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 6102خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

 مقدمة - أوال 
 .الصلة ذات األساسية والمعلومات 5161 لعام واإلشراف المراجعة مكتب عمل خطة التقرير هذا يعرض -1

 مراجعة للجنة ويجوز .الصندوق رئيساعتمدها  وقد ،للمخاطر تقدير عملية إلى الخطة هذه وتستند
 خطة عرضت   وسوف .للنظر فيها الصندوق رئيسإلى  مقترحات تقدم أن الختصاصاتها، وفقا الحسابات،

  عقدها المقرر دورته ف: التنفيذي المجلس على منها، االنتهاء تم متى العمل،

 .للتأكيد 5162 األول كانون/ديسمبر ف:

 ك: 5161 لعام الميزانية عملية من االنتهاء قبل الحسابات مراجعة لجنة على هذه العمل خطة وتعرض -2
 .واإلشراف المراجعة مكتب ميزانية وضع عند كافية بصورة تشابكها ومدى حجمها ف: النظر يتسنى

 المتوسط واألجل  2016 لعام واإلشراف المراجعة مكتب استراتيجية - ثانيا 

 6102/6102 في الفترة الصندوق يواجهها التي المخاطر بيئة 

موارد الصندوق وسط أجواء من لالمشاورات الخاصة بالتجديد العاشر  عمليةاالنتهاء من  5162شهد عام  -3
، مع استمرار الضغوط الواقعة على المساعدة اإلنمائية ف: األسواق المالية وأسواق العمالت عدم االستقرار

المحدَّدة من خالل عملية تجديد الموارد، يعيد الصندوق تحديد  الرسمية التقليدية. وتماشيًا مع األهداف
، بما يشمل توسيع قاعدة لتحقيق األثرجل تحسين نتائجه ستراتيجية ويلتمس طرقًا أفضل من أأولوياته اال

إلى  حولتهتمويله من خالل االقتراض السيادي. ويخرج الصندوق ف: الوقت نفسه من فترة إصالح مؤسس: 
كزية جغرافيًا ووظيفيًا. وع دِّلت العمليات التشغيلية والمالية، وما زالت المالمح والثقافة التنظيمية منظمة ال مر 

اإلصالح المؤسس:، تفرض التغييرات والتحديات الخارجية  تتواصل جهودللصندوق آخذة ف: التطور. وبينما 
األقل من المثال: للتحسينات لتنفيذ لضغوطًا على بيئة المخاطر الت: يتعرض لها الصندوق، إذ يمكن 

األعمال ظم وتعبئة الموارد، وتطوير ن)مثل الالمركزية، والطرائق الجديدة للتمويل المؤسسية الحاسمة 
وبتكلفة عالية بشكل غير متناسب. وسوف ينصب  محدوداً  تحقيق الفوائد المحتملة يجعلالحاسمة( أن 

مان إرساء أ سس مناسبة وقوية لتحقيق نتائج على تدعيم اإلصالح من أجل ض 5161التركيز ف: عام 
. وتظهر هذه الصورة العامة للمخاطر ف: التقدير المؤسس: للمخاطر ف: لموارد الصندوق التجديد العاشر

الصندوق الذي يحدِّد تحديات التمويل وقدرة الصندوق على تعديل نموذج عمله بشكل مناسب باعتبارهما 
. وما زالت مخاطر التدليس والفساد ضمن سجل المخاطر المؤسسية مجالين ينطويان على مخاطر عالية

 البيئة الت: يعمل فيها الصندوق. من بطبيعتها جزءألنها 

 المتوسط واألجل 6102 لعام هوأولويات المراجعة واإلشراف مكتب استراتيجية

خصصة وفعالة ومناسبة مكتب ف: تقديم خدمات ضمانات ومشورة مهنية متلتتمثل الوالية الداخلية األساسية ل -4
وكفوءة وموثوقة ومستقلة لمساعدة الصندوق على تحقيق أهدافه. وسوف تظل هذه الوالية األساسية ثابتة 

ف: أنشطة  وقوع مخالفاتدور المكتب ف: المساهمة بدور مهم ف: منع دون تغيير. ولن يتغيَّر أيضًا 
 .عند حدوثهادعاءات بارتكاب مخالفات الصندوق وعملياته، وضمان االستجابة الفورية والفعالة لال
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على أساس تقدير لموارد الصندوق وسيستمر تحديد أولويات أعمال المكتب طوال فترة التجديد العاشر  -5

