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 2017خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

 المقدمة -  أوال 

، والمعلومات األساسية ذات الصلة 2017يعرض هذا التقرير خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -1
ووافق رئيس الصندوق على الخطة الت: تستند إلى عملية لتقدير المخاطر. ويجوز للجنة مراجعة الحسابات، 

خطة العمل، بمجرد  وفقًا الختصاصاتها، أن تقدِّم مقترحات لينظر فيها رئيس الصندوق. وسوف ُتعرض
وضعها ف: صيغتها النهائية، على المجلس التنفيذي ف: دورته المقرر عقدها ف: ديسمبر/كانون األول 

 للتأكيد.  2016

ك: يتسنى  2017وتعرض خطة العمل على لجنة مراجعة الحسابات قبل االنتهاء من عملية الميزانية لعام  -2
 النظر بصورة وافية ف: حجمها ومدى تشابكها عند صياغة ميزانية مكتب المراجعة واإلشراف. 

 ألجل المتوسطلو   2017استراتيجية مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -ثانيا  

 2016/2017بيئة المخاطر التي يواجهها الصندوق في عام  

األعضاء المشاركة ف: اجتماعات هيئة المشاورات  تغيير رئيس الصندوق، والدول 2017سيشهد عام  -3
الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وف: حين أن هذه المعالم البارزة ف: التسيير يمكن أن 
تدفع نحو بعض إعادة مواءمة األولويات المؤسسية المتوسطة األجل فإن االتجاه العام لإلطار االستراتيج: 

 .2017سيحدِّد مسار األنشطة والمبادرات المؤسسية ف: عام  2025-2016لفترة لللصندوق 

لالستثمار ف: المناطق  بكثيرومن المحوري بين األهداف االستراتيجية للصندوق تعبئة أموال وموارد أكثر  -4
ًا بة تحقيقه ف: ظل البيئة السائدة الت: تشهد انخفاضًا ف: أسعار الفائدة، وتقلبو الريفية، وهو هدف تزداد صع

أسعار العملة وأسواق األسهم. وسوف يمثل االستمرار ف: األعمال التحضيرية واالستكشافية ف: هذا  ف:
، ومن 2017المجال وعملية مشاورات تجديد الموارد أنشطة رئيسية لعدد من ُشعب الصندوق ف: عام 

 ف: أساليب العمل وهياكله ف: المدى المتوسط. اتالمرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير 

ها خالل السنوات األخيرة ف: العمليات المالية وعمليات تمعظم اإلصالحات الت: انطلقت شرار قت وتحق -5
دارة البرامج والخدمات المؤسسية، بما ف: ذلك توسيع الالمركزية  الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وا 

التقييم السنوي للمخاطر الذي  وتبين منف: أساليب عمل الصندوق.  هاوجرى تعميم ،الجغرافية والوظيفية
أجراه مكتب المراجعة واإلشراف وأعمال المراجعة األخيرة الت: شملت المكاتب القطرية للصندوق، أن 
 ،عمليات اإلدارة المؤسسية ف: الصندوق، بما فيها خدمات الدعم المؤسس: المقدَّمة إلى المكاتب القطرية

لتحسين ف: بعض المجاالت. وبالرغم من هذا التقدم، ما زال تزداد كفاءة وفعالية، بالرغم من استمرار ا
تحقيق نتائج إنمائية على نحو يتسم بفعالية التكاليف هدفًا استراتيجيًا أساسيًا للصندوق، وسوف تستمر جهود 

بوابة زبائن الترشيد تحقيقًا لهذه الغاية بوسائل تشمل تنفيذ خطة الالمركزية المؤسسية. وسوف يتيح إنشاء 
من المتوقع أن يعود ذلك و قدرات تجهيز ال مركزية للعمالء الخارجيين ألول مرة،  2017ف: عام  صندوقال



EB 2016/119/R.37 

2 

، إلى جانب التعرض لبعض المخاطر الخارجية الت: ستتطلب رصدًا وائد من حيث الكفاءة وجودة الخدماتبف
 دقيقًا.

