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 3102 لعام الصندوق في واإلشراف المراجعة مكتب عمل خطة
 المقدمة – أوال

 

والمعمومات األساسية ذات الصمة. وتستند ىذه  2013يعرض ىذا التقرير خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -1
، وفقا تمراجعة الحسابا. ويجوز لمجنة الصندوق عمييا رئيس وقد صادقالخطة إلى عممية تقدير المخاطر 

رضيا عمى رئيس الصندوق لمنظر فييا. وسوف تعرض خطة الختصاصاتيا، أن تقدم اقتراحات في خطة العمل وع
 2012المقرر عقدىا في شير ديسمبر/كانون األول  دورتو، عمى المجمس التنفيذي في استكمالياالعمل، متى تم 

 لمتأكيد. 

كي  2013لعام  الميزانيةلمنظر فييا ضمن عممية  استكمالياقبل  الحسابات ىذه الخطة معروضة عمى لجنة مراجعة -2
 واإلشراف. مراجعة المكتب  ميزانيةبصورة كافية عند صياغة  تعقيدىايتسنى النظر في حجميا ومدى 

 واألجل المتوسط 2013استراتيجية مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -ثانيا 
 2013بيئة المخاطر التي يواجهها الصندوق في عام 

ويجمب معو جممة متجددة من االلتزامات لمصندوق  ،بداية فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق 2013عام  يشيد -3
وقد بمغ جدول أعمال التغيير  مترافقة بتأكيد مستمر عمى االقتصاد والكفاءة في عمميات األعمال وىياكل المنظمة.

وتم  ،واإلصالح، بما في ذلك تنفيذ النموذج التشغيمي لإلشراف المباشر وتأسيس الحضور القطري مرحمة التعزيز
العمميات التشغيمية والموارد البشرية والمالية وىياكميا إلى حد بعيد لتدعم الطرائق التشغيمية الجديدة. وستستقر تعديل 

سرعة الموافقة عمى المشروعات الجديدة في السنوات القادمة، إال أن حجم األنشطة قيد التنفيذ وعبء العمل سيستمر 
يرة في الموافقات عمى المشروعات في السنوات األخيرة. وقد تكثفت في النمو عمى المدى القصير نتيجة لمزيادة الكب

القتصاد كأولوية مستمرة، ولكن ليس عمى حساب فعالية الصندوق لتحقيق ا يالضغوط عمى احتواء التكاليف والسع
 التي تبقى اليدف الرئيسي لإلدارة والدول األعضاء معا.

 وجود ضغوط عمى الموارد، سواء البشرية أو المالية منيا، مكانيةيشير تقدير المخاطر المؤسسية في الصندوق إلى إ -4
كما تم عمى المدى المتوسط.  المستوى عاليةكبر مجال محفوف بالمخاطر فيما يتعمق بتحقيق أىداف الصندوق كأ

 الصندوق عمى قياس التقدم المحرز نحو تحقيق ىذه األىداف، إضافة إلى الفساد المحتمل في أنشطة تحديد قدرة
المخاطر  1عمى أنيا مجاالت لممخاطر. وحدد تقدير المخاطر الذي قام بو مكتب المراجعة واإلشراف نفسو، الصندوق

                                                      

وذلك عن طريق التركيز عمى مجاالت المخاطر/األوضاع  تسعى عممية تقدير المخاطر  إلى تحديد حجم التعرض لممخاطر/مواطن الضعف  1
 :التي تندرج ضمن النطاق الوظيفي لممكتب واختصاصاتو عمى النحو المحدد في ميثاق المكتب

 دارة الصندوق وألغراض المعمومات غ التسيير والطالع الجميور ير الدقيقة أو غير الكافية أو المتأخر ورودىا إلى مستخدمي البيانات وا 
 ؛عمييا

 عدم االمتثال لمقواعد والسياسات واإلجراءات وقرارات إدارة الصندوق؛ 
 و بطريقة غير مالئمة؛شراء السمع أو الخدمات دون مراعاة االعتبارات االقتصادية أو في وقت متأخر أ 
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المتزايدة فيما يتعمق باالستخدام االقتصادي لمموارد المالية في بعض المجاالت مثل المنح، والتوريد، وتكنولوجيا 
وأما مجاالت المخاطر األخرى التي أكدىا تقدير مخاطر مكتب المعمومات، والرصد الشامل لالستفادة من الموارد. 