ت هدِّد تحقيق األهداف المؤسسية للصندوق والت: ت جسدها أيضًا التزامات التجديد  المخاطر المهمة التي
العاشر وأهداف إطار إدارة النتائج. وسوف يواصل المكتب، بالتعاون مع اإلدارة، تحديد المخاطر وتقييم 

لتنظيم: الم طبَّق؛ الموظفين؛ واالمتثال لإلطار اموارد بكفاءة استخدام الموارد المالية و  فيما يتصلالضوابط 
المتصلة  األهداف تركيز أقل علىونزاهة المعلومات الت: يتم التبليغ عنها؛ وفعالية أساليب العمل )مع 

 مكتب التقييم المستقل في الصندوق(.بالبرامج الت: تغطيها أعمال 

التشغيلية لبرامج فيما يتصل بالفعالية  لموارد الموظفين وترتبط النتائج المتوقعة لفترة التجديد العاشر -6
للمكتب. وينصب التركيز  الرقابيةالصندوق، والفعالية والكفاءة المؤسسيتين للصندوق، ارتباطًا مباشرًا بالوالية 

والقوة ، وزيادة االقتصاد ف: استخدام الموارد، بالمشروعاتعلى كفاءة العمليات الداخلية والعمليات المتصلة 
قوية ف: العمل. وف: هذا السياق، ومع مراعاة األولويات والمخاطر  ها رغبةو العاملة الملتزمة الت: تحذ

 المتوسط بما يل:: األجلالمؤسسية الحالية، سيقوم المكتب ف: 

 االستشاري من أجل مواصلة تطوير الحضور الميدان: وجهود تطبيق و  توفير الضمانات والدعم
 الالمركزية؛

 الموسَّعة للتمويل وتدبير الموارد، بما ف: ذلك زيادة للطرائق االستشاري الدعم و  توفير الضمانات
 مرونة المنتجات المالية واإلقراض؛

 ظم نؤسس:، بما يشمل تطوير وتعزيز تحسين الماللجهود  االستشاريوالدعم  توفير الضمانات
 ؛الحاسمة األعمال

 إجراء تحقيقات سريعة وفعالة ف: االدعاءات المتعلقة بوقوع مخالفات؛ 
 منع ارتكاب مخالفات ف: أنشطة الصندوق وعملياته، بالتعاون مع الشركاء الداخليين  تكثيف جهود

 والخارجيين.
، إلى من أجل الوفاء بواليته األساسية ولمعالجة األولويات المؤسسية الناشئة بفعالية ،وسوف يسعى المكتب -7

 :تحقيق ما يل:

 يحددهاكل المجاالت أو العمليات الت: بمراجعة  واحدة على األقل كل ثالث سنواتمرة  القيام 
 /أولوية كبيرة للصندوق؛خطر تنطوي على مرارًا بأنهاالمكتب 

  اإلسهام بمدخالت مالئمة وف: الوقت المناسب ف: جهود التحسين المؤسس: الرئيسية، مع االستفادة
 الداخلية والخارجية المماثلة؛ بمن جملة أمور تشمل التجار 

 ع التحقيقات ف: االدعاءات ذات المصداقية ف: غضون ستة أشهر من تاريخ االنتهاء من إجراء جمي
 ذلك المقتضيات التشغيلية أو غيرها؛ تغضون مدة أقل إذا تطلبف: استالم المكتب للشكوى، أو 

 قيم النزاهة ف: الصندوق لدى الجمهور الداخل: والخارج:، والمساهمة بدور لبفعالية  حشد التأييد
 القضاء على الفساد ف: األنشطة الممولة من الصندوق.ملموس ف: جهود 

المؤسسية  األولويات ولمعالجةبواليته األساسية  للوفاءوسوف يستمر المكتب ف: إعادة تقييم قدرته وبنائها  -8
. ويمكن أن يتطلب ذلك تعزيز هيكل ومجموعة أدوات التوظيف ف: المكتب على معالجة فعالة الناشئة

ف: مجال التحقيق. ولتحسين فعاليته، يهدف المكتب إلى التعاون الوثيق مع األجل المتوسط، خاصة 
الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها، ومنظمات األمم المتحدة األخرى، والمؤسسات المالية الدولية، ف: 
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رساء وتطوير شراكات محلية )مع المنظمات  غير مبادرات على نطاق المنظومة، وكذلك ف: مهام محدَّدة؛ وا 
الحكومية، وأجهزة مكافحة الفساد، ووكاالت األمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية(؛ واالستعانة بالقدرات 
الخارجية )االحتفاظ بقوائم الخبراء االستشاريين المدرجين على قوائم وكاالت األمم المتحدة والمؤسسات 

ز المكتب  ف: مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدعم  تطبيقاتهالمالية الدولية األخرى(. وسوف ي عزِّ
عمليات التحقيق وبناء أدواته الالزمة إلجراء أعمال المراجعة ف: سياق الالمركزية الجغرافية. ويسهم تنفيذ 

 الجزاءات الصادرة فرض و  اتالتحقيقإجراء توصيات االستعراض الخارج: لعمليات 
 .هذه الجهود الرامية إلى تعزيز القدراتدارة، إسهامًا مباشرًا ف: ، بدعم من اإل5162ف: يناير/كانون الثان: 

 االستشارية واألنشطة الداخلية المراجعة ضمان أنشطة - ثالثا 

 المراجعة واإلشراف مكتب مخاطر موجز 
محدَّدة لكل سنة على أساس عملية سنوية لتقدير المخاطر ينصب التركيز فيها على  ايختار المكتب مهام -9

المجاالت الت: تدخل ضمن اختصاصات المكتب ونطاقه الوظيف:. ومن بين العوامل الت: تؤخذ ف: 
االعتبار: قيمة وأهمية العملية، ومؤشرات المخاطر السابقة، وتعقيبات اإلدارة والوظائف الرئيسية، وسجل 
المخاطر المؤسسية، والخبرة ف: مجال التحقيق، وتركز عمليات المراجعة ف: مجال واحد، والتوقيت المالئم 
لعمليات المراجعة، وفرص العمل مع وظائف المراجعة الداخلية ف: الوكاالت األخرى الت: تتخذ من روما 

 ته.فريق المراجعة الداخلية وخبر مقرًا لها، وحجم 

األولويات المحددة أعاله، وكذلك نتائج تقدير المخاطر الذي أجراه مكتب المراجعة وف: ضوء االعتبارات و  -11
، تأكد النموذج التشغيل: الالمركزي باعتباره مجااًل يستحق اهتمامًا 5162واإلشراف ف: سبتمبر/أيلول 

مجااًل من  يشكلالمكاتب القطرية التابعة للصندوق هيكل إدارة ودعم  وسيظل بالتال:متواصاًل من المكتب، 
المقترحة ف: خطة عمل عام تقييم عمليات المراجعة  لهذه السنة التخطيطف: عملية  مجاالت األولوية. وأ عيد

لنظام تخصيص الموارد على أساس  المبدئيةالمراجعة  وألغيت. 5161لعام  مبدئيةكعمليات مراجعة  5162
تقييم ف: هذا المجال، بينما أ عيد إجراء تهاء من على االنأوشك مكتب التقييم المستقل  بالنظر إلى أناألداء 
دا تأكيد دارة األموال التكميليةمواضيع التأمين/التأمين الذات:، وا  من ف: الميزانية باعتبارها  رة الِمنح وا 
 5161. وترد إيضاحات أخرى بشأن األ سس المنطقية إلدراج مهام محدَّدة ف: خطة عام المخاطرت مجاال

 ص بكل مهمة أدناه.ضمن العنوان الخا

 6102 لعام المنتقاة المهام 

 وسوف يواصل 5162ب عد فعاليته ف: عام  عنأثبت إدخال المكتب لنهج المراجعة  .المكاتب القطرية ،
سنة المكاتب القطرية للصندوق ف:  وعقب .5161المكتب تغطيته الواسعة للمكاتب القطرية ف: عام 

وتحسين نهجه ف: الالمركزية وتوسيع حضوره الميدان:. ويدخل ، سيواصل الصندوق تنقيح 5162عام 
 :متخذة حيال أحد المخاطر المؤسسية األعلى مرتبةهذا التوسيع الجاري ضمن الخطوات التخفيفية ال

وه: اإلخفاق ف: تعديل نموذج عمل الصندوق على النحو الكاف: بما يناسب التغييرات الت: تشهدها 
، 5161وحيد نهج المراجعة. وف: عام لمكتب إنجازات ف: الكفاءة المتعلقة بتالساحة اإلنمائية. وحقق ا

 اً وسيشمل واحدي زمع المكتب تغطية الجوانب اإلدارية والتنظيمية ألربعة أو ستة من المكاتب القطرية، 
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ذا االمتثال ف: المسؤوليات االئتمانية إلدارة البران منها زيارات موقعية، والجانب المتعلق باثنيأو  مج. وا 
اقتضت الحاجة، يمكن تنظيم زيارات موقعية من جانب المكتب أو من جانب المراجعين المحليين 

ب عد. وسوف يعتمد اختيار المكاتب القطرية الت:  عنالمراجعة  لرفدالذين يتعاقد معهم المكتب 
بيانات باالستناد إلى آخر  5161ستخضع للمراجعة على تقدير منفصل للمخاطر ف: بداية عام 
 المكاتب القطرية، بالتشاور مع دائرة إدارة البرامج والش عب األخرى.

  لوحظت أثناء . 6102من عمليات مراجعة المكاتب القطرية لعام المرحلة  المتعددة الجوانبالقضايا
عدة قضايا مشتركة متعلقة بالخدمات  5162إجراء عمليات مراجعة المكاتب القطرية ف: عام 

سسية الت: يرى المكتب أنها ستعالج بشكل أفضل بعد إتمام كل عمليات المراجعة والعمليات المؤ 
ف: اإلدارة. ولن يكون ذلك تقريرًا يجمع  استنارةدخالت أشمل وأكثر ممن أجل اإلسهام ب ،المزمعة

تقريرًا يسلط الضوء على أوجه الشبه سيكون عمليات المراجعة الت: أ جريت ف: السنة السابقة، بل 
المتشابهة أو المتداخلة من الف بين المكاتب القطرية واإلجراءات الت: يمكن أن تتطلبها القضايا واالخت

اإلدارة. ويمكن توقيت هذه المهمة بحيث تساهم ف: التقييم الذي يجريه مكتب التقييم المستقل لعملية 
 تطبيق الالمركزية.

  انات المراجعة ف: هذا حدَّد تقدير المخاطر الذي أجراه المكتب بعض إمك االئتمانية للِمنح.اإلدارة
لم تخضع للمراجعة ف: السنوات األخيرة، بما ف: ذلك اختيار الجهات المتلقية، واإلشراف،  الذي المجال

جراءات اإلقفال، واالستخدام لدى  المتطلبات ف:  المواءمة بينالمتلقية الفرعية، واختالل  الجهاتوا 
. وأصدرت اإلدارة سياسة جديدة الموازيةاقات التمويل الخاصة بالمانحين مع متطلبات اتفاقات الِمنح اتف

بعض بالمكتب أثناء وضع تلك السياسة  وساهمللتمويل بالِمنح ف: الصندوق واإلجراءات المتصلة بها، 
تحديد نطاق المراجعة المدخالت االستشارية؛ ولذلك لن تتناول المراجعة اإلجراءات الجديدة. وسيجري 

ومحور تركيزها بدقة من خالل تقدير محدَّد للمخاطر ف: سياق تخطيط المهام، مع مراعاة التغييرات 
 الت: طرأت مؤخرًا والتغييرات الجاري تنفيذها حاليًا.

  .يشمل هذا الموضوع تحديد البيانات المهمة وتصنيف مصادر المعلومات للمساعدة أمن المعلومات
األصول الرقمية الحاسمة والترتيبات الموضوعة إلدارة المعلومات. وي مثِّل تحديد وحماية  على حماية

البيانات/المعلومات الحاسمة إلنجاز األعمال، ووجود األدوار والوظائف الضرورية ألمن المعلومات، 
اء وكفاية سياسة أمن المعلومات، عناصر مهمة ف: ضوء التوجه االستراتيج: للصندوق نحو القض

تشمل هذه المراجعة أيضًا على مركزية تطبيقات ومبادرات األعمال المؤسسية الرئيسية. ويمكن أن 
ًا غير م رٍض أيأصدرت ر الت:  5166عملية مراجعة أمن شبكة تكنولوجيات المعلومات لعام متابعة 

دارة المخاطر والضوابط الداخلية. ونتيجة لذلك، ات خذت تداب ير عالجية بشأن عمليات التسيير وا 
اكتسبت أهمية أكبر ف: السنوات األخيرة  اإللكترون:األمن وأ دخلت تغييرات، ولكن المخاطر الت: تهدِّد 

ويحتاج هذا المجال إلى يقظة متواصلة. وسوف ي حدَّد النطاق الدقيق للمراجعة على أساس مسح 
 للتدابير األخيرة المتخذة ف: هذا المجال.

  نع اإلدارة دعم واإلشراف المراجعة مكتبسيواصل . المالي اإلبالغ على الداخلية الضوابط اختبار 
من أجل تأكيدات  المال: اإلبالغ على الرئيسية الداخلية لضوابطتتناول ا مستقلة اختبارات طريق إجراء
، كما كان للصندوقالخارجيين  المراجعين مع المكتب يعمل وسوففعالية تلك الضوابط.  اإلدارة بشأن

، بحيث يمكنهم االستعانة بهذا العمل كأساس لتقديم 5165نذ إعداد القوائم المالية لعام الحال م
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اإلدارة. وعلى غرار السنوات السابقة، سيجري االختبار النهائ:  تأكيداتشهادتهم )رأيهم( بشأن 
مارس/آذار(  –)فبراير/شباط  5161ف: مطلع عام  5164للضوابط بشأن القوائم المالية لعام 

لية المتعلقة بالقوائم المالية لعام   –)أكتوبر/تشرين األول  5161ف: أواخر عام  5161واالختبارات األوَّ
 نوفمبر/تشرين الثان:(.

 سيجري اختيار هذه المهمة لمعالجة المخاطر واألولويات الت: تنشأ خالل السنة. ورهنًا  .ُيحدَّد الحقا
كون هذه المهمة عملية مراجعة مشتركة مع منظمة األغذية بتحديد موضوع مناسب، يمكن أن ت

بطرق معًا الثالثة بالفعل  الرقابيةمكاتب الوالزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية العالم:. وتعمل 
كثيرة وه: ملتزمة فعليًا بتعزيز تنسيق عمليات المراجعة. ويتسم نطاق المراجعة المشتركة باتساعه 

راك خدمات مقار المنظمات الثالث ف: مكان واحد والتعاون البرنامج: الكبير ف: الكبير نظرًا الشت
 الميدان.

وسوف يواصل المكتب إجراء أنشطة المراجعة المتكررة للتصديق على تكاليف المقار الت: تسددها الحكومة  -11
 .منظمةال مكان اإلقامة الذي توفرهاإليطالية ومراجعة نفقات مكتب رئيس الصندوق، بما ف: ذلك 

ذا سمح الوقت، أو إذا تغيَّرت و  -12 للمراجعة المجاالت األخرى المحددة  ستكونأولويات المخاطر خالل السنة، ا 
 ت:: كاآل 5161المحتملة ف: عام 

 6102/6102 للفترة المبدئية المهام  

  لالستجابة للمخاطر األساسية  تأمينيةال تغطيةال الصندوق يستخدم. الذاتي والتأمين التأمين ترتيبات
تشمل، ف: جملة أمور، التغطية الطبية للموظفين والخبراء االستشاريين،  مجاالت عدة ف:)تحويلها( 

بينما روجعت عملية معالجة و والتأمين ضد الحرائق، والمسؤولية المدنية، والسرقة، واألفعال الكيدية. 
، لم تراجع التغطية الشاملة ومخططات 5164عام  المطالبات الطبية بالتعويضات المتصلة بالعمل ف:

. وبينما تسعى اإلدارة حاليًا إلى ضمان مواءمة اإلجراءات والتغطية التأمينية مدةالتأمين الذات: منذ 
التأمين الذات:  إيراداتإدارة مل بعض المجاالت المعينة الت: من المحتمل مراجعتها ذات الصلة، تش

ركة مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالم:. وفيما يتعلق وحساب تقاسم األرباح المشت
بهذا الجانب األخير، سيفحص المكتب فرص العمل مع وظائف المراجعة الداخلية ف: الوكاالت الت: 

 تتخذ من روما مقرًا لها.

 الشاملة ف: السنوات األخيرة، ما  . بينما جرى تعزيز عملية الميزنةإدارة األموال الخارجة عن الميزانية
ز  زالت إدارة مصادر التمويل غير المرتبطة بتجديد الموارد تنطوي على بعض التحديات. وسوف ي عزِّ
تنفيذ إطار االقتراض أهمية هذا الموضوع، وسوف تساعد مراجعته اإلدارة على معالجة المسائل 

 اإلجرائية والرقابية المتبقية.

 محددة مهام خالل منأو  اإلدارة، لجان ف: كمراقب إما ،ستشاريةالا هخدمات قديمت المكتب يواصل سوفو  -13
تعليقات على مشاريع السياسات واإلجراءات. ويمكن أن  شكل ف: أو ،الصندوق إدارة تطلبها النطاق محدودة

نتاجات. تشمل هذه الخدمات ف: بعض األحيان نطاقًا وهدفًا يتفق عليهما مع اإلدارة، وتقريرًا عن االست
ويمكن بداًل من ذلك أن تشمل الخدمات االستشارية إسداء مشورة مستقلة لدعم التحسينات ف: الكفاءة 

 قضية محدَّدة. بشأننطاق المنظمة على والضوابط، أو لتقديم رؤية 
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الت: لم ت نفَّذ بعد، ودعم تدابير  المراجعة توصيات جميع متابعة ف:العمل بنشاط  المكتب يواصل وسوف -14
 التحسين الت: تنفذها اإلدارة واإلبالغ عنها. 

، بدأت بعض مهام المراجعة خالل السنة الحالية وسترَّحل إلى السنة التالية. وأسوة بما كان يحدث من قبل -15
 نشطةاأل جميع حالة عن كامل تقرير 5161 نيسان/أبريل ف: الحسابات مراجعة لجنة إلى ي قدم وسوف
، كما سيقدِّم تقرير مرحل: مؤقت عن خطة 5161الت: أ نجزت ف: عام  5162 عام عمل خطة ف: الواردة

. وال تغط: هذه الوثيقة إاّل مجاالت المراجعة الجديدة المقترحة 5161ف: سبتمبر/أيلول  5161عمل عام 
 .5161لعام 

 أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد –رابعا 

، 5164رج: ف: عام االجزاءات ف: الصندوق الستعراض خفرض التحقيق و إجراء خضعت عمليات  -16
وأفضت عملية االستعراض إلى توصيات بشأن تعزيز تلك العمليات. ويتعاون المكتب مع مكتب: نائب 

إذا  5161رئيس الصندوق والمستشار العام ف: تنفيذ التحسينات الموصى بها الت: ستستمر حتى مطلع عام 
 .لكاقتضت الضرورة ذ

 يتفق بما يتلقاها الت: االدعاءات ف: الفوري التحقيق لضمان الرئيسية األولوية التحقيقات قسم يول: سوفو  -17
ويزمع المكتب ف:  .عملياتهو  الصندوق أنشطة ف: المخالفة الممارسات بشأن إطالقا التسامح عدم وسياسة
فة من خالل تطوير موقعه اإللكترون: العام للتعزيز الوع: ومنع الممارسات المخا جهوده زيادة 5161عام 

 اإلنترنت والمشاركة ف: اجتماعات وحلقات عمل إقليمية ومؤسسية.شبكة المخصص لهذا الغرض على 

 2016 لعام وموارده المكتب ميزانية - خامسا 
يتضح ، كما 5162ف: عام عما كان عليه  5161لم يتغيَّر هيكل وظائف مكتب المراجعة واإلشراف ف: عام  -18

( إلى رتبة مدير تحقيقات 4-من الجدول الوارد أدناه، باستثناء رفع رتبة وظيفة كبير موظف: التحقيقات )ف
 (.2-)ف

 

  الجدول

 واإلشراف مالك الموظفين في مكتب المراجعة الداخلية

5162 5161 

 مدير 

 ( (1.2مساعد إداري )ما يعادل نصف دوام كامل) 

  مدير المراجعة 

  :المراجعةكبير موظف 

   تكنولوجيا المعلومات –تحقيقات المحلل المراجعة و 

   مساعد مراجعة 

  كبير موظف: التحقيقات 

 موظف تحقيقات 

 مساعد تحقيقات  

 مدير 

 ( (1.2مساعد إداري )ما يعادل نصف دوام كامل) 

  مدير المراجعة 

 كبير موظف: المراجعة 

   تكنولوجيا المعلومات –محلل المراجعة وتحقيقات 

   مساعد مراجعة 

 )مدير التحقيقات )مقترح 

 موظف تحقيقات 

 مساعد تحقيقات 
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على مستوى المؤسسة، طلب المكتب رفع رتبة  5162وف: سياق عملية تخطيط قوة العمل االستراتيجية لعام  -19
(. وسوف ت يسِّر هذه الترقية تعيين خبرة 2-( إلى رتبة مدير تحقيقات )ف4-كبير موظف: التحقيقات )ف

ة مناسبة ف: هذا المجال إلدارة فريق من الموظفين والخبراء االستشاريين الذين يتعاملون مع مجموعة يإدار 
 من القضايا المتزايدة التعقيد. وما زال الطلب قيد النظر. 

مليون دوالر أمريك:  5مليون دوالر أمريك: ) 6.94ما قيمته  5161تبلغ الميزانية المقترحة للمكتب ف: عام و  -21
، بما ف: ذلك مبالغ خصِّصت الحقًا للمكتب لتلبية احتياجات إضافية(. وبلغت 5162ف: عام تقريبًا 

دوالر أمريك:، منها  411 111ما قيمته  5162مخصصات الميزانية اإلجمالية لغير الموظفين ف: عام 
دوالر أمريك: خ صِّصت للمكتب ولمكتب: نائب رئيس الصندوق ومكتب المستشار العام من أجل  12 111

ما قيمته  5161مبادرة تحسين خاصة. وتبلغ المبالغ غير الخاصة بالموظفين الت: يطلبها المكتب اآلن لعام 
خاصة ف: مجال:  رجية المطلوبة،اوالخبرات الخدوالر أمريك:. وال يمكن التنبؤ بعبء العمل  362 111

التحقيق والمراجعة التقنية، وسوف يلتمس المكتب، على غرار السنوات السابقة، موارد مالية إضافية من 
 اإلدارة إذا اقتضت الحاجة ذلك. 
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 6102وعمليات المراجعة المبدئية لعام  6102خطة العمل لعام 

 العدد التقديري أليام عمل الموظفين 6102عام للمكتب في  األنشطة المقررة

 021 أنشطة المراجعة الداخلية 

  مهام الضمان 

  6102إنجاز مهام عام  
  ( 2-3المراجعة عن ُبعد للمكاتب القطرية)  
 ( 6-0مراجعة المكاتب القطرية)  
  لة من عمليات المراجعة   6102ن ُبعد للمكاتب القطرية في عام عالقضايا المؤسسية الشاملة لعدة قطاعات المرحَّ
 اإلدارة االئتمانية للِمنح  
  أمن المعلومات  
  .اختبار الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي  
   6102مصروفات مكتب رئيس الصندوق )المتكررة( لعام  
    محدودة النطاق( –من الحكومة المضيفة )متكررة  التي يمكن استردادهاالنفقات  
  ًمهمة ُتحدَّد الحقا  

  األعمال االستشارية  

 مراقب في لجان اإلدارةالالمؤسسية والقيام بدور في الجهود  مدخل   
  ًمهمة ُتحدَّد الحقا  
  

  6102/6102القائمة المبدئية لعمليات المراجعة للفترة  

  ترتيبات التأمين والتأمين الذاتي  
 إدارة األموال الخارجة عن الميزانية   

  

 226 أنشطة التحقيق  

  أعمال التحقيقات  

  تشجيع ومناصرة سياسة مكافحة الفساد في الصندوق  

   العقوباتو تحديث إجراءات التحقيقات  

 621 إدارة المكتب وبناء قدراته  

  التأييد له في االجتماعات الداخلية والخارجية تمثيل المكتب واستقطاب  

  اإلبقاء على أدوات دعم المراجعة والتحقيقات  

   الموظفين وتدريبهم وتقييمهم وتنمية قدراتهمتعيين   

  دارة   المكتبتنظيم وا 

 

 