بعد تعزيز دور لجنة إدارة  2016وجرى تعزيز عملية إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق ف: عام  -6
المخاطر المؤسسية باعتبارها مشرفًا على ممارسات إدارة المخاطر المؤسسية والالمركزية ف: الصندوق. 
وتحدَّد المخاطر المؤسسية وتدار ف: إطار استباق: من خالل تعيين رعاة إدارة المخاطر. وتشمل مجاالت 

المؤسسية الت: ف: حاجة إلى رصد مستمر مدى كفاية المخاطر المحددة من خالل عملية إدارة المخاطر 
اد التهديدات يالموارد البشرية والمالية لتحقيق نتائج البرامج المزمعة، وحماية الموارد البشرية والمالية من ازد

األمنية وتهديدات أمن الفضاء اإللكترون:، وامتثال المشروعات الممولة من الصندوق للقواعد والمواثيق 
ة الواجبة التطبيق. وما زال خطر التدليس والفساد ضمن سجل المخاطر المؤسسية باعتباره متأصاًل القانوني

 ف: البيئة الت: يعمل فيها الصندوق. 

 ولألجل المتوسط 2017استراتيجية مكتب المراجعة واإلشراف وأولوياته لعام 

نية مستقلة موثوقة ومتسمة يهدف مكتب المراجعة واإلشراف إلى توفير ضمانات وخدمات استشارية مه -7
بالكفاءة للمساهمة بدور ملموس ف: منع المخالفات ف: أنشطة الصندوق وعملياته، وضمان االستجابة فورًا 
وبفعالية لالدعاءات بوقوع مخالفات عند نشوئها. وتتحدَّد أولويات عمل المكتب على أساس تقييم للمخاطر 

مالية والموظفين؛ واالمتثال لإلطار الرقاب: المنطبق؛ وسالمة فيما يتصل بالكفاءة ف: استخدام الموارد ال
 المعلومات الت: يتم اإلبالغ عنها؛ وفعالية أساليب العمل. 

، سيواصل المكتب تركيز المراجعة على كفاءة العمليات 2017ومراعاة لألولويات والمخاطر المؤسسية لعام  -8
ف: استخدام  لى المستوى الالمركزي، واالقتصادالقرار عالداخلية والمرتبطة بالمشروعات، بما ف: ذلك صنع 

 الموارد. وف: هذا السياق، يهدف مكتب المراجعة واإلشراف إلى ما يل::

 المجاالت أو العمليات الت: يحددلجميع  مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات، ،إجراء مراجعة (1)
 عليا للصندوق؛رًا بأنها تنطوي على مخاطر كبيرة/تمثل أولوية االمكتب مر 

تقديم إسهامات مناسبة من حيث التوقيت والموضوع ف: جهود التحسين المؤسس:، مع االستفادة،  (2)
 من بين أمور أخرى، من التجارب الداخلية والخارجية المماثلة؛

إجراء جميع التحقيقات ذات األولوية العالية ف: االدعاءات ذات المصداقية ف: غضون ستة أشهر  (3)
 اقتضت الطلبات التشغيلية أو غيرالشكوى إلى المكتب أو ف: غضون فترة أقل إذا  من تاريخ تقديم

 ذلك؛

مه لدى الجمهور الداخل: والخارج:، والمساهمة بدور ملموس الدفاع بفعالية عن نزاهة الصندوق وقي (4)
 ف: جهود القضاء على الفساد ف: األنشطة الممولة من الصندوق.

اف إعادة تقييم قدرته وبنائها للوفاء بواليته األساسية. وتحقيقًا لهذه وسوف يواصل مكتب المراجعة واإلشر  -9
 2017الداخلية ف: عام الغاية، سيجري المكتب استعراضًا خارجيًا مستقاًل لضمان جودة وظيفة المراجعة 

 قيِّمة.التماسًا لتعليقات 

لها، ومنظمات األمم المتحدة وسوف يواصل المكتب تعاونه الوثيق مع الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا  -11
بشأن المبادرات المتخذة على نطاق المنظومة وبشأن مهام أخرى  ،األخرى، والمؤسسات المالية الدولية
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غير الحكومية، ووكاالت مكافحة محدَّدة. وسوف يهدف المكتب إلى تكوين وتطوير شراكات )مع المنظمات 
ة الدولية( ف: الحاالت الت: يمكن أن تقدِّم فيها فوائد متبادلة الفساد، وهيئات األمم المتحدة والمؤسسات المالي

 للصندوق وشركائه ف: التنمية.