األداء المؤسسي قياس المراجعة واإلشراف فتتضمن العمميات التي تستيمك وقتا طويال من أوقات الموظفين مثل 
دارة االستشاراتو ، عنو واإلبالغ د ،ا  ارة والعمميات التي تنطوي عمى تدفقات كبيرة من األموال مثل إدارة القروض وا 

االستثمارات. وتزيد سرعة التغير والحجم المتنامي لمعمميات قيد التنفيذ من مخاطر سوء االستخدام المحتمل لموارد 
التي تؤدي إلى انقطاعات في استمرارية أعمالو. ويبقى وجود بيئة مالئمة لتجنب ىذه المخاطر،  واألحداثالصندوق 

جر  لمسالمةوالتي تنطوي أيضا عمى إطار متين  ستجابة لمثل ىذه األحداث أمرا حيويا في لالاءات سريعة وحاسمة وا 
 .التطرق ليذه المخاطر

 واألجل المتوسط 2013االستراتيجية واألولويات لعام 
يمكن التخصص والفعالية واألىمية والكفاءة و باالحتراف خدمة تتميز ييدف مكتب المراجعة واإلشراف إلى توفير  -5

عمى تقييم المخاطر والضوابط  وسيركز المكتبمى تحقيق أىدافو متوسطة األجل. تساعد الصندوق عو بيا  الوثوق
متطبيق؛ ل القابل؛ ومدى االمتثال لإلطار التنظيمي وموارد الموظفينكفاءة استخدام الموارد المالية  ذات الصمة بما يمي:

بالتآزر مع إدارة الصندوق من  سوف يعمل المكتبو . عمميات األعمالومدى نزاىة المعمومات المبمغة ومدى فعالية 
، مع الحفاظ في الوقت ذاتو عمى نيج مستقل في انتقاء وأداء الميام اليامة أجل تحديد ومعالجة المخاطر المؤسسية

 . واإلبالغ بيا

وسيسيم مكتب المراجعة واإلشراف أيضا في تخفيف حدة المخاطر عن طريق ما يتواله من أنشطة التحقيق وعن  -6
الفساد. وسوف ييدف المكتب في عممو إلى كفالة االستجابة الفورية والفعالة  ةبمحار في الحث عمى  طريق صالحياتو

لالدعاءات المتعمقة بوقوع مخالفات. وسوف يكثف جيوده الرامية إلى منع وقوع المخالفات في أنشطة الصندوق 
 ذه الغاية. يتعاون مع الشركاء المعنيين داخل الصندوق وخارجو لبموغ ىس كماوعممياتو 

ضافة إلى ىذه التوجيات االستراتيجية، سوف يسترشد المكتب بالمبادئ التالية في تخطيط عممو وترتيب أولوياتو  -7 وا 
 وأدائو في السنتين المقبمتين:

 التركيز الواضح في العمل عمى األولويات المؤسسية لمصندوق؛ 
 نيجية مالئمة؛التركيز عمى المجاالت التي يتوافر فييا لدى المكتب أدوات م 
 التوصيل الفوري لممخرجات من أجل كفالة الصمة واألثر؛ 
  تقديم تغذية مرتدة وتوصيات بناءة وموجية توجييا دقيقا تتوافق إلى أقصى حد ممكن مع خطط التحسين التي

 وضعتيا إدارة الصندوق؛
 .االضطالع بدور قائم عمى أخذ زمام المبادرة في دعم إدارة المخاطر المؤسسية 

جيود في مجاالت التحقيق/منع الفساد، من العمى تكثيف  2013في عام  وكامل فريق موظفيو سوف يعمل المكتبو  -8
. وسوف يتتبع المكتب مسار األداء عمى كل من مستوى أجل تقميص متوسط الوقت الالزم لمتعامل مع االدعاءات

                                                                                                                                                                     

 خسائر األصول المادية واالفتراضية عمى السواء؛ 
 قصور الكفاءة في استخدام الموارد؛ 
 .قصور أساليب النشاط/الوظائف في االرتقاء إلى مستوى التوقعات 

تغذية الراجعة من اإلدارة المستخدمة في التقدير تتضمن خطة الصندوق متوسطة األجل؛ سجالت المخاطر المؤسسية؛ ال رداصملاو المعمومات 
  والموظفين؛ بيانات الموظفين والبيانات المالية. وتتمثل نتيجة ىذه العممية في وضع قائمة بأولويات مجاالت المراجعة المحتممة.
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ساسية المرتبطة بأىداف خطة العمل، بما في ذلك تعزيز تمك المؤشرات األفراد والشعب باستخدام مؤشرات األداء األ
 من أجل كفالة توفير المخرجات في التوقيت السميم. 

