، وبدأ إجراء 

 :في المجاالت التالية 2010 عام أواخرليات أخرى في ثالث عم

 إدارة الخبراء االستشاريين؛ •
 إدارة المنح واالحتفاظ بالسجالت؛اإلشراف على  •

 ترتيبات مذكرات التفاهم المتعلقة بالحضور القطري •

 2011 المراجعة الداخلية المقترحة لعام مهام ضمان

كعناصر مراجعة لما ال يقل عن برنامجين قطريين  يتوقع مكتب المراجعة واإلشراف إجراء عمليات -22

. 2010متكررة في خطة العمل السنوية بعد وضع وتجريب برنامج لمراجعة البرامج القطرية في عام 

وسوف يتيح ذلك للمكتب فهم األنشطة الميدانية التي يضطلع بها الصندوق، وهو ما سيسهم بدور مباشر 

إلدارة على إجراء التأكيد ل على كما ستساعد هذه العمليات. رىة األخفي تحسين جودة أعمال المراجع

 .القدر المناسب من االهتماموسوف يلقى الشراء في المشروعات .عمليات الرصد خارج مقر الصندوق

وقد ظل هذا المجال دون مراجعة بسبب . الستخدام وإجراءات العقود المؤسسية مراجعة واقترحت -23

ع من العقود وخروجها عن نطاق عمليات تعيين الخبراء االستشاريين عدم مركزية إجراءات هذا النو

 .وهناك أيضاً مؤشرات تدل على ازدياد استخدام تلك العقود. وعمليات الشراء في المقر

حجم ميزانيته ل نظراًمجاالً تقرر استعراضه ة بشأن التدريب ينفقات التدريب والسياسة المؤسسوتمثل  -24

في تحسين من دور مهم في التدريب وما لالستثمار ) 2010يكي في عام أكثر من مليون دوالر أمر(

 .قدرة الصندوق على تنفيذ أنشطة إصالح موارده البشرية وتحقيق أهدافه المحدَّدة

25- جري مكتب المراجعة واإلشراف أنشطة المراجعة المتكررة وعلى غرار السنوات السابقة، سي

نفقات مكتب  ومراجعة تردادها من الحكومة اإليطالية النفقات المقرر اسالتصديق علىالستعراض 

وستجري متابعة فصلية لتعليقات الشُعب بخصوص اإلجراءات المتخذة إلقفال . رئيس الصندوق

توصيات المراجعة الداخلية المعلَّقة باعتبارها نشاطاً رئيسياً لمكتب المراجعة واإلشراف من أجل 

 .صلة وإيجاد حلول مالئمة لهامساعدة الشُعب على فهم المخاطر ذات ال

 2011 تقديم المشورة بشأن المراجعة الداخلية المقترحة لعام مهام

 وتستخدم اإلدارة األرقام ، منذ ثالث سنواتاإلبالغ عن مؤشرات األداء الرئيسية في الشُعببدأ  -26

 هذه لحاالت تصبوفي بعض ا. قراراتها الرئيسيةوالحسابات الالمركزية التي تُبلغ عنها الشُعب التخاذ 

وسوف تتيح مراجعة .  الصندوقالهيئات الرئاسية في تقارير المنظمة التي تقدَّم أيضاً إلى فيالمعلومات 

هذا المجال تقديم المشورة إلى اإلدارة بشأن أهمية تلك األرقام وموثوقيتها سواء في اإلبالغ أو في اتخاذ 

 .القرارات

                                                      
  .المتلقي/ تقييم ُنظم الشراء لدى المقترض2



  EB 2010/101/R.41 

8 

 فساد والمراجعة الداخلية للتدريب على مكافحة الذجنمو مكتب المراجعة واإلشراف وضع ويزمع -27

وسوف يساعد هذا النموذج . الميدانفي تنفيذ المشروعات في المقر ووألفرقة  إلى الموظفين وتسليمه

 باإلدارة السليمة وتقدير المخاطر وتخفيفها من خالل الضوابط الداخلية القوية، التوعيةالتدريبي على 

وعدم التيقن وغير ذلك من الحواجز التي تعرقل تقديم المعلومات  اإلبالغاإلحجام عن على التغلب و

كما سيساعد ذلك على تعميم سياسة الصندوق لمكافحة . واالدعاءات بشأن الفساد في عمليات الصندوق

 . الفساد ودعم تنمية قدرات اإلشراف على المشروعات

يق العمليات وتقدير مدى االستعداد، سيقوم  من توث2010وبعد انتهاء شُعبة الخدمات المالية في عام  -28

 انتظاراً لقيام الرقابة الداخلية على التقارير المالية واإلشراف بوضع عملية الختبار المراجعةمكتب 

وسوف تستفيد هذه العملية أيضاً من تقدير مدى االستعداد . اإلدارة بتقديم ضمانات بشأن هذه الضوابط

 .2010الذي ُأجري في أواخر عام 

 في اتخاذ وإطالق مبادرة تنمية قدرات المراجعة 2010ونجح مكتب المراجعة واإلشراف في عام  -29

الداخلية التي يشترك في تنفيذها حالياً ثالثة مشاركين يعملون مع مكتب المراجعة واإلشراف في مقر 

حددت البلدان  وبالمشاركة،وأعربت الشُعب اإلقليمية األخرى عن اهتمامها القوي . الصندوق في روما

 قدرات المراجعة لتقييمبعثتين وسيجري إيفاد ما يقرب من . للمشاركةاألخرى المحتمل ترشيحها 

 للمراجعين والموظفين اإلداريين تخصيص الوقتويتعيَّن .  على استمرار هذه المبادرةحفاظاً الداخلية

 . لم يصلوا بعدالذين والمشاركين 2010لدعم المشاركين الذين بدؤوا بالفعل في عام 

 2011 الميزانية والموارد لعام –خامساً 

 حتى وقت 2011ما زالت المناقشات جارية حول الميزانية المقترحة لمكتب المراجعة واإلشراف لعام  -30

.  في المائة من ميزانية المكتب90  بما نسبته تكاليف الموظفين في العادةوتستأثر. كتابة هذا التقرير

 .ؤ بعدد عمليات التحقيق ومدى تعقدها، وقد يلزم طلب موارد إضافية خالل العامويتعذر دائماً التنب

 في المائة تقريباً من الموارد، بينما 70 النفقات المرتبطة بالمراجعة الداخلية تمثلمن المتوقع أن و -31

 . المواردمجموع في المائة من 30مليات التحقيق سيخصص لع


