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 2014 لعام الصندوق في واإلشراف المراجعة مكتب عمل خطة
 المقدمة – أوال

 

والمعمومات األساسية ذات الصمة.  2014يعرض ىذا التقرير خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -1
وتستند ىذه الخطة إلى عممية تقدير المخاطر وقد صادق رئيس الصندوق عمييا. ويجوز لمجنة مراجعة 
الحسابات، وفقا الختصاصاتيا، أن تقدم اقتراحات في خطة العمل وعرضيا عمى رئيس الصندوق لمنظر 

المقرر دورتو ياء منيا، عمى المجمس التنفيذي في ، متى تم االنتلمتأكيد فييا. وسوف تعرض خطة العمل
 . 2013عقدىا في شير ديسمبر/كانون األول 

ىذه الخطة معروضة عمى لجنة مراجعة الحسابات قبل استكماليا لمنظر فييا ضمن عممية الميزانية لعام  -2
مراجعة كي يتسنى النظر في حجميا ومدى تعقيدىا بصورة كافية عند صياغة ميزانية مكتب ال 2014

 واإلشراف. 

 واألجل المتوسط 2014استراتيجية مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -ثانيا 
 2013/2014بيئة المخاطر التي يواجهها الصندوق في عام 

المؤسسة  ، التي تمثل تجميعا لخطط2015-2013الصندوق متوسطة األجل لمفترة  تتوقع خطة -3
 ومخرجاتيا ونتائجيا المتوقعة، استقرارا في حجم أنشطة البرامج طوال فترة الثالث سنوات المشار إلييا.
غير أن ىذا سوف يأتي مصحوبا بوتيرة استثنائية في التغير التنظيمي الذي ينطوي عمى العديد من 

د ا مشاورات التجديد التاسع لموار والكفاءة، والكثير من ىذه التحسينات حثت عميي الجودةالتحسينات في 
جراه مكتب التقييم المستقل في الصندوق لمكفاءة أالذي عمى مستوى المؤسسة الصندوق. كما أن التقييم 

أدى إلى سمسمة من اإلجراءات المتفق  المؤسسية لمصندوق وكفاءة العمميات الممولة من الصندوق
تحول الصندوق إلى يعكس العديد من التغييرات عممية عمييا، والتي من المقرر إطالق تنفيذىا قريبا. و 

مع إدخال  ،وىي العممية الجارية حاليا في آن واحد، من الناحيتين الجغرافية والوظيفية منظمة المركزية
. وسوف تساعد ىذه وىياكميا الماليةية والموارد البشرية و التشغيم العممياتالتعديالت الضرورية عمى 

في األجل المتوسط، ولكنيا سوف  وفعاليتيا البرامج التي تواجو كفاءة مخاطرالمعالجة  اإلجراءات عمى
وضغوطا كذلك عمى إطار  2014تمثل ضغوطا عمى موظفي الصندوق وموارده المالية في عام 

      الداخمية في الصندوق. ضوابطال

كأكبر  المالية الموارد يشير تقدير المخاطر المؤسسية في الصندوق إلى إمكانية وجود ضغوط عمى -4
ة المستوى عمى المدى المتوسط. كما مجال محفوف بالمخاطر فيما يتعمق بتحقيق أىداف الصندوق عالي

تم أيضا تحديد مدى قدرة الصندوق عمى قياس أدائو في سعيو الدائب إلى تحقيق تمك األىداف وتطويع 
من مجاالت المخاطر. وال تزال مخاطر تحقيق عوائد سالبة عمى  و بالقدر الكافي باعتبارىمانموذج عمم
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مدرجة عمى سجل المخاطر المؤسسية حيث إنيا تعتبر مخاطر  دليساالستثمار ومخاطر الفساد والت
كامنة في البيئة التي يمارس فييا الصندوق عممياتو، ولكنيا تبرز عمى وجو الخصوص في فترة تشيد 

 تغييرات رئيسية. 