 أنشطة ضمان المراجعة الداخمية واألنشطة االستشارية -ثالثا 
الداخمية، تم إعداد خطة  وفقا لممعايير الدولية الصادرة عن معيد المراجعين الداخميين المتعمقة بممارسة مينة المراجعة -9

ينصب التركيز عمى تحديد أحجام التعرض الكبيرة  لممخاطر و عمى أساس عممية تقدير المخاطر.  2012المكتب لعام 
وكذلك األىداف المؤسسية متوسطة األجل، مع التركيز عمى المجاالت  ،التي تواجو تحقيق األىداف المؤسسية الحالية

انتقاء مجاالت المراجعة أيضا يستند مجموعة األدوات المتخصصة المتوافرة لديو. و الواقعة ضمن اختصاص المكتب و 
أحجام كبيرة من عمميات المراجعة في شعبة واحدة وقصر نطاق  تجميعإلى اعتبارات عممية مثل الحاجة إلى تحاشي 

 يق المراجعة الداخمية.عمميات المراجعة عمى نحو يمكن من توفير المخرجات في التوقيت السميم، وحجم وخبرات فر 
ولم يتم تحديد بعض الميام في ىذه المرحمة لتوفير بعض المرونة لممكتب في التطرق لمجاالت المخاطر الناشئة. وقد 

 .(حقموىي أيضا مذكورة في الم) .2013حدد مكتب المراجعة واإلشراف المجاالت الواردة أدناه لمراجعتيا عام 

قبل بدئيا عمى ضوء النتائج الناشئة عن تقييم الكفاءة إلعادة التقييم عة المحددة يحتاج منظور بعض أنشطة المراج -11
مع العمل الذي تم  االزدواجيةالمؤسسية الذي يجريو مكتب التقييم المستقل في الصندوق حاليا، بحيث يتم تجنب 

 في ىذا السياق.مؤخرا إجراؤه 

 تم تعديل إجراءات الميزانية 2004رة الالمركزية عام . منذ إدخال اإلداإعداد الميزانية، والرصد، واإلبالغ ،
الضغوط المتواصمة عمى االستخدام الفعال  تبصورة متكررة. وقد سمط ىذا النظام وظائفو واإلبالغ عنيا 

. وتعد عمى بعض المخاوف المتعمقة بعممية ونظام اإلبالغ بااللتزام بالميزانيةالضوء  والكفء لموارد الميزانية
الميزانية أساسية لتيسير استخدام فعال واقتصادي لمموارد. ويشير اإلبالغ المؤسسي إلى احتمال ميمة رصد 

طالق الموارد المتاحة بأسموب يتسم بالتوقيت السميم وزيادة  وجود قيود عمى قدرة ىذه العممية عمى تحديد وا 
ة تخصيص ورصد الميزانية بالفعل مخاطر انعدام كفاءة استخدام الميزانية الموافق عمييا. وقد تم إدراج عممي

أكثر سيكون ففي خطة عمل السنة الماضية. وأما المنظور الدقيق ليذه المراجعة  2013كمراجعة مؤقتة لعام 
  المراجعة.   إجراءيستند إلى المخاطر التي تم تقديرىا في وقت  بحيث تحديداً 

 تعتبر اإلدارة المتينة لالستثمارات مفتاحا اإلشراف عمى إدارة االستثمارات الداخمية ووضع الضوابط عمييا .
. وقد أدت الزيادة الطويليحمي الصندوق وموارده المالية بصورة كافية، سواء عمى األجل القصير أو األجل 

إلى المتدرجة في حافظة االستثمارات المدارة داخميا في السنوات األخيرة واألسواق المالية المعقدة والمتقمبة 
. وقد اتخذ الصندوق 2013كون ىذا المجال مجاال لمراجعة مؤقتة لعام بفي السنة األخيرة  ميواعتبار متفق ع

المسؤوليات والعمميات في ىذا المجال. وأجرى مكتب المراجعة واإلشراف إلعادة تنظيم خطوات مؤخرا 
مى طمب من اإلدارة بناء ع االستحقاقاستعراضا محددا لالمتثال يتعمق بحافظة األوراق المحتفظ بيا حتى أجل 