 أنشطة ضمان المراجعة الداخلية واألنشطة االستشارية -ثالثا  

 المخاطر الذي أجراه المكتب تقييمموجز 

تقييم سنوي للمخاطر يغط: المجاالت الت: تدخل ضمن  إلىيستند اختيار المكتب للمهام الت: يجريها سنويًا  -11
تكلفة وأهمية أي عملية لنتائج  :نطاقه الوظيف: واختصاصاته. ومن بين العوامل الت: تدخل ف: االعتبار

من اإلدارة؛ وسجل المخاطر المؤسسية؛ والخبرة ف: مجال التحقيق؛ وتركيز المقدمة الصندوق؛ والتعقيبات 
مجال واحد؛ والتوقيت المالئم لعمليات المراجعة؛ وفرص العمل مع سائر وظائف عمليات المراجعة ف: 

 المراجعة الداخلية ف: الوكاالت األخرى الت: تتخذ من روما مقرًا لها؛ وحجم فريق المراجعة الداخلية وخبرته.

راجعة ف: ، أن عمل الم2016المكتب، استنادًا إلى تقييم المخاطر الذي أجراه ف: سبتمبر/أيلول  ورأى -12
 المجاالت العامة التالية )المخاطر والفرص( يمكن أن يحقق قيمة مضافة: 

 :دارة المشتريات ف: المشروعات، ودقة مواعيد بدء المشروعات،  إدارة البرامج مراقبة اإلدارة المالية وا 
دارة الِمنح؛ كفاءة أنشطة اإلشراف/دعم التنفيذو   وا 

  :والتحديات الت: تنطوي عليها، وتنويع اآلليات والمنتجات ف:  يليةاألموال التكمإدارة اإلدارة المالية
 مجال توفير األموال/التمويل؛

 :دارة استخدام السلطات الالمركزية/تفويض السلطات الخدمات المؤسسية ، وتقييم أداء الموظفين، وا 
 .بوابة زبائن الصندوقالسجالت والوثائق، وتنفيذ 

المجاالت باعتباره خطرًا أو فرصة لمكتب المراجعة واإلشراف من أجل إضافة وتم تحديد كل مجال من هذه  -13
من و حتى ف: حالة عدم اإلبالغ عن بواعث قلق أو ادعاءات.  ،قيمة من خالل التدخل ف: الوقت المناسب

ة ذلك على سبيل المثال أن قيمة التقييم المبكر لتطبيق التفويض الجديد للسلطات، يمكن أن يعود بآراء قيم
تؤخذ ف: االعتبار عند توسيع نطاق تفويض السلطات لوظائف أو عمليات إضافية، بما ف: ذلك من خالل 

 تنفيذ خطة الالمركزية المؤسسية الوشيكة.

ن من ة التابعة للصندوق. ويرى المكتب أوسيستمر توجيه أولوية عليا لنطاق المراجعة ف: المكاتب القطري -14
ة على بعض التقييم الموضوع: لممارساتها اإلدارية وامتثالها للسياسات المهم حصول جميع المكاتب القطري

واإلجراءات المحددة. وسيجري تحديد مراقبة المشتريات باعتبارها موضوعًا لعمليات مراجعة البرامج القطرية 
من أجل معالجة  2014مراجعة مشتريات المشروعات الت: بدأت ف: عام  لمتابعة عمليةواستعراض 

 المحتملة المحددة ف: هذا المجال. المخاطر

ف: الحاالت الت: ربما لم تُنشر أو  2017من مجاالت المخاطر المحتملة للمراجعة ف: عام  ولم ُيقترح عدد -15
وتنويع آليات ومنتجات توفير  بوابة زبائن الصندوق ،تنفذ فيها بعد منتجات/عمليات نهائية )مثل

ودة النطاق و/أو أعمال استشارية لمعالجة استعراضات محدف يشارك المكتب ف: األموال/التمويل(. وسو 
 المخاطر الناشئة المحددة ف: تلك المجاالت.
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تم تأكيدهما بعد إعادة  2016مجالين مؤقتين من خطة عمل  2017وتشمل عمليات المراجعة المقترحة لعام  -16
 تقيمهما أثناء عملية التخطيط لهذه السنة.

ويرد تحت عنوان كل مهمة من المهام الواردة أدناه مزيد من التوضيح لأُلسس المنطقية إلدراج مهام محددة  -17
. وُأسوة بالسنوات السابقة، وبالنظر إلى تحديد عمليات المراجعة المذكورة مسبقًا، لن 2017ف: خطة عمل 

مرونة ف: إدارة المخاطر الناشئة  اح لمهام محدَّدة من أجل إتاحةيخصص المكتب جميع وقت المراجعة المت
 وما يستجد من طلبات.