أيضا إلى وجود مخاطر عالية فيما  1لممخاطر الذي أجراه مكتب المراجعة واإلشراف ذاتو ديرتقخمص ال -5
القيمة مقابل القطرية، وتحقيق  ومداه، بما في ذلك ما يتصل بالمكاتب تفويض السمطةيتعمق بوضوح 
 ،وماتمن خالل توريد الخدمات، واإلشراف عمى المشروعات المتعمقة بتكنولوجيا المعم المال المنفق

والذي حدد في عام  ورصد استغالل الموارد بوجو عام. أما مجال الدفعات المنصرفة من القروض،
نظرا لمتحسينات التي  2013مجاال لمخاطر عالية، فمم يجر تأكيده بيذه الصفة في عام  باعتباره 2012

      طبقت في غضون ذلك. 

 واألجل المتوسط 2014االستراتيجية واألولويات لعام 
ييدف مكتب المراجعة واإلشراف إلى توفير خدمة مينية تتميز بالتخصص والفعالية واألىمية والكفاءة  -6

يواصل المكتب التركيز عمى  وسوفمى تحقيق أىدافو متوسطة األجل. موثوقا بيا تساعد الصندوق ع
الموظفين؛ ومدى المخاطر والضوابط ذات الصمة بما يمي: كفاءة استخدام الموارد المالية وموارد  تقدير

عمميات األعمال.  ة؛ ومدى نزاىة المعمومات المبمغة؛ ومدى فعاليالمطبقاالمتثال لإلطار التنظيمي 
يعمل المكتب بالتآزر مع إدارة الصندوق من أجل تحديد ومعالجة المخاطر المؤسسية اليامة،  وسوف

 .اإلبالغ بيامع الحفاظ في الوقت ذاتو عمى نيج مستقل في انتقاء وأداء الميام و 

وسيسيم مكتب المراجعة واإلشراف أيضا في تخفيف حدة المخاطر عن طريق ما يتواله من أنشطة  -7
التحقيق وعن طريق صالحياتو في الحث عمى محاربة الفساد. وسوف ييدف المكتب في عممو إلى 

جيوده الرامية إلى كفالة االستجابة الفورية والفعالة لالدعاءات المتعمقة بوقوع مخالفات. وسوف يكثف 
منع وقوع المخالفات في أنشطة الصندوق وعممياتو وسوف يتعاون مع الشركاء المعنيين داخل الصندوق 

 وخارجو لبموغ ىذه الغاية.

سيكون المكتب قد خفض عدد موظفيو نتيجة لخروج اثنين من الموظفين المتخصصين  2014وفي عام  -8
الخبرات الخارجية في مجال مراجعة  حصريا عمى المشاركين. وتبعا لذلك، سوف يعتمد المكتب

الحسابات والتحقيقات من أجل الحفاظ عمى تغطية مالئمة لممخاطر المؤسسية الرئيسية. وسوف يكثف 
نظرا  2013المكتب جيوده في مجاالت التحقيق/منع الفساد، وىو ىدف لم يتحقق بصورة كاممة في عام 

  لضخامة عدد حاالت التحقيق. 

                                                      

1
 :ومن قبيل ذلك ما يمي الوظيفي لممكتب واختصاصاتوعمى مجاالت المخاطر/األوضاع التي تندرج ضمن النطاق  التي يضطمع بيا المكتبعممية تقدير المخاطر تركز   

  دارة الصندوق وألغراض الورودىا إلى مستخدمي البياناالمعمومات غير الدقيقة أو غير الكافية أو المتأخر  ولالطالع العام؛ تسييرت وا 
 عدم االمتثال لمقواعد والسياسات واإلجراءات وقرارات إدارة الصندوق؛ 
 شراء السمع أو الخدمات دون مراعاة االعتبارات االقتصادية أو في وقت متأخر أو بطريقة غير مالئمة؛ 
  واالفتراضية عمى السواء؛خسائر األصول المادية 
 ؛واستخداميا بشكل غير مالئم قصور الكفاءة في استخدام الموارد 
 .قصور أساليب النشاط/الوظائف في االرتقاء إلى مستوى التوقعات 
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 أنشطة ضمان المراجعة الداخمية واألنشطة االستشارية -ثالثا 
وفقا لممعايير الدولية الصادرة عن معيد المراجعين الداخميين المتعمقة بممارسة مينة المراجعة الداخمية،  -9

عمى أساس عممية تقدير المخاطر. وينصب التركيز عمى تحديد  2014تم إعداد خطة المكتب لعام 
، وكذلك األىداف اآلنيةمخاطر التي تواجو تحقيق األىداف المؤسسية أحجام التعرض الكبيرة  لم

المؤسسية متوسطة األجل، مع التركيز عمى المجاالت الواقعة ضمن اختصاص المكتب ومجموعة 
 األدوات المتخصصة المتوافرة لديو. 

في انتقاء عمميات المراجعة اعتبارات  كما روعيت 2013ر/أيمول ا لممخاطر في سبتمبتقدير أجرى المكتب  -11
د وتعزيز فرص تجميع أحجام كبيرة من عمميات المراجعة في مجال واح الحاجة إلى تحاشي عممية مثل
ا، ممن روما مقرا لي انتتخذ وكالتي األمم المتحدة األخريين المتينالمراجعة الداخمية في  ميامالعمل مع 

   اخمية. وأيضا حجم وخبرات فريق المراجعة الد

 2014لعام  المهام المنتقاة
  لمكاتب القطرية التابعة )التركيز عمى ا تفويض السمطة –بيئة الضوابط عمى مستوى المؤسسة

، وبإدراك أىمية مثل ىذا 2010ىذا النوع من االستعراض في أواخر عام  تم إجراء لمصندوق(.
 إجراء استعراض آخر لبيئة الضوابط، أشارت إدارة الصندوق إلى أنو سيكون من المفيد االستعراض

تفويض الجانب المتعمق بأن وقد أشار التقدير الذي أجراه مكتب المراجعة واإلشراف إلى  .الداخمية
. يثير المخاوف المنظمة وكفاءتيا المساءلة في الصندوق وعمى فعالية، وأثره عمى إطار السمطة

النظر إلى عممية إضفاء الطابع الالمركزي عمى المنظمة تدريجيا، يعتبر ذلك مسألة رئيسية وب
تحتاج إلى تقدير سميم من أجل السماح لممنظمة بتحقيق المزيد من جوانب الكفاءة. وقد ينظر إلى 

   ذلك التقدير باعتباره ذا طابع استشاري بالنظر إلى التطور المستمر في وضع المنظمة.     
 مع وكالتي األمم المتحدة األخريين المتين تتخذان من روما مقرا ليما، ينخرط الصندوق  .توريد الخدمات

مع العديد من المتعاقدين لتوريد خدمات مؤسسية )مثال، التنظيف، واألمن، وتوفير وجبات الطعام، والشحن، 
كر تقدير المخاطر الذي أجراه مكتب وقد ذ. بتكمفة سنوية كبيرة (، وغيرىاواستضافة تكنولوجيا المعمومات

دارة ىذه التعاقدات.  المراجعة واإلشراف بعض المخاوف المتعمقة بمدى تنافسية األسعار، وعممية الموافقة وا 
فرصا لمتقدير المشترك  األخريين نوكالتيالوقد حدد من خالل تنسيق وثيق مع ميام المراجعة الداخمية في 

السعي الغتنام تمك الفرص من أجل تحقيق تغطية أوسع ألنواع الخدمات  لمثل ىذه الخدمات، ويجري اآلن
       والحصول عمى القيمة من المال المنفق وكذلك التطمينات المعنية لموكاالت الثالث جميعا. 

 تمت الموافقة عمى عممية المراجعة ىذه ضمن  .بالغ بشأن استغالل موارد الميزانيةالرصد واإل
. وقد سجل بعض 2014، ولكنيا لم تتم خالل العام ونقمت إلى خطة عمل 2013خطة عمل 

نو ال تزال ىناك مخاوف تحيط بمصداقية نظام اإلبالغ أ، غير 2013التحسين في ىذا المجال في 
إلى  2013وقد أشار تقدير المخاطر الذي أجري في عام  بااللتزام بالميزانية وفعالية ذلك النظام.

التكميمية،  ، وعمى وجو الخصوص إدارة المواردمية رصد الميزانيةمجاالت معينة في عم
وتكاليف الموظفين. وال يزال مجال رصد الميزانية مجاال ذا مخاطر عالية  ،ومصروفات السفر

بالنظر إلى دوره األساسي في تمكين المنظمة من تخصيص مواردىا المالية المحدودة واستخداميا 
     بفعالية.  
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 تشكل االستعانة بخدمات االستشاريين جزءا أساسيا من نموذج عمل  .الخبراء االستشاريين إدارة
وقد وردت اإلشارة إلى إلدارية بعد تكاليف الموظفين. الصندوق كما أنيا تندرج ضمن أكبر النفقات ا

مكانية حدوث تعارض بين المصالح.  مخاوف تتعمق باالستخدام المتكرر لخدمات االستشاريين وا 
قد تم مؤخرا إضفاء الطابع الالمركزي جزئيا عمى التعاقد مع االستشاريين وما يرتبط بيم من و 

وسوف تسعى عممية المراجية ىذه إلى توفير  ،عمميات إدارية حيث فوضت سمطاتيا إلى الشعب
تطمينات بشأن كفاءة تشغيل األنشطة التي أضفيت عمييا الصفة الالمركزية وفعالية تمك العمميات 

  أجل اإلسيام في التنقيح الجاري في ىذه العممية.  من
 سيستمر مكتب المراجعة واإلشراف بدعم اإلدارة من  .اختبار الضوابط الداخمية عمى اإلبالغ المالي

خالل اختبارات مستقمة لمضوابط الداخمية الرئيسية عمى اإلبالغ المالي بيدف دعم تصديق اإلدارة 
وسوف ينسق المكتب مع المراجعين الخارجيين في الصندوق، كما عمى فعالية مثل ىذه الضوابط. 

ن الخارجيين في لرأي المراجعي أساس يمكن الوثوق بولضمان وجود  ،2012كان الحال عميو عام 
 2013سيشمل ذلك إجراء االختبارات النيائية لمضوابط لعام  2014وفي عام تصديق اإلدارة. 

)أكتوبر/تشرين  2014مارس/آذار( واالختبارات األولية لممعامالت المتعمقة بعام -)فبراير/شباط
 نوفمبر/تشرين الثاني(. -األول

 تعتبر سالمة موظفي الصندوق ومستشاريو في الميدان ذات أىمية قصوى  .الميدان في األمن
الموفدين في بعثات، وخصوصا لممنظمة، سواء في المكاتب القطرية التابعة لمصندوق أو موظفيو 

بالنظر إلى التوسع في حضور الصندوق في الميدان. إال أن فعالية مثل ىذه العمميات قد تضعف 
، أو غيرىم ممن يرتبطون بحضور الصندوق الموظفين أو الخبراء االستشاريين في حال عدم التزام

ضافة إلى ذلك، تعت األمم  بر عالقة الصندوق بدائرةفي الميدان، بصورة كاممة بيذه اإلجراءات. وا 
فين المسؤولين عن أمن اآلخرين أمرين وما يقدمو من تدريب كاف لمموظ المتحدة لمسالمة واألمن

ويقترح مكتب المراجعة واإلشراف لضمان سالمة موظفي الصندوق والمتعاقدين معو.  أساسيين
استعراض االمتثال لمتطمبات األمن بيدف تزويد اإلدارة بالتطمينات الكافية وتحديد أي مجاالت 

 نواقص محتممة. 
 إجراء  سوف يواصل مكتب المراجعة واإلشراف .(2) المخصوصة عمميات المراجعة القطرية

اثنتين عمى األقل من أجل استعراض اإلشراف عمى حافظة  عمميتي مراجعة قطرية مخصوصتين
قبل إدارة المكاتب القطرية  برامج الصندوق فيما يتعمق بالمتطمبات االئتمانية واالمتثال العام من

. وسوف تتحدد البمدان المعنية من خالل التشاور مع مديري الشعب. وقد وردت التابعة لمصندوق
بشأن فائدة ىذه المراجعات واستخدم مكتب المراجعة واإلشراف خبرتو  تغذية مرتدة إيجابية بوجو عام

يمة الماضية من أجل تطوير قدر من التوحيد في المراجعات عمى مدى السنوات القم في إجراء ىذه
وبناء قاعدة مقارنة أوسع. وبقدر ما تسمح بو الموارد  خطة العمل، مما يسمح بتعزيز الكفاءة

 ك المراجعات أثناء السنة. المتاحة، يمكن إضافة تم
  أنشطة المراجعة المتكررة وكما حدث في السنوات السابقة، سيقوم مكتب المراجعة واإلشراف بأداء

ها من الحكومة اإليطالية ومراجعة نفقات مكتب ادرداستنفقات المقر الواجب  اعتمادالمتمثمة في 
  التابع لمصندوق. وسوف يشمل ذلك النفقات السنوية لمقر السكن. رئيس الصندوق
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  .عمى طمب لجنة مراجعة الحسابات،  بناءالتقرير النهائي عن اإلنفاق الخاص بتفعيل اإلصالح
سيقوم مكتب المراجعة واإلشراف بالتنسيق مع المراجع الخارجي لمحسابات بمراجعة التقارير المقدمة 
إلى المجمس التنفيذي حول ىذا الموضوع وذلك لضمان أن يعكس التقرير بدقة وبشكل كامل 

 استخدام ىذه المخصصات الخاصة.

 2014/2015لمفترة  المهام المبدئية
 برزت الحاجة إلى تحسين استخدام  .التسيير في مشروعات تكنولوجيا المعمومات واإلشراف عميها

األدوات القائمة عمى تكنولوجيا المعمومات وتوسيع نطاق استخداميا بصورة متكررة كعامل بالغ 
خصصت ة التنظيمية. وقد الالمركزي ا صوب تحقيقأداء المنظمة والمضي قدم األىمية في تحسين

مكتب التقييم  أتمومقادير كبيرة من الموارد من خالل الميزانية الرأسمالية. كما أن التقييم الذي 
لمكفاءة المؤسسية لمصندوق عمى مستوى المؤسسة ككل  2013في عام  المستقل في الصندوق

 ذكر الحاجة إلى إدخال تحسينات في مجال تكنولوجياوكفاءة العمميات الممولة من الصندوق 
المعمومات، وخصوصا فيما يتعمق بتحقيق القدر الكافي من التكامل والتسيير. وتعتبر المساءلة عن 
تحقيق ىذه التحسينات واالستثمارات في مجال تكنولوجيا المعمومات ورصدىا أمرا ميما لمسماح 

إلشراف بتحقيق جوانب الكفاءة المتوقعة. وقد أبرز تقدير المخاطر الذي أجراه مكتب المراجعة وا
 بعض المخاوف بشأن االستخدام غير الكفء لتكنولوجيا المعمومات ويقترح استعراض كيفية

من حيث النتائج الكمية المتوخاة  سمالية وغير الرأسمالية(اإلشراف عمى ىذه المشروعات )الرأ
   وكيفية استخدام الميزانية.

 .)تحقيق  المفضل المطبق حديثا ىو دقالفن القصد من وراء برنامج كان السفر )استخدام الفنادق
وفورات في التكاليف وجوانب كفاءة في الوقت ذاتو. وقد تمقى مكتب المراجعة واإلشراف تغذية 

ن بعض اآلثار السمبية ليذا البرنامج. ومن شأن لعديد من المجاالت في المنظمة بشأمرتدة من ا
يا وما إذا كانت ىناك وفورات إجراء استعراض مختصر ليذا البرنامج أن يكشف مدى ىذه القضا

في التكمفة تتحقق عمى أساس كمي أم ال. غير أنو نظرا ألن ىذا البرنامج لم يبدأ إطالقو إال في 
لمسماح بحل  2015أو  2014، فإن مثل ذلك االستعراض لن يجرى قبل نياية عام 2013أوائل عام 

 المشكالت األولية وضمان تراكم خبرة كافية يمكن عمى ضوئيا تقييم البرنامج.  
  يوفر الصندوق جممة من أشكال التمويل )منح قطرية مخصوصة .لممنح االئتمانياإلشراف، 

قميمية( ألنماط مختمفة من الجيات المتمقية )الدول األعضاء، المنظمات الحكومية  ،وعالمية وا 
مكتب التقييم  يجريووالقطاع الخاص، إلخ(. كما أن التقييم الذي  ،ستضيفياالدولية، الكيانات التي ي
عام ، والمقرر االنتياء منو في أوائل عمى مستوى المؤسسة ككل دارة المنحالمستقل في الصندوق إل

، يغطي العديد من جوانب برنامج المنح في الصندوق، غير أنو ال يشمل تقديرا متعمقا لمدى 2014
قدرة الصندوق عمى ضمان اإلشراف االئتماني الكافي عمى استخدام موارد المنح. ويقترح مكتب 

عمل مكمل لما يقوم بو مكتب التقييم كالمراجعة واإلشراف إجراء استعراض مركز ليذه القضايا 
 المستقل. 

وسوف يتم االنتياء منيا في األشير األولى من  2013بدأ بعض أشكال االنخراط في المراجعة في عام  -11
تقرير عن حالة األنشطة  2014. وسوف يقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات في أبريل/نيسان 2014عام 
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تقرير مرحمي عن التقدم  2014ف يقدم في سبتمبر/أيمول . وسو 2013المدرجة في خطة العمل لعام 
 .2014المحرز في خطة العمل لعام 

توفير خدمات استشارية إما من خالل اضطالعو بدور المراقب  سوف يواصل مكتب المراجعة واإلشراف -12
م ة أو من خالل ميام مخصوصة ذات نطاق محدود تطمبيا إدارة الصندوق. وقد تستمز يمجان اإلدار الفي 

ىذه الخدمات تقديم مشورة مستقمة دعما لمتحسينات المدخمة عمى الكفاءة والضوابط أو لتوفير منظور 
عمى مستوى المؤسسة ككل حول قضية محددة. وسوف يواصل المكتب أيضا متابعة تنفيذ توصيات 

 مراجعة الحسابات وتوفير الدعم إلدارة الصندوق في تنفيذ تمك التوصيات.   لجنة 

صل مكتب المراجعة واإلشراف انتياج التعاون النشط مع ميام المراجعة الداخمية في منظمة سوف يوا -13
العالمي من خالل االجتماعات المتكررة، وتبادل  األغذيةاألغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج 
جراء مراجعة منسقة )في مجال    توريد الخدمات( عمى النحو المشار إليو أعاله.الموظفين، وا 

 التحقيقات والمنع -رابعا 
تتمثل والية قسم التحقيقات التابع لمكتب المراجعة واإلشراف في التحقيق حسب االقتضاء في كل  -14

وء السموك المسائل المتعمقة بالمخالفات في أنشطة الصندوق وعممياتو. وتشمل الممارسات الخاطئة س
واألفراد غير المنتمين إلى  ،والمتعاقدين ،والفساد فيما يتعمق بالكيانات دليسمن قبل الموظف والت

الصندوق الذين يتقدمون بطمبات لممشاركة في األنشطة الممولة من الصندوق أو في التعاقدات المتعمقة 
 بمقر الصندوق أو يشاركون في تمك األنشطة والتعاقدات. 

ري في االدعاءات التي لضمان التحقيق الفو  2014سوف يولي قسم التحقيقات األولوية الرئيسية في عام  -15
بشأن التدليس والفساد في الصندوق. وقد سعى مكتب  إطالقا يتمقاىا بما يتفق وسياسة عدم التسامح

المراجعة واإلشراف في السنوات األخيرة إلى الحصول من إدارة الصندوق عمى موارد إضافية من أجل 
 2014ك الطمب من جديد في عام تحقيق ىذا اليدف وحصل بالفعل عمى تمك الموارد وسوف يواصل ذل

 إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

سوف يزيد المكتب أيضا من جيوده الرامية إلى المنع والوعي، وىو مجال حظي باىتمام أقل في  -16
  السنوات األخيرة بسبب محدودية قدرات الموظفين. 

 2014موازنة المكتب وموارده لعام  -خامسا 
ويورد . تو االستراتيجية متوسطة األجلدعما لتوجيا 2012وعام  2011تمت إعادة ىيكمة المكتب عام  -17

  .2014الجدول الييكل الراىن والييكل المقترح لعام 
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 الجدول 
 2014وعام  2013موظفو المكتب وموارده لعام 

 2014ىيكل المكتب في عام  2013ىيكل المكتب في عام 
 مدير

 ( (0.5) ما يعادل نصف دوام كاملمساعد إداري )
 (1مراجع داخمي أقدم )

 (1مسؤول مراجعة داخمية )
 (1مراجع داخمي، تكنولوجيا المعمومات )

 حتى أغسطس/آب( 2مراجعون داخميون مشاركون )
 (1مساعد مراجعة )

 (2محققون )
 (0.2مساعد تحقيقات )

 مدير
 ((0.5ما يعادل نصف دوام كامل ))مساعد إداري 

 (1مراجع داخمي أقدم )
 (1داخمية )مسؤول مراجعة 

 (1مراجع داخمي، تكنولوجيا المعمومات )
 (1مساعد مراجعة )

 (2محققون )
 (1)مساعد تحقيقات 

 دوالر أمريكي 102 000 –لنفقات السفر والخبرة الخارجية  2013 ميزانية المكتب لعام
 146 000 -كذلك تم توفير موارد إضافية من خالل إعادة التخصيص في الميزانية 

 .أمريكي دوالر

 2014المقترحة لمكتب المراجعة واإلشراف في عام  ةالميزاني
دوالر أمريكي.  000 200لمسفر والخبرة الخارجية قدرىا 

وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم إلى المكتب موظف من الفئة الفنية 
 لمدة ستة أشير

 

تحقيقات ناجما عن في مجال ال 2113وعام  2112كان معوق القدرات الرئيسي الذي واجيو المكتب عام  -18
. وقد تم توفير موارد إضافية لممكتب من أجل ضمان تزويده بقدرات كافية في ىذا ثقل عبء الحاالت

ثنين ظفين في قسم المراجعة بسبب رحيل اسيتم تخفيض قدرات المو ، 2114الشأن. وفيما يخص عام 
موظفين . ويسعى المكتب جاىدا إلى توظيف 2113في أغسطس/آب  الموظفين المينيين المزاممينمن 

   جدد في مجالي المراجعة والتحقيقات. مينيين مزاممين

بيدف الحفاظ عمى  2014قدم المكتب مقترحا بالميزانية من أجل الحصول عمى موارد إضافية في عام  -19
عبء العمل . أما قدراتو في مجال المراجعة الداخمية والوفاء بعبء الحاالت المرتفع في مجال التحقيقات

طمبا  انستمزميا وقد مال يمكن توقعيف -خصوصا في مجال التحقيقات  –والحاجة إلى خبراء خارجيين 
 لمحصول عمى موارد مالية إضافية أثناء العام.
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 2015والقائمة المؤقتة لممراجعات المقررة لعام  2014عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام  خطة

 بين قوسين(  2013أيام الموظفين )خطة  2014 أنشطة المكتب المقررة لعام

 أنشطة المراجعة الداخمية
900   (1100) 

 االنخراط في عمميات الضمان
 

  تفىيض السلطخ  -ثيئخ الضىاثط علً هستىي الوؤسسخ  

 تىريذ الخذهبد  

 الرصذ واإلثالغ عي استخذام الويزاًيخ 
 

 إدارح الخجراء االستشبرييي 
 

 اختجبر الضىاثط الذاخليخ علً اإلثالغ الوبلي 
 

 األهي في الويذاى 
 

  1الوراجعخ المطريخ الوخصىصخ 
 

  2الوراجعخ المطريخ الوخصىصخ 
 

 2012 هصروفبد هكتت رئيس الصٌذوق )الوتكررح( لعبم 
 

  (حالحكىهخ الوضيفخ )هتكرر ستُسترد هيالٌفمبد التي 
 

 "تفعيل اإلصالحبالخاص  قنفاالتقرير النهائي عن اإل"  

 العمل االستشاري
 

  الحمبيحذد 
 

 هذخل في الجهىد الوؤسسيخ والميبم ثذور هرالت في اللجبى اإلداريخ 
 

  

 2015 القائمة المبدئية لعمميات المراجعة لعام
 

 التسيير واإلشراف علً هشروعبد تكٌىلىجيب الوعلىهبد 
 

  :استخذام الفٌبدقالسفر 
 

  ئتوبًي للوٌحاالاإلشراف 
 

  

 أنشطة التحقيق
750   (705) 

 التحميك عول 
 

 تشجيع وهٌبصرح سيبسخ هكبفحخ الفسبد الصبدرح عي الصٌذوق 
 

 تحذيث إجراءاد التحميمبد والجزاءاد 
 

 الذعن الومذم هي األهبًخ إلً لجٌخ الجزاءاد 
 

  

 إدارة المكتب وبناء قدراتو
256  (513) 

 توثيل الوكتت واستمطبة التأييذ له في االجتوبعبد الذاخليخ والخبرجيخ 
 

 وتطىير تلك األدواد اإلثمبء علً أدواد دعن الوراجعخ والتحميمبد 
 

 تىظيف الوىظفيي وتذريجهن وتمييوهن وتٌويخ لذراتهن 
 

 تت وتٌظيوهإدارح الوك 
 

 