. إال أن االستعراض الكامل لييكمية الضوابط الداخمية لجميع العناصر في حافظة االستثمارات 2012في عام 
 .التأكيدات الضرورية لإلدارة عمى أن الضوابط مصممة وتعمل بصورة مالئمةيوفر المدارة داخميا سوف 

 ويتفاقم ذلك من خالل طا تتأصل فيو مخاطر عالية. . يعد التوريد نشااإلشراف عمى التوريد في المشروعات
 يعدحقيقة أن نيج الصندوق في التوريد في المشروعات يعتمد بصورة قوية عمى النظم الوطنية. وبالتالي 
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إلعطاء الجيات المانحة التأكيدات باستيفاء  اضروري اإشراف الصندوق عمى التوريد في المشروعات دور 
سياسة عدم التسامح تجاه التدليس والفساد بصورة دقيقة. وقد نظر مكتب المراجعة  عاةومراالمتطمبات القانونية 

الرئيسي في المراجعات . كذلك فإنو يمثل مجاال لمتركيز 2002واإلشراف في ىذا المجال بصورة محددة عام 
لى وقوع بعض القطرية المخصوصة السنوية التي يقوم بيا المكتب. إال أن المؤشرات من المراجعات إضافة إ

المشروعات يستدعي استعراضا وتقديرا أوسع. وستحتم ىذه المراجعة القيام في  لتوريداباالدعاءات ذات الصمة 
 من الموظفين. الطوي اوقت دوستستنفبزيارات ميدانية 

 يوفر التوسع الكبير والمستمر في استخدام شبكة اإلنترنت اإلشراف عمى وجود الصندوق عمى شبكة اإلنترنت .
ألغراض االتصاالت وتقاسم المعرفة فرصا عظيمة لمصندوق كي يصل إلى عدد أكبر من األشخاص بصورة 

بعض المخاطر القانونية وتمك التي تتعمق بسمعة سريعة تتسم بقدر أكبر من االستيداف. إال أن ىنالك 
دى استخدام ىذه استعراض مالصندوق مما يرتبط بمثل ىذه الفرص. وقد اقترح مكتب المراجعة واإلشراف 

البوابات والمواقع المخصوصة لمصندوق أو التي يرعاىا الصندوق بيدف تقدير عمميات إنشائيا وتحديثيا 
 كانت تقع تحت سيطرة الصندوق أو ليا عالقة بو.سواء واإلشراف عمييا 

ب يجب أن وقد سمط تقدير المخاطر الضوء عمى مجاالت أخرى قميمة والتي بسبب الوقت أو غيره من األسبا -11
، إذا سمح عبء العمل بذلك، أو 2013ينظر فييا إما عمى أساس مراجعة مؤقتة قد تتم في أواخر عام 

 . وىي المدرجة أدناه.2014إلدراجيا في خطة عمل المكتب لسنة 

  ن المتين تتخذان م خرتيناألمع وكالتي األمم المتحدة  في توريد الخدمات. المال المنفقالقيمة المتحققة مقابل
واالعتناء  ،روما مقرا ليما، ينخرط الصندوق مع العديد من الباعة لتوريد خدمات مؤسسية )مثال التنظيف

واستضافة تكنولوجيا المعمومات(. إال أن المكتب لم يقدر  ،والشحن ،وتوفير وجبات الطعام ،واألمن ،بالحدائق
ل تنسيق وثيق مع ميام المراجعة في اقتصاد مثل ىذه الترتيبات في السنوات األخيرة. وقد حدد من خال

فرصا لمتقدير المشترك لمثل ىذه الخدمات. ويمكن القول بأن مثل ىذا االستعراض قد يخدم  خرتيناألالوكالتين 
تحديد نقاط الضعف الكامنة في الصندوق أو في ميام أو عمميات التوريد المشترك، وأيضا قد يوفر إلدارة في 

 عمى مثل ىذه الترتيبات. المنفقا يتعمق بالقيمة المتحققة مقابل المال الصندوق بعض التأكيدات فيم

 دارة األداء المؤسسي عام  نظاما لتخطيطأحدث الصندوق  .قياس األداء المؤسسي ، بما في ذلك 2006وا 
 والدوريةوعدد من التقارير األخرى السنوية مؤشرات رئيسية لألداء، وخطط إدارة عمى مستوى الشعب والدوائر، 

 يخصوالمخصوصة التي يتم إعدادىا لمواضيع متنوعة. وقد كانت ىذه العمميات المختمفة كثيفة لمغاية، فيما 
وقت موظفي الصندوق. ويحتاج الصندوق الستخدام فعال ألدوات التخطيط والرصد بأسموب استيالك 

فاءة أداء عمميات وأدوات متكامل. وقد سمط تقدير المخاطر الذي قام بو المكتب الضوء عمى مخاوف تتعمق بك
  اإلبالغ.

   قميمية .برنامج المنحإدارة  يوفر الصندوق جممة من أشكال التمويل بالمنح )منح قطرية مخصوصة وعالمية وا 
( ألنماط مختمفة من الجيات المتمقية )الدول األعضاء، المنظمات الحكومية الدولية، عمى سبيل المثال

عتبر المخاطر والتحديات واعتبارات الكفاءة المتعمقة تو  .الخاص، إلخ(الكيانات التي يستضيفيا والقطاع 
بالعديد من المنح الصغيرة مجال قمق بالنسبة إلدارة الصندوق. ويعمل الصندوق عمى صياغة نيج استراتيجي 
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أيضا األىداف األساسية لمصندوق  يمبيلموصول إلى فعالية أفضل وبأسموب لممنح وغيرىا من الموارد 
 اجاتو القانونية.واحتي

 الصندوق  عملمن نموذج  ىاماجزءا  المستشارينخدمات  استخدامشكل . يكفاءة وفعالية إدارة المستشارين
وتخضع عمميات التعاقد مع المستشارين بعد تكاليف الموظفين. األكبر  النفقات اإلداريةويعتبر أيضا من بين 

اإلدارية الخاصة بيم حاليا لفحص دقيق من قبل اإلدارة. وىنالك جممة جديدة من القواعد والمبادئ والعمميات 
ويوفر مكتب المراجعة واإلشراف الدعم االستشاري وعمى  ."(كتيب لغير الموظفين)" االتوجييية التي يتم تطويرى

إلجراء مراجعة ليذا  مخصوص خالل مرحمة التطوير ىذه. وسيكون من األفضل لو تم التخطيطأساس 
 بعد نفاذ مفعول التغييرات الجارية. 2014أو أوائل عام  2013المجال في أواخر عام 

 تعتبر سالمة موظفي الصندوق ومستشاريو في الميدان ذات أىمية قصوى لممنظمة، ويتم سالمة البعثات .
أن فعالية مثل ىذه العمميات قد تخصيص الموارد واإلجراءات ليا لضمان كفاية سالمة ىؤالء األشخاص. إال 

الموظفين والمستشارين ومدراء الفرق أو غيرىم ممن ينخرطون في ىذه السفريات  في حال عدم التزامتضعف 
إلى الميدان، بصورة كاممة باإلجراءات المطبقة. ويقترح مكتب المراجعة واإلشراف استعراض االمتثال 

ينات الكافية وتحديد أي مجاالت نواقص محتممة. ولم يقم مكتب لمتطمبات األمن بيدف تزويد اإلدارة بالتطم
 المراجعة واإلشراف عمى اإلطالق من قبل بمراجعة ىذا المظير المحدد من مظاىر األمن والسالمة.

 بر إدارة القروض من أكثر الوظائف المالية دقة ت. تععممية الصرف المستندة إلى المخاطر – إدارة القروض
ذا أخذنا بعين االعتبار ما قامت بو و في الصندوق،  الخدمات المالية شعبة المراقب و ليا أىمية مالية عالية. وا 

خبرة  تتوفرمؤخرا من تبني النيج المستند إلى المخاطر في معالجة وضبط طمبات السحب من القروض، 
الستعراض كفاية  لمقيام بمراجعة 2014كافية مع ىذه العمميات الجديدة التي يمكن اكتسابيا بحمول عام 

 قد تحققت.الكفاءة الضوابط المفروضة وفيما لو كانت مكاسب 

 من قبل شركة  2010. تم إجراء ىذا النوع من االستعراض في أواخر عام ةبيئة الضوابط عمى مستوى المؤسس
راض وخاصة تم التعاقد معيا خارجيا. ولم تتم تغطية النطاق إال بصورة جزئية. وبإدراك أىمية مثل ىذا االستع

، بتصديق اإلدارة عمى فعالية الضوابط الداخمية عمى اإلبالغ المالي وشيادة المراجع الخارجي عمييافيما يتعمق 
 وجوب إجراء استعراض آخر لبيئة الضوابط.ترى كل من اإلدارة ومكتب المراجعة واإلشراف 

في السنة الماضية عمى أنو  مما حدد ،اتأشار تقدير المخاطر الذي قام بو المكتب إلى أن السفر لمقيام بميم -12
من المخاطر نسبيا بسبب اإلجراءات منخفض محفوفا بمستوى كان  ،2013في عام  يمكن مراجعتو لمجا

الجارية أو األخيرة التي بادرت بيا إدارة الصندوق. وليذا السبب فمم يتم التأكيد عمى إدراج ىذا المجال في خطة 
الصندوق، سيستمر المكتب في عمل ألن ىذا المجال حاسم لفعالية نموذج  . إال أنو ونظرا2013عام عمل 

 متابعة توصيات المراجعة القائمة ودعم إجراءات التحسين التي تنفذىا اإلدارة.

 عمل المكتب كل سنة:ذلك، يتم إدراج أنشطة المراجعات التالية في خطة إضافة إلى  -13

  يد واإلشراف القطري فيما يتعمق بالمتطمبات القانونية إضافة التور مراجعتان قطريتان مخصوصتان تركزان عمى
بالتشاور مع مدراء  ينن المعنييوسيتم تحديد البمدإلى معامالت المراجعة القطرية التي يجرييا الصندوق. 

 الشعب وسيتم تصميم المراجعات لإلسيام في ميمة مراجعة التوريد في المشروعات.
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 عمى الرئيسية اإلدارة من خالل اختبارات مستقمة لمضوابط الداخمية ف بدعم سيستمر مكتب المراجعة واإلشرا
اإلدارة عمى فعالية مثل ىذه الضوابط. وسوف ينسق المكتب مع المراجعين  تصديقاإلبالغ المالي بيدف دعم 
لضمان وجود أساس يمكن الوثوق بيا لرأي  2012كما كان الحال عميو عام  ،الخارجيين في الصندوق

  اإلدارة. تصديقاجعين الخارجيين في المر 

  سيؤدي مكتب المراجعة واإلشراف الميام المتكررة في استعراض ترخيص النفقات التي يتم تسديدىا من قبل
 . الحكومة المضيفة ومراجعة نفقات مكتب رئيس الصندوق

 التوصيات المتبقية  سيستمر المكتب في المتابعة الفصمية مع الُشعب حول اإلجراءات المتخذة بيدف تنفيذ
لممراجعة الداخمية. وتعد ىذه المتابعة نشاطا رئيسيا لمساعدة كل من المكتب والشعبة المعنية عمى فيم 

يجاد الحمول المالئمة ليا.  المخاطر المتعمقة وا 

إضافة إلى بعض األنشطة االستشارية المخططة، تطمب إدارة الصندوق من المكتب بصورة دورية توفير  -14
وقد تركز ىذه الخدمات في بعض األحيان عمى مواضيع أو أىداف متفق عمييا  .ستشارية مخصوصةخدمات ا

متحسينات المدخمة عمى الكفاءة مع اإلدارة، ويتم اإلبالغ عن نتائجيا، أو قد تضم أيضا مشورة مستقمة دعما ل
 والضوابط أو لتوفير منظور عمى مستوى المؤسسة حول قضية محددة.

ل مشارك في برنامج تطوير قدرة المراجعة الداخمية في المكتب مع المكتب لمدة األشير األربعة ويتوقع أن يعم -15
، ومن شأن ذلك أن يستنفد جميع األموال التكميمية الموفرة، إال أن المكتب سيستمر في 3124األولى من عام 

ودعم ، عمى االتصال مع السعي إلى مصدر إضافي لمتمويل لمسماح باستمرار ىذا النشاط المفيد واإلبقاء
  المشاركين الستة السابقين.

ستمر في بداية عام ي، وسوف 3123المراجعة في الفصل األخير من عام  أشكال االنخراط فيبدأ بعض  -16
وجميع أعمال المراجعة والتحقيقات  3123تقرير كامل عن وضع األنشطة من خطة عمل  وسيستكمل. 3124

. وبالتالي، فسوف تغطي ىذه الوثيقة 3124راجعة الحسابات في أبريل/نيسان لمجنة م 3123المستكممة في عام 
. وسوف يتم توفير تقرير مرحمي عن التقدم المحرز في 3124مجاالت المراجعة الجديدة التي يتم اقتراحيا لعام 

 .3124، بما في ذلك التعديالت المدخمة في سبتمبر/أيمول 3124خطة العمل لعام 

 ات والمنعالتحقيق -رابعا 
 االدعاءاتضمن مكتب المراجعة واإلشراف، تتمثل ميمة قسم التحقيقات في التحقيق كما ىو مالئم في جميع  -17

في أنشطة وعمميات الصندوق. وىي تتضمن المسائل الخارجية المتعمقة  غير النظاميةذات الصمة بالممارسات 
من غير الموظفين الذين يشاركون أو يحاولون المشاركة بالكيانات والمتعاقدين األفراد  الخاصة بالتدليس والفساد

أو العقود ذات الصمة بمقر الصندوق، والمسائل الداخمية المتعمقة بسوء  ،في األنشطة التي يموليا الصندوق
 .(بما في ذلك التدليس والفساد)سموك الموظفين 

الناجم عدد الكبير من عبء الحاالت التطرق لمإلى حد كبير عمى  3123في عام تركزت جيود قسم التحقيقات  -18
تعد استخدام السمطة التي سوء . ويضم ذلك حاالت التحرش و في عدد االدعاءات القفزة الكبيرة مؤخرا  عن

التغير المستمر في الموظفين. فبعد بسبب وقد أعيقت جيود القسم  .الستيالك وقت الموظفين كثيفةبطبيعتيا 
 الدرجةضغط العمل، خسر المكتب موظفا من  من الثالثة لمحد الدرجةن لمتحقيقات م النجاح في تعيين موظف
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في الفصل الثالث  األول. وقد تم استبدال 3123التحقيقات، كما خسر مساعد التحقيقات عام قسم الرابعة في 
وقد استخدمت استراتيجية  زالت الجيود جارية لتعيين شخص يشغل المنصب األخير. من العام، في حين ما

في  استشاريين تتضمن استخدام خبراء 3123فيف من ىذا األمر ولمواجية التحديات اإلضافية لعام لمتخ
وقت معقول في االستجابة لالدعاءات،  وبيدف ضمان .التحقيق لتمبية احتياجات التحقيقات غير المنظورة

  سيقدر المكتب الحاجة إلى العودة إلى اإلدارة لطمب بعض الموارد اإلضافية.

، وىو مجال حظي باىتمام أقل عام والوعي إلى المنعسوف يزيد المكتب من جيوده الرامية  3124عام في  -19
مموظفين عن ىذا الموضوع، لبسبب تدوير الموظفين. وسيستمر المكتب أيضا في تطوير عروض  3123

قنيين الساعين إلى وسيستمر في سعيو لتطوير وتوفير موارد عمى شبكة اإلنترنت لموظفي البرامج والموظفين الت
 التخفيف بصورة أكثر فاعمية من خطر الفساد في مشروعات الصندوق.

وأن يمبي أعمى المعايير الممكنة، سيستعرض  ،أن يكون عمل ىذا القسم جيد التنظيم والرصد وبيدف ضمان -21
ت بأكبر قدر المكتب إدارة عبء الحاالت الموجودة لديو وبرمجيات البيانات لضمان التحقيق في ىذه الحاال

 ممكن من الفعالية والكفاءة.

وسيسيم المكتب بصورة مباشرة في المبادرات التي تقوم بيا وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية  -21
لتوفير االتساق في اإلجراءات وبالتعاون مع بعضيا البعض. إضافة إلى ذلك سيسعى المكتب أيضا لمعمل 

في  ومكتب الشؤون األخالقية ،وفي شعبة الموارد البشرية ،في مكتب المستشار العامبصورة وثيقة مع الزمالء 
ألخذ ل  3118تم إعدادىا عام تنقيح عمميات الصندوق في التحقيق وفرض العقوبات، والتي المنظمة بيدف 

في توجيات  عالوة عمى التطورات األخيرة ،لصندوقفي ابعين االعتبار الطبيعة المتغيرة لمحاالت التأديبية 
 المحاكم. اتتشريع

 2013المكتب وموارده لعام  ميزانية -خامسا 
 (. 2توجياتو االستراتيجية متوسطة األجل )الجدول ل دعما 2012 وعام 2011المكتب عام  تمت إعادة ىيكمة -22

 1 الجدول
 3102موظفو المكتب )بما يعادل دوام كامل( وموارده لعام 

 2013الييكل المقترح لممكتب لعام  * 2012 الييكل الفعمي لممكتب لعام

 ( 1مدير )بدوام كامل 

 ( 1مساعد إداري) 
 ( 5.2قسم المراجعة) 
 ( 2.2قسم التحقيقات) 

 ( 1مدير )بدوام كامل 

 ( 0.5مساعد إداري) 
 ( 5.5قسم المراجعة) 
 ( 3قسم التحقيقات) 

دوالر  102 000 –الخارجية  والخبرةلنفقات السفر  2012ميزانية عام 
 أمريكي

كذلك تم توفير موارد إضافية من خالل إعادة التخصيص في الميزانية 
 دوالر أمريكي. 216 000 – لتغطية تكاليف نقل الموظفين

والخبرة لنفقات السفر  2013الميزانية المقترحة لعام 
 دوالر أمريكي 102 000 –الخارجية 

 ؟
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تدوير الموظفين،  ناجمًا عنفي مجال التحقيقات   3123عام  رات الرئيسي الذي واجيو المكتبالقد كان معوق -23
. ويبمغ حجم الميزانية 3124كامل يحتل مكانو في بداية عام  باستكمال فريقويتوقع التطرق ليذا الموضوع 

نفس مستوى الميزانية الموافق  ومميون دوالر أمريكي، وى 23847 ما يعادل 3124المقترحة لممكتب في عام 
وخاصة فيما يتعمق بمجالي  ،. وحيث أن عبء العمل والحاجة من الخبرة الخارجية3123م عمييا لممكتب عا

موارد مالية إضافية خالل عمى قد يستمزمان طمبا فأمران ال يمكن التنبؤ بيما  ،التحقيقات والمراجعة التقنية
 العام.
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 2014لعام ات المقررة عالمؤقتة لممراجوالقائمة  2013لعام  واإلشرافمكتب المراجعة خطة عمل 
 بين قوسين( 2012أيام الموظفين )خطة  2013كتب المقررة لعام المأنشطة 

 (0 031) 0 011 أنشطة المراجعة الداخمية

  االنخراط في عمميات الضمان

 والرصد، واإلبالغإعداد الميزانية ،  
 اإلشراف والضوابط عمى إدارة االستثمارات الداخمية  
 مى التوريد في المشروعاتاإلشراف ع  
 اإلشراف عمى وجود الصندوق عمى شبكة اإلنترنت  
  1مراجعة قطرية مخصوصة  
  2مراجعة قطرية مخصوصة  
 متكرر( 2012مكتب رئيس الصندوق لعام  نفقات(  
 )النفقات التي تسددىا الحكومة المضيفة )متكرر  
 يقرر فيما بعد  
 يقرر فيما بعد  

  العمل االستشاري
 اإلدارةنيابة عن  اإلبالغ الماليلمضوابط الداخمية عمى  اختبار سنوي   
 فيما بعد يقرر  
  مراقب في المجان اإلدارية والقيام بدورالمؤسسية  الجيودمدخل في  
  

  2014لعام  لممراجعاتالقائمة المبدئية 
  مقابل المال المنفق المتحققةالقيمة  –توريد الخدمات  
   رنامج المنحبإدارة  
 المؤسسي قياس األداء  
 سالمة البعثات  
  عممية الصرف المستندة إلى المخاطر –إدارة القروض  
  عمييا والضوابط المستشارينكفاءة وفعالية عمميات  
 بيئة ضوابط عمى مستوى المؤسسة  

  
 (917) 917 أنشطة التحقيق

 التحقيق عمل  
 الفساد محاربة  الصندوق فيومناصرة سياسة  ترويج  
  والجزاءاتتحديث إجراءات التحقيقات  
  الجزاءاتلجنة  أمانةدعم  
  

 (688) 207 المكتب وبناء قدراتو إدارة
  في االجتماعات الداخمية والخارجيةالمكتب واستقطاب التأييد لو تمثيل  
  اإلبقاء عمى أدوات دعم المراجعة والتحقيقات  
 موتقييم أدائيم وتطويرىيبيم الموظفين وتدر  تعيين  
 إدارة المكتب  
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