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  2012 لعام صندوقال في واإلشراف المراجعة مكتب عمل خطة

  المقدمة – أوال

 ذات األساسية والمعلومات 2012 لعام واإلشراف المراجعة مكتب عمل خطة التقرير هذا يعرض -1

 واإلشراف المراجعة مكتب بها اضطلع التي المخاطر تقدير عملية إلى الخطة هذه وتستند. الصلة

 على الصندوق رئيس وافق وقد. الصندوق إدارة من مدخالت على الحصول إلى خاللها سعى والتي

. للنظر الصندوق رئيس على الخطة تعرض أن صالحياتها وفق المراجعة للجنة ويجوز الخطة،

 في عقدها المقرر جلسته في التنفيذي المجلس على منها، االنتهاء تم متى العمل، خطة تعرض وسوف

 . للتأكيد 2011 األول كانون/ديسمبر شهر

 لعام الموازنة عملية ضمن فيها للنظر منها االنتهاء قبل المراجعة ةلجن على معروضة الخطة هذه -2

 مكتب موازنة صياغة عند كافية بصورة تشابكها ومدى حجمها في النظر يتسنى كي 2012

 .واإلشراف المراجعة

  المتوسط واألجل 2012 لعام واإلشراف المراجعة مكتب استراتيجية - ثانيا

   2011 عام في دوقالصن يواجهها التي المخاطر بيئة

 بتطيق كبير حد إلى التغير هذا بدأ وقد عميقا، تغيرا تشهد بفترة الراهن الوقت في الصندوق يمر -3

 تغيرا كمؤسسة الصندوق طبيعة وتشهد. له قطري تواجد وإرساء المباشرة للرقابة تشغيلي جنموذ

 لذلك دعما المستمر التحديث إلى تحتاج واإلدارية التشغيلية وأساليبه التنظيمية هياكله أن كما سريعا

 التغير أعمال جدول الصندوق إدارة أطلقت التحدي، هذا ولمواجهة. مستمرة بصفة المتطور النموذج

 التشغيلية والهياكل العمليات أمور، جملة ضمن يغطي، النطاق واسع أعمال جدول وهو واإلصالح،

 لبنية ةيالرئيس العناصر عن فضال البشرية واردبالم المتعلقة التشغيلية والهياكل والعمليات والمالية

 النشاط من حجم سياق في الراهن الوقت في العمل بهذا الصندوق ويضطلع. المعلومات اتكنولوجي

 عالمية مالية وأزمة مستمرة، بصورة تتزايد الجودة لضمان مقاييس وتوقعات سريعة، بوتيرة يتنامى

 مخاطر تشهد بيئة في الصندوق العوامل هذه مزيج ويضع. الموازنات تقييد تشهد وبيئة مطولة

 . متصاعدة

 وضعت المبادرة، زمام أخذ أساس على المخاطر إدارة إلى المتزايدة للحاجة الصندوق من وإدراكا -4

 تتولى والتي االستراتيجي، المستوى على المخاطر دارةوإ التخطيط عمليات وطبقت الصندوق إدارة

 تحقيق دون تحول التي المخاطر أهم تحديد بغية المؤسسية، مخاطرال إدارة لجنة عليها اإلشراف

 للصندوق المتوسط األجل خريطة تبين كما. المخاطر تلك تخفيف على والمعاونة المؤسسية األهداف

 ومخرجات المؤسسية النتائج تحقيق على تؤثر أن يحتمل التي بذلك المرتبطة والمخاطر االفتراضات
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 ألعمال السنوي التخطيط أساس وتشكل السنوي للرصد الخطة تلك وتخضع. واإلدارات الشعب

 . واإلدارات الشعب

 مكتب وضعه الذي المخاطر تقدير وكذلك كمؤسسة الصندوق وضعه الذي المخاطر تقدير يشير -5

 أهداف تحقيق على سلبا تؤثر أن يمكن بالمخاطر تقترن مواضع عدة إلى داخليا واإلشراف ةعالمراج

 لمجاالت الدعم هيكل كفاية: يلي ما األهداف هذه وتشمل). 2013- 2011 (المتوسط لألجل الصندوق

 وفق واستخدامها الموارد وتخصيص المباشرة والرقابة القطري كالتواجد ،"الجديدة "التشغيل

 استخدام وكفاءة السائلة، الصندوق ألصول واالحترازية الحريصة واإلدارة االقتصادية، االعتبارات

 على والحفاظ المعلومات، تكنولوجيا ألدوات الفعال االستخدام خالل من موظفينال هيئة وقت

 تشهد كما العمل عبء في زيادة تشهد فترة في االلتزام وثبات الموظفين هيئة لدى اإليجابية المعنويات

 االهتمام تستلزم حساسة منطقة ،ذاتها حد في المخاطر، إدارة عملية فعالية وتمثل. واسعة تغيرات

 . ةيالرئيس التغيرات فترة انبإ

 المراقبة بيئة على كبيرة ضغوطا تضعان العمليات حجم في المستمرة والزيادة التغير وتيرة وسرعة -6

 على سلبا يؤثر أن نهأش من نحو على األحداث مخاطر مستوى من ترفعان أنهما كما الصندوق، لدى

 األنشطة وبين الصندوق موظفي هيئة بين أقرب تواصل وتحقيق. نشاطه مزاولة على الصندوق قدرة

 هما الصندوق لموارد المحتمل االستخدام سوء وإبالغ لتحديد وفعالة متعددة قنوات وإرساء التشغيلية

. المحتمل االستخدام سوء تتناول التي التقارير في المتصاعد النمو في أسهمت التي العوامل من

 والحازمة الفورية اإلجراءات يتم فيها إيضاح ، لتجنب سوء االستخداممالئمة بيئة تهيئة ويعتبر

 .المخاطر تلك معالجة في األهمية بالغ اأمر التقارير، لتلك ستجابةلال

  ومساهمته واإلشراف المراجعة مكتب دور

 من مصممة استشارية خدمات يوفر كما وموضوعيا مستقال ضمانا واإلشراف المراجعة مكتب يوفر -7

 طريق عن أهدافه تحقيق على الصندوق يساعد وهو. الصندوق اتعملي وتحسين قيمة إضافة أجل

 وفي.  تسييروال والمراقبة المخاطر إدارة عمليات فعالية وتحسين تقييم في ملتزم نظامي نهج استخدام

 الذي الضمان إلى مضى وقت أي من أكثر الصندوق إدارة تحتاج المخاطر، شدة ارتفاع تشهد بيئة

 اإلصالح مبادرات في بثقة قدما المضي أجل من والمراقبة المخاطر منظ لفعالية المكتب يوفره

 من الواردة المستقلة المرتدة التغذية أيضا تستخدم الحاكمة واألجهزة. اليومية التشغيلية والقرارات

 يستند كان إذا قيمة المكتب يضيف كما. فعالية أكثر بصورة اإلشرافي بدورها االضطالع في المكتب

 . الحاكمة أجهزته ومع الصندوق إدارة مع اإلمكان قدر يتبادلها للمخاطر رؤية إلى عمله في

 عمليات على ذلك في ويبني المهمة، للمخاطر تقديرعلى  المراجعة مجال في المكتب عمل ويستند -8

 المكتب علطويض. المخاطر تقدير مجال في هو هعمل وعلى الصندوق إدارة لدى المخاطر تقدير

 دىمو والبشرية؛ المالية الموارد استخدام كفاءة مدى: يلي بما المتعلقة الضوابطو المخاطر بتقييم

 العمل أساليب فعالية ومدى المبلغة المعلومات نزاهة  ومدىالتطبيق؛ واجب التنظيمي لإلطار االمتثال

 صةالخا بالسياسات التقيد مدى أو البرامجية المخرجات استمرارية ومدى تأثير إلى يتطرق ال ولكنه(

 ).للصندوق التابع المستقل التقييم مكتب صالحيات نطاق ضمن تندرج األخيرة فهذه قضية؛ بكل
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 أنشطة من يتواله ما طريق عن المخاطر حدة تخفيف في أيضا واإلشراف المراجعة مكتب ويسهم -9

 الممارسات في ويحقق يستعرض وهو. الفساد مقاومة على الحث في صالحياته طريق وعن التحقيق

 في الموظفين جانب من والفساد والتحايل السلوك سوء ذلك في بما المدعاة، أو الممكنة السليمة غير

 غير األنشطة من وغيره الفساد منع إلى الرامية الصندوق سياسة تنفيذ على ويشجع الصندوق أنشطة

 .المشروعة

  المتوسط واألجل 2012 لعام واألولويات االستراتيجية

 واألهمية والفعالية بالتخصص تتميز مهنية خدمة توفير إلى إلشرافوا المراجعة مكتب يهدف -10

 المكتب يعمل سوف وبذلك،. األجل متوسطة أهدافه تحقيق على الصندوق تساعد بها موثوقا والكفاءة

 ذاته الوقت في الحفاظ مع المؤسسية، المخاطر ومعالجة تحديد أجل من الصندوق إدارة مع بالتآزر

 كفالة إلى عمله في المكتب يهدف وسوف. بها واإلبالغ المهام وأداء تقاءان في مستقل نهج على

 منع إلى ميةالرا جهوده يكثف وسوف. مخالفات بوقوع المتعلقة لالدعاءات والفعالة الفورية االستجابة

 الصندوق داخل المعنيين الشركاء مع يتعاون وسوف وعملياته الصندوق شطةأن في المخالفات وقوع

 على قائم بدور المكتب يضطلع سوف الوظيفية، خبرته مجال إلى وبالنظر. الغاية هذه وغلبل وخارجه

 فوائد يحقق نشاط وهو الداخلية، المراجعة على العمالء قدرات تنمية دعم في المبادرة زمام أخذ

 النشاط هذا في لمساهمته دفعة إعطاء أيضا المكتب ويعتزم. التنمية في وشركائه للصندوق مباشرة

 لهذا الداعمة المانحة األعضاء الدول من الموازنة خارج تمويل على الحصول إلى السعي طريق نع

 .الغرض لهذا تحقيقا النشاط

 عمله تخطيط في التالية بالمبادئ المكتب يسترشد سوف جية،االستراتي التوجهات هذه إلى وإضافة -11

 :المقبلتين السنتين في وأدائه أولوياته وترتيب

 ؛للصندوق المؤسسية األولويات على العمل في ضحالوا التركيز •

 ؛مالئمة منهجية أدوات المكتب لدى فيها يتوافر التي المجاالت على التركيز •

 الصلة واألثر؛ كفالة أجل من للمخرجات الفوري التوصيل •

 خطط مع ممكن حد أقصى إلى تتوافق دقيقا توجيها وموجهة بناءة وتوصيات مرتدة تغذية تقديم •

 ؛الصندوق إدارة وضعتها التي التحسين

 .   المؤسسية المخاطر إدارة دعم في المبادرة زمام أخذ على قائم بدور االضطالع •

 منع/التحقيق مجاالت في جهوده وتكثيف قدراته تقوية على 2012 عام في المكتب يعمل وسوف -12

. ملموسا صايتقل المعنية االدعاءات مع للتعامل الالزم الوقت متوسط تقليص أجل من وذلك الفساد،

 المتعلقة وغير بالمراجعة المتعلقة غير للمهام 2012 عام في بكثير أقل وقتا المكتب يكرس وسوف

 المخاطر مجاالت الحتياجات مباشرة تستجيب التي األنشطة على التركيز زيادة بغية وذلك بالتحقيق،

 بشكل المخرجات صيلتو أجل من التحديد وجه على مهامه المكتب يصمم وسوف. األولوية ذات

 لعمل المقرر الكلي للتوزيع بيان أدناه 1 الجدول في ويرد. المعنية االحتياجات مع توافقا وأكثر أسرع

 .    المقارنة ألغراض 2011 عام بيانات قرين 2012 عام في المكتب
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  1 الجدول

  2012-2011 للفترة واإلشراف المراجعة مكتب موظفي وقت توزيع
  2012  2011 الكامل الدوام بمكافئ األيام عدد

 موظفون مديرون 

 مهنيون

 موظفو

 الخدمة

 عامةال

 موظفون مديرون 

 نيونمه

 موظفو

 خدمات

 عامة

 

 %49 207 826 87 %51 205 592 99 االستشارية واألعمال المراجعة أعمال

 %31 120 550 35 %21 153 175 35 والمنع التحقيقات
 %20 212 164 90 %28 302 113 85 القدرات وبناء اإلدارة

  2.5 7.0 1.0  3.0 4.0 1.0 الكامل الدوام بمكافئ السنوات عدد

 

 سوف الجدد، المنضمين من كبير عدد منها عناصر من 2012 عام في المكتب فريق لتشكيل راونظ -13

 إلى وإضافة. عليها والحفاظ المهنية الكفاءات بناء أجل من والتعريف التدريب أنشطة المكتب ينظم

 على األسبوعية االجتماعات الخصوص هذا في المكتب أنشطة تشمل سوف المتخصصين، تدريب

 من وغيرها التشغيلية العمل ورش في المشاركة وزيادة الميداني العمل حجم وزيادة شعب،ال مستوى

 مسار المكتب يتتبع وسوف. التشغيلية والتحديات بالممارسات الكامل الوعي كفالة أجل من المناسبات

 بأهداف المرتبطة األساسية األداء مؤشرات باستخدام والشعب األفراد مستوى من كل على األداء

 وزيادة السليم، التوقيت في المخرجات توفير كفالة أجل من المؤشرات تلك تعزيز مع العمل، خطة

 . العمالء مسوح استخدام كثافة

 والتحديات وللمخاطر كمنظمة للصندوق األساسية لألنشطة المستمرين وفهمه المكتب وعي لضمان -14

 اجتماعات حضور وعلى جانالل مختلف في كمراقب دوره على المكتب يحافظ سوف المستجدة،

 رئيس مع دورية مغلقة اجتماعات عقد المكتب مدير يواصل وسوف. للصندوق العليا اإلدارة

 . الصندوق

. الداخلية المراجعة وظيفة يتناول للجودة ثان خارجي لتقييم 2012 عام في المكتب يخضع وسوف -15

 أدى كما الممارسات بأفضل يتقيد المكتب أن 2007 عام في النوع هذا من أجري تقييم أول أكد وقد

 .المراجعة لجنة وصالحيات المكتب عمل ميثاق تنقيح إلى

  2012 لعام وموارده المكتب موازنة

 متوسطة االستراتيجية توجهاته دعم أجل من 2011 الحالي العام في المكتب هيكل تشكيل أعيد  -16

 ).          2 الجدول (األجل
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  2 الجدول

  2012 عام في واإلشراف المراجعة لمكتب المتوخى الهيكل 
  2012 عام في المكتب هيكل 2011 عام في المكتب هيكل

 المدير •

 المراجعة إداري مساعد •

 )2( المراجعة الداخلية  مسؤوليكبير •

 )1 (داخلي مراجع •

 التحقيقات مراجعة مساعد •

 )1 (محقق •

 تحقيقات مساعد •

 المدير •

 لمراجعةا )دوام نصف (معلومات وتكنولوجيا إداري مساعد •

 )1 (كبير مسؤولي المراجعة الداخلية •

 )2 (داخليون مراجعون •

 )2 (مساعدون داخليون مراجعون •

 التحقيقات مراجعة مساعد •

 )2 (محققون •

 تحقيقات مساعد •

– الخارجيين والخبراء للسفر 2011 عام في للمكتب المتاحة الموازنة

 أمريكي دوالر 102  000

– الخارجيين والخبراء للسفر 2012 عام في للمكتب المتاحة الموازنة

 أمريكي دوالر 102  000

 

 حيث التحقيقات، مجال في 2011 الحالي العام في المكتب واجهه الذي القدرات على قيد أهم كان -17

 السنوات في إثنان تحقيقات الومسؤ لديه كان أن بعد فقط واحد تحقيقات مسؤول للمكتب توافر

 كما والتحقيقات المراجعة وظيفتي في قدراته تعزيز على ليالحا الوقت في المكتب ويعكف. السابقة

 على التأثير من ممكن قدر بأقل ذلك تحقق وقد. المراجعة لوظيفة تدرجا أكثر هيكل استحداث يجري

 المهني المسؤول برنامج إطار في جديدين اثنين داخليين مراجعين توظيف طريق عن وذلك الموازنة،

 تقليصا 2012 عام خطة وتضمين البرامج إدارة دائرة إلى مراجعةال يمسؤول  كبيرونقل المساعد،

 الجديد للهيكل بيان ويرد (التحقيقات أو بالمراجعة المتعلقة غير لألنشطة المكرس الوقت في كبيرا

 التحاقهم المقرر المكتب موظفي من الكبيرة النسبة أما). الرابع القسم في واإلشراف المراجعة لمكتب

 . المقبل العام من األول الشق في المكتب لدى تعلم منحنى وجود فتعني 2012 عام في به

 يعني ما وهو أمريكي، دوالر مليون 1.778 مبلغ 2012 لعام للمكتب المقترحة الموازنة حجم ويبلغ -18

 وبصرف .المائة في 94 الموظفين تكاليف وتبلغ. المائة في 4 نسبتها تبلغ موزانته في اسمية زيادة

 – خارجيين خبراء إلى والحاجة العمل عبء فإن المكتب، قدرات في المقررة لزيادةا  عنالنظر

 على للحصول طلبا تستلزم وقد توقعها يمكن ال -الفني والفحص التحقيقات مجالي في خصوصا

 .العام أثناء إضافية مالية موارد

  االستشارية واألنشطة الداخلية المراجعة ضمان أنشطة - ثالثا

 المراجعة مهنة بممارسة المتعلقة الداخليين المراجعين معهد عن الصادرة الدولية يرللمعاي وفقا -19

 ذكره، سلف وكما. المخاطر تقدير عملية أساس على 2012 لعام المكتب خطة إعداد تم الداخلية،

 المؤسسية األهداف تحقيق  تواجه التي للمخاطر  الكبيرة التعرض أحجام تحديد على التركيز ينصب

 ضمن الواقعة المجاالت على التركيز مع األجل، متوسطة المؤسسية األهداف وكذلك يةالحال

 المراجعة لجنة لطلب واستجابة. لديه المتوافرة المتخصصة األدوات ومجموعة المكتب اختصاص

 في يرد واإلشراف، المراجعة مكتب قبل من المخاطر تقدير عن التفاصيل من مزيد على للحصول

 وضعه الذي التقدير وهو المخاطر، تقدير من والغرض. المتبعة التقييد لمنهجية صفو األول الملحق
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 خطة مخرجات يواجه الذي المخاطر حجم قياس كان ،2011 أيلول/سبتمبر شهر في المكتب

 استند 2012 عام في المراجعة مجاالت وانتقاء. 2013-2011 للفترة األجل متوسطة الصندوق

 شعبة في المراجعة عمليات من كبيرة أحجام تركز تحاشي إلى الحاجة مثل عملية اعتبارات إلى أيضا

 السليم، التوقيت في المخرجات توفير من يمكن نحو على المراجعة عمليات نطاق وقصر واحدة

 مجاالت بوصفها المكتب حددها التي المراجعة ومجاالت. الداخلية المراجعة فريق وخبرات وحجم

 ):الثاني الملحق في ومعددة أدناه، مبينة 2012 عام في عالية أولوية ذات

 واإلجراءات السياسات حيث من (للصندوق التابعة القطرية للمكاتب كاف دعم هيكل وجود يعتبر •

 مدى محددات من ايرئيس محددا) المعلومات بتكنولوجيا والدعم واألدوات والمهارات والتدريب

 يواجهها التي المخاطر سجل في ذكره سلف وقد األجل متوسطة الخطة نتيجة تحقيق في النجاح

 إن وحيث. الصندوق دوائر مختلف من الواردة المستمرة المرتدة التغذية وفي كمؤسسة الصندوق

 في 80 بنسبة ارتفعت إذ (مستمرة زيادة تشهد للصندوق القطري التواجد بإدارة المرتبطة النفقات

 فإن حرجة، كتلة إلى القطرية لمكاتبا عدد وصل وقد) 2010 عام إلى 2009 عام من المائة

 متكررة بصفة إليه يشار وفعالية بكفاءة المكاتب هذه دعم على كمنظمة الصندوق قدرة مواصلة

 للصندوق، التشغيلي النموذج في ايرئيس عنصرا القطرية المكاتب وتمثل. الشواغل من كواحد

 تحسين إلى الرامي الصندوق مسعى من ءاجز يشكل أن يتعين الكافي الدعم توفير فإن ولذلك

 يرى المكتب فإن التنفيذ، طريق في ماض المبادرات من عددا هناك أن ورغم. المؤسسية الكفاءة

 لتوفير طريقها في والماضية المتخذة اإلجراءات استعراض من تستفيد سوف الصندوق إدارة أن

 . الدعم هذا

 من المائة في 16 إليها يوجه إذ ،األساسية الصندوق أنشطة من واحدا المشاريع تصميم يشكل •

 كمؤسسة، الصندوق إدارة مهام من تتحقق نتيجة الجودة عالي والتصميم. اإلدارية الموازنة موارد

 بها يضطلع التي والرصد الدعم عمليات من عديد على جوهريا اعتمادا ذلك تحقيق ويعتمد

 هذه تخطيط المستقل التقييم بمكت مع بالتنسيق واإلشراف المراجعة مكتب يقوم وسوف. الصندوق

 ويتولى. األمثل المستوى إلى المجال هذا في اإلشراف شمول بنطاق الوصول أجل من المراجعة

 المراجعة مكتب يقترح بينما عمله، في الكيفي المنظور من التصميم مراجعة المستقل التقييم مكتب

 . المشاريع تصميم إلى الموجهة الموارد الستخدام مراجعة إجراء واإلشراف

 ويعكف. المخاطر إلدارة مؤسسيا نظاما اإلدارة في الممارسات وأفضل الرشيدة اإلدارة تتطلب •

 القليلة السنوات مدى على المؤسسية المخاطر إلدارة سياسة وضع على فترة منذ الصندوق

 المراجعة مكتب ويقترح. 2009 عام في المؤسسية المخاطر إدارة سياسة أصدر إذ الماضية،

 للصندوق العليا اإلدارة تزويد أجل من المؤسسية المخاطر إدارة لعملية مراجعة إجراء اإلشرافو

 العملية هذه وأن الصندوق لعمليات األساسي المسار في تماما مدمجة العملية تلك أن مفاده بتأكيد

 . للصندوق العليا اإلدارة احتياجات الكافي بالقدر وتخدم بالكفاءة تتسم

 بضع منذ طريقها في ماضية الصندوق في البشرية الموارد مجال في واإلصالح يرالتغي عملية •

 التحول فترات تؤدي أن ويمكن. التنفيذي المجلس قبل من دقيق رصد موضع وهي سنوات
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 في هذا ويحدث الفعالية، وتقليص التوافق عدم مخاطر زيادة إلى والعمليات السياسات في سيالرئي

 وضع وقد. هالإدخا الجاري بالتغييرات يحيط الذي الوضوح عدم جراء من األحيان بعض

 إلكترونية منصة استحداث إلى استثمارات وجه حيث (للتوظيف دقيقة إجراءات الصندوق

 ؛)السليمة ممارساتلا من وغيره واالختبار للمرشحين، الدقيق والتمحيص اإللكتروني، للتوظيف

 المخاوف بعض أن إلى يشير واإلشراف مراجعةال مكتب أجراه الذي المخاطر تقدير أن غير

 البند هي الموظفين تكاليف تزال وال. قائمة تزال ال التوظيف عملية في واالمتثال بالكفاءة المتعلقة

 وبالنسبة. اإلنفاق بنود من يليها ما وبين بينها كبير بفارق الصندوق في اإلدارة لنفقات الرئيسي

 األهمية؛ بالغة األصول من واحدا الموظفين هيئة تمثل وق،كالصند المعرفة مؤسسات من لمؤسسة

  .ناجحة نتائج تحقيق في أساسية تعتبر التوظيف عملية فإن ولذلك

 اإلدارية وللمسائل اإلدارة لحسن الزمين أمرين القانوني والرأي القانونية الموافقة تعتبر •

. العقود أنواع ومختلف المالية باتوالترتي المقر واتفاقات والمنح القروض واتفاقات والتشغيلية؛

 المرتبطة األهمية بالغة المخاطر إدارة ومسائل الرشيدة اإلدارة لمسائل ضرورية أيضا وهي

. وغيرها األعضاء الدول لدى الصندوق وسمعة البشرية الموارد ومسائل السياسات بقرارات

 فإن العام، المستشار مكتب قبل من هاتناول يجري التي والمسائل الوثائق حجم الرتفاع ونتيجة

 لمدى مراجعة إجراء المكتب ويقترح. قائمة تزال ال االختناقات مواضع أثر عن الناشئة المخاطر

 . الممكنة التحسينات تحديد بهدف القانونية الخدمات تقديم توقيت سالمة

 حققةوم مدلول ذات بطريقة القطرية األنشطة لمراجعة نهج وضع على فترة منذ المكتب يعكف •

 عام في هايتي مع عليه المتفق للبرنامج تجريبية مراجعة المكتب أجرى وقد. المضافة للقيمة

 مع التداخل تفادي أجل ومن. 2011 الحالي العام في آخر قطري برنامج مراجعة وأكمل 2010

 واألجدى عمليا األوفق من أنه واإلشراف المراجعة مكتب رأى المستقل، التقييم مكتب عمل

 يبدأ وسوف. المعني البلد داخل ةوالمراقب المشتريات مراجعة على القطرية البرامج في يزالترك

 إثنتين مراجعة عمليتي هناك أن كما 2011 الحالي العام أواخر في القبيل هذا من مراجعة المكتب

 .اآلن حتى بعينهما بلدين تحديد يتم لم وإن ،2012 لعام العمل خطة من اجزء يشكالن

 التقارير إعداد على الداخلية الضوابط باختبار مرة ألول 2011 الحالي العام في كتبالم يضطلع •

 تلك فعالية على تركيز من توليه ما دعم بغرض لصندوقل العليا اإلدارة عن نيابة وذلك المالية،

 المهمة هذه تمثل وسوف. 2012 عام في مجددا النشاط بهذا المكتب يضطلع وسوف. الضوابط

 التركيز مجال على 2012 عام في إجراؤها المقرر الخارجية المراجعة إلى بالنظر بالغة أهمية

  .هذا

 حتى ،2009 عام في بدأت والتي الداخلية، المراجعة قدرات تطوير مبادرة تطبيق يستمر وسوف •

 المكتب يسعى وسوف. السويد من مقدمة تكميلية بأموال وذلك ،2012 حزيران/يونيو شهر نهاية

 التوقعات، هذه وإزاء. المفيد النشاط هذا بمواصلة تسمح إضافية تمويل موارد على الحصول إلى

 قدرات تقييم بعثات من األقل على الثنتين الميداني التنفيذ 2012 عام في المكتب يبدأ سوف

 وحتى. 2012 عام من الثاني النصف في إثنين مشاركين ضم يتم وسوف الداخلية المراجعة
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 هؤالء ويوفر. أشهر 6 لمدة منهم كل المكتب مع للعمل بلدان ثالثة من اركينمش أربعة وفد اليوم،

 مع المعرفة لتبادل مصدرا يشكلون كما المكتب لدى المهنيين الموظفين لموارد تكملة المشاركون

  .المكتب موظفي

 في المتمثلة الحالية المراجعة أنشطة تأدية المكتب سيواصل السابقة، السنوات في حدث وكما •

 مكتب نفقات ومراجعة اإليطالية الحكومة قبل من ردها الواجب النفقات مستندات ستعراضا

 لألعمال للصندوق التابعة الشعب مع السنوية ربع المتابعة أعمال ستستمر كما. الصندوق رئيس

 من واحدا المتابعة هذه وتمثل الداخلية، المراجعة بشأن المتبقة التوصيات تنفيذ بهدف تجري التي

 المرتبطة المخاطر فهم على المعنية والشعبة المكتب من كل معاونة إلى الرامية األساسية نشطةاأل

 .المناسبة وللالح وإيجاد األعمال بتلك

 عمله، في عام بوجه المكتب بها يتقيد التي المعايير وهي الداخلية، للمراجعة الدولية المعايير تدعو -20

 خمس كل األقل على واحدة مرة الداخلية المراجعة وظيفة جودة لمدى خارجي تقييم عملية إجراء إلى

 إليه خلص ما كل تنفيذ تم وقد 2007 عام في مرة ألول القبيل هذا من تقييم أول أجري وقد. واتسن

 للتقييم اإلعداد في المساعدة أجل من المكتب موظفي من وقتا هذه التقييم عملية وتتطلب. توصيات من

 عام في القبيل هذا من تقييم ثاني يتم وسوف. الخارجي التقييم لفريق مالدع توفير لجأ من وكذلك

2012 . 

. خاصة بصفة استشارية خدمات تقديم العام أثناء دورية بصورة المكتب من الصندوق إدارة تطلب -21

 توفير على تنطوي وقد االستشارية، الخدمات هذه ونطاق طبيعة على الصندوق إدارة مع االتفاق ويتم

 قضايا بشأن ككل الصندوق يمثل مستقل منظور توفير أو التحسينات تدعم التي التحليالت أو المشورة

 عامة، طبيعة ذا رأيا التقرير ذلك يوفر وال. تقرير إعداد إلى االستشاري العمل ذلك يؤدي وقد. معينة

 . متابعتها للمكتب ينبغي توصيات يضع قد بل

 في ماضية 2011 عام عمل خطة من المراجعة مهام بعض تتبقى سوف عام، بوجه العادة هي وكما -22

 في المراجعة لجنة إلى يقدم سوف المعتادة، الممارسات ووفق. 2012 عام أوائل في طريقها

 التي والتحقيق المراجعة أعمال كل وعن األنشطة تلك حالة عن كامل تقرير 2012 نيسان/بريلأ

 في المراجعة للجنة المكتب سيقدم ،بعده فما 2012 عام من واعتبارا. 2011 عام في أكملت

 خطة في تغييرات أي وعن العمل سير عن مؤقتا تقريرا أيلول/سبتمبر شهر في يعقد الذي اجتماعها

 المقترح المراجعة مجاالت سوى التقرير هذا في بيانها الوارد المراجعة أعمال تغطي وال. العمل

 . 2012 عام في تغطيتها

 أعمال في لها األولوية إيالء ينبغي أخرى مجاالت عدة المكتب اهأجر الذي المخاطر تقدير كشف -23

 في تتم كي تلك المراجعة ألعمال مبدئي زمني جدول يوضع وسوف. 2013-2012 للفترة المراجعة

 .كمؤسسة الصندوق ألولويات المستمرة أهميتها مدى بتقدير رهن وذلك ،2013 عام

 تندرج أنها كما الصندوق عمل نموذج من اسياأس اجزء االستشاريين بخدمات االستعانة تشكل •

 االستشاريين مع التعاقد عمليات أن ورغم. الموظفين تكاليف بعد اإلدارية النفقات أكبر ضمن

 هذا فإن واإلشراف، المراجعة مكتب قبل من متكرر تمحيص موضع هما العمليات هذه وإدارة
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 ومدى العملية هذه كفاءة مدى حيث من الصندوق إدارة لدى قلق مصدر يمثل يزال ال المجال

 لهذا مراجعة إجراء المكتب ويقترح. الشأن هذا في والشفافية الضوابط مستوى وتناسب مةءمال

 كان إذا مما والتيقن العملية هذا وفعالية كفاءة مدى بشأن الصندوق إدارة طمأنة أجل من المجال

 .ال أم صددال هذا في اإلدارية الكفاءة من المزيد تحقيق الممكن من

 بحلول الصندوق أكمل الصندوق، لموارد الثامن التجديد بموجب الصادرة لاللتزامات واستجابة •

 عمله برنامج توافق كفالة أجل من النتائج إلى استنادا الموازنة وضع عملية تطبيق 2009 عام

 إلى بالمكت أجراه الذي المخاطر تقدير ويشير. كمؤسسة الصندوق إدارة نتائج مع وموازنته

 عملية وهذه. رصدها وعملية الموازنة تخصيص في الكفاءة جانب على مكاسب تحقيق إمكان

 وقت تكلفة لمجموع بسهولة دقيق حساب إجراء فيها يمكن ال كمؤسسة الصندوق مستوى على

 األهمية بالغة وهي اإلدارة، أدوات من ةيرئيس أداة تمثل العملية هذه فإن ذلك ومع الموظفين،

 فيها أجرى مرة آخر وكانت. للصندوق المتوافرة المحدودة للموارد الفعال االستخدام لكفالة

 أما. الحين ذلك منذ مهمة مستجدات حدثت وقد ،2007 عام في العملية لهذه مراجعة المكتب

 إلى أشارت فقد 2010 عام نهاية في الوضع حسب كمؤسسة الصندوق عن الصادرة التقارير

 السليم، التوقيت في المتاحة الموارد وإطالق تحديد على العملية هذه قدرة على قيود وجود احتمال

 . المعتمدة الموزانة موارد استخدام كفاءة قصور مخاطر من يزيد مما

 لدى األساسية التشغيلية المخرجات من واحدا التغيرات مواجهة في القوية المالية اإلدارة تمثل •

 حافظة في تدريجية زيادة حدثت وقد. السواء ىعل والطويل القصير األجلين في الصندوق

 أوضاع وتعقيدات الشديد التقلب ضوء وفي. األخيرة السنوات في داخليا المدارة االستثمارات

 المسؤوليات تنظيم إعادة أجل من خطوات مؤخرا اتخذ الصندوق أن وكون المالية، األسواق

 الداخلية الضوابط هيكل باستعراض المكتب يضطلع أن المهم من المجال، هذا في والعمليات

 . سليم بشكل وسيرها الضوابط تصميم كفالة أجل من داخليا المدارة االستثمارات بحافظة المتعلق

 ال الرسمية السفر بمهام المتعلقة المؤسسية العمليات أن المكتب عن الصادر المخاطر تقدير ذكر •

 من التوقعات دون تزال ال وأنها الترشيد من المزيد إلى يحتاج مجاال باعتبارها إليها يشار تزال

 استعراضا مؤخرا المكتب أجرى وقد. السفر خدمات من الموظفين احتياجات تيسير مدى حيث

 أن إلى بالنظر أنه غير. القواعد مع توافقها مدى من للتأكد السفر مصروفات تقارير إعداد لعملية

 وااللتحاق الموطن عطالت في والسفر للتدريب والسفر الرسمي (السفر على أنفق الصندوق

 أوسع استعراض إجراء يسهم أن ويمكن ،2010 عام في أمريكي دوالر مليون 14) بالخدمة

 .  العملية هذه في أخرى قصور مواطن تحديد في عام بوجه العملية لهذه نطاقا

  

  والمنع التحقيقات - رابعا

 كل في االقتضاء حسب التحقيق  فيواإلشراف المراجعة لمكتب التابع التحقيقات قسم والية تتمثل -24

 السلوك سوء الخاطئة الممارسات وتشمل. وعملياته الصندوق أنشطة في بالمخالفات المتعلقة المسائل
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 الذين الصندوق إلى المنتمين غير واألفراد بالكيانات يتعلق فيما والفساد والتحايل الموظف قبل من

 الصندوق بمقر المتعلقة التعاقدات في أو الصندوق من الممولة األنشطة في للمشاركة بطلبات يتقدمون

 .والتعاقدات األنشطة تلك في يشاركون أو

 من الكبير العدد معالجة على كبير حد إلى 2011 الحالي العام في التحقيقات قسم جهود تركزت وقد -25

. 2011-2010 الفترة يف أثيرت التي االدعاءات عدد في الهائل االرتفاع من الناتجة المعلقة الحاالت

 إضافية بمسؤولية القسم اضطلع الصندوق، في التحرش سياسة تنقيح ضوء في ذلك، إلى وإضافة

 كان التي المسؤولية وهي واالنتقام، السلطة استخدام وإساءة التحرش ادعاءات في التحقيق في تتمثل

 قدرات تعزيز إلى الرامية الجهود هذه تظل وسوف. التحرش بمسائل المعني الفريق قبل من يتوالها

 مناط أيضا هي المسؤوليات في المستمر التوسع مواجهة في التحقيقات مجال في المذكور القسم

 اإلضافية التحديات لمواجهة المتبعة التخفيف استراتيجية من جانب تمثل وقد. 2012 عام في تركيز

 المتوقعة، غير التحقيق احتياجات تلبية أجل من التحقيقات باستشاريي االستعانة في 2011 عام في

 من الشريكة الدولية المالية المؤسسات مع والتعاون ،3-ف المرتبة على تحقيقات مسؤول وتوظيف

 اإلضافية، القدرات توافر أثر بتقييم المكتب يضطلع وسوف. الصندوق إلى موظفين انتداب خالل

 دائم هدف تحقيق جلأ من الموارد، من لمزيد طلبا الصندوق إدارة إلى الضرورة عند يلجأ وسوف

 . معقول وقت غضون في االدعاءات في البحث كفالة هو

 المكتب يطبق سوف االدعاءات، إلى استجابة التحقيقات مجال في كافية قدرة على الحفاظ إلى وإضافة -26

 أعمال بجدول النهوض أجل من أكبر بدرجة المبادرة زمام اتخاذ على قائما نهجا 2012 عام في

 العام المستشار ومكتب البرامج إدارة دائرة مع المكتب سيتعاون التحديد، وجه وعلى. الفساد فحةمكا

 البرامج لموظفي اإلرشادات وتوفير وضع على المالية الخدمات وشعبة المالي المراقب ومكتب

 سوفو. فعالية أكثر بصورة الصندوق مشاريع في الفساد مخاطر تخفيف إلى سعيا الفنيين والموظفين

 المنظور من – االستراتيجي المستوى على الوقائي التدخل في الخارجية بالخبرات المكتب يستعين

 محددة مجاالت معالجة طريق وعن. المشروع تصميم مرحلة في -التسيير منظور من وكذلك الفني

 صميمالت من أي مراحل في أو القطري االستراتيجية الفرص برنامج في إما محتملة، بمخاطر تقترن

 تحاشيها يمكن التي الممارسات يمنع أن المكتب يأمل التنفيذ، أو الجودة ضمان أو الجودة تعزيز أو

 .   األركان كاملة فساد وحاالت خاطئة ممارسات إلى النهاية في تؤدي والتي
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 فواإلشرا المراجعة مكتب لدى المخاطر تقدير منهجية موجز

 التعرض حجم تحديد إلى واإلشراف المراجعة مكتب بها اضطلع التي المخاطر تقدير عملية تسعى -1

 التركيز طريق عن وذلك للصندوق، االستراتيجية النتائج إنجاز سياق في الضعف مواطن/للمخاطر

 النحو على واختصاصاته للمكتب الوظيفي النطاق ضمن تندرج التي األوضاع/المخاطر مجاالت على

 : يلي كما وهي. المكتب ميثاق في المحدد

 وإدارة البيانات مستخدمي إلى ورودها المتأخر أو الكافية غير أو الدقيقة غير المعلومات •

 العام؛ ولالطالع الحكومة وألغراض الصندوق

 الصندوق؛ إدارة توقرارا واإلجراءات والسياسات للقواعد االمتثال عدم •

 غير بطريقة أو متأخر وقت في أو االقتصادية االعتباراتة امراع دون الخدمات أو السلع شراء •

 مالئمة؛

 السواء؛ على واالفتراضية المادية األصول خسائر •

 مالئمة؛ غير بطريقة استخدامه أو الموظفين وقت استخدام في الكفاءة قصور •

 مالئمة؛ غير بطريقة استخدامها أو والمادية المالية الموارد استخدام في الكفاءة قصور •

 .التوقعات مستوى إلى االرتقاء في الوظائف/النشاط أساليب قصور •

 : يلي ما المخاطر تقدير في المستخدمة والمصادر المعلومات تشمل -2

 األجل متوسطة الصندوق عمل خطة في المبين النحو على الدوائر ومخرجات المؤسسية النتائج •

 ؛2013-2011 للفترة

 الشركات؛ مخاطر سجالت •

 بين مشتركة مهام بهم المنوطة الموظفين ومن للصندوق العليا اإلدارة من الواردة المرتدة التغذية •

 الصندوق؛ موظفي ورابطة اإلدارات

 الوظائف؛ شغل وبيانات المالية البيانات •

 مواعيدها؛ عن المتأخرة والتوصيات المفتوحة المراجعة توصيات توزيع •

 الصندوق؛ ةإدار قبل من طريقها في والماضية المقررة اإلجراءات •

 . التحقيقات وأنشطة االستشارية واألنشطة الداخلية، المراجعة من المستمدة المؤشرات •

 المخاطر مستويات ترتيب في ومستخدمة موثقة الذكر سالفة المصادر طريق عن الواردة المرتدة التغذية -3

 المراجعة مجاالت لك قائمة أي المكتب، به يختص الذي" المراجعة عالم "عناصر من عنصر بكل المقترنة

 أو التنظيمية والوظائف العمل أساليب المراجعة عالم ويضم. المكتب اختصاصات ضمن الداخلة المحتملة

 الضرورة عند بياناته تحديث ويجري) الكبيرة الداخلية كالمشاريع (المتكررة غير والمهام التنظيمية الوحدات

 . أنشطته وخريطة وقالصند هيكل في المستمر التطور عن التعبير أجل من
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 تقييم أجل من األولوية حسب مرتبة المحتملة المراجعة لعمليات قائمة وضع في العمل هذا نتيجة تتمثل -4

 إلى المراجعة مجاالت انتقاء عملية استندت وقد. المقررة المخرجات توفير تواجه التي المخاطر أهم ومعالجة

 مجال وتحديد بعينها شعبة على المراجعة عمليات في اليالع التركيز تحاشي إلى كالحاجة عملية، اعتبارات

 المراجعة فريق وخبرات وحجم السليم، التوقيت في المخرجات توفير من يمكن نحو على المراجعة عمليات

 أشهر، بثالثة المعنية الميالدية السنة بدء قبل للمكتب المتاحة المعلومات إلى يستند التقييم إن وحيث. الداخلية

 المهام بعض تضاف مستمرا، نشطا تغيرا تشهد منظمة في باستمرار تتطور المخاطر بأن المكتب من إدراكاو

 الصندوق رئيس مع عليها االتفاق يتم إقرارها بعد الخطة على تدخل تغييرات وأي. السنة أثناء الخطة إلى

 .        المراجعة لجنة إلى وتبلغ
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   2013 لعام المقررة المراجعة عمليةل المبدئية والقائمة 2012 لعام العمل خطة

 الموظفين عمل أيام عدد  2012 لعام المقررة واإلشراف المراجعة مكتب أنشطة

 1120 الداخلية المراجعة أنشطة

  الضمان عمليات في االنخراط

 للصندوق التابعة القطرية للمكاتب الدعم هيكل •

 المؤسسية المخاطر إدارة عملية فعالية مدى •

  المشاريع تصميم عملية كفاءة مدى •

 امتثال عملية التوظيف وإجراءها في الوقت المحدد لها •

 القانونية الخدمات كفاءة مدى •

  2011 لعام) المتكررة (الصندوق رئيس مكتب مصروفات •

 األولى القطرية المراجعة •

 الثانية القطرية المراجعة •

  بعد فيما يتقرر موضوع •

 

  2013 عامل المراجعة لعمليات المبدئية القائمة

 الضوابط – الداخلية االستثمارات إدارة •

 ورصدها الصندوق موازنة موارد تخصيص عملية فعالية مدى •

 عليها والسيطرة االستشاريين عمليات وفعالية كفاءة مدى •

 السفر خدمات كفاءة مدى •

 

  

  االستشارية الخدمات عمليات في االنخراط

 الصندوق إدارة عن نيابة المالية التقارير عدادإ على الداخلية للضوابط السنوي االختبار •

 القدرات تنمية لعملية األول التقييم •

 القدرات تنمية لعملية الثاني التقييم •

 

 بعد فيما يتقرر موضوع •

 

 

 705 والمنع التحقيق أنشطة

 الصندوق عن الصادرة الفساد مكافحة سياسة ومناصرة تشجيع •

 التحقيقات أعمال •

 الجزاءات لجنة إلى مانةاأل من المقدم الدعم •

 

  

 466 قدراته وبناء المكتب تسيير

 الخارجي الجودة بتقييم المتعلقان والدعم االنخراط •

 المراجعة دعم أدوات وتطوير صيانة •

 قدراتهم وتنمية وتقييمهم وتدريبهم الموظفين توظيف •

 والخارجية الداخلية االجتماعات في التمثيل •

 المكتب وإدارة تسيير •

 

 