 2017المهام المنتقاة لعام  

 أجرى المكتب ، 2015ُبعد ف: عام  عنالمراجعة  . منذ إدخال نهجالمكاتب القطرية والبرامج القطرية
ليصل بذلك مجموع عدد المكاتب القطرية الت: جرت مراجعتها  1،مكتبًا قطرياً  12عمليات مراجعة شملت 

هذه الزيادة، تمكَّن  وف: ضوءمكتبًا.  20إلى  2010منذ بداية عمليات مراجعة المكاتب القطرية ف: عام 
من تزويد اإلدارة بتقرير مراجعة منفصل ركز على القضايا  2016عام ف: مكتب المراجعة واإلشراف 

المتصلة بالالمركزية، وساهم ذلك التقرير ف: وضع خطة الالمركزية المؤسسية الت:  المؤسسية المتشابكة
. وسوف يراجع المكتب مرة أخرى ما 2016ستعرض على المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول 

، ولكنه، 2017يتراوح بين أربعة وستة من المكاتب القطرية والبرامج القطرية الخاصة بكل منها ف: عام 
ل تركاس زه نحو الضوابط االئتمانية المتصلة بمشتريات يتنادًا إلى خبرة المراجعة واعتبارات المخاطر، سيحوِّ

وسيجري أيضًا، حسب اللزوم، ترتيب زيارات المشروعات للبرامج القطرية الت: تديرها تلك المكاتب. 
جعين المحليين الذين تعاقد موقعية، سواًء من جانب موظف: مكتب المراجعة واإلشراف أو من جانب المرا

ُبعد. وسيجري اختيار المكاتب القطرية والبرامج القطرية الت:  عنمعهم المكتب لتكميل نهج المراجعة 
 2017ستخضع للمراجعة من خالل تقييم منفصل للمخاطر سيتم االنتهاء منه أثناء الفصل األول من عام 

 إدارة البرامج وُشعبة اإلدارة المالية.  باالستناد إلى آخر البيانات، وبالتشاور مع دائرة

 تستخدم التغطية التأمينية ف: الصندوق للتخفيف من المخاطر المتصلة ترتيبات التأمين والتأمين الذاتي .
بااللتزامات الصحية والطبية، والحرائق، والمسؤولية المدنية، واألضرار المتصلة بالتدليس والسرقة واألعمال 

ثل التأمين الذات: آلية أخرى مستخدمة ف: الصندوق ف: بعض المجاالت المتصلة الكيدية األخرى. ويم
بالتكاليف الطبية. وسلط مكتب المراجعة واإلشراف الضوء على هذا المجال ف: تقييمه للمخاطر الذي 
أجراه ف: السنة األخيرة، وذلك ف: جانب منه بسبب عدم إجراء أي مراجعات محدَّدة لذلك المجال. 

ت هناك مخاطر متأصلة ملحوظة ف: ظل األثر المال: المحتمل للثغرات المحتملة ف: التغطية زال وما
لتكاليف المحتملة للمجاالت المشمولة بالتأمين الذات:. التقدير بأقل من القيمة الحقيقية لوالقيود التعاقدية أو 

يرادات المتحققة من التأمين وسوف تشمل الجوانب المعيَّنة لالستعراض ف: إطار هذه المراجعة إدارة اإل
الذات: والسياسات الت: تعالج باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وبرنامج األغذية 
العالم: التابع لألمم المتحدة. وفيما يتعلق بهذا الجانب األخير، سينظر مكتب المراجعة واإلشراف ف: 

 لية ف: الوكاالت الت: تتخذ من روما مقرًا لها.فرص العمل المشترك مع وظائف المراجعة الداخ

                                                      

1
من عمليات المراجعة المذكورة الت: وصلت إلى مراحل مختلفة من اإلنجاز أثناء إصدار  اً ست 2016شملت خطة عمل المراجعة لعام    

 .هذه الوثيقة
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 بدور  األموال التكميلية. تساهم الموارد المالية الت: يحصل عليها الصندوق من خالل األموال التكميلية
حاسم ف: الوفاء باحتياجاته الشاملة. وف: ضوء هذه الحاجة إلى التماس مصادر تمويل إضافية ومبتكرة، 
دارتها بفعالية دور رئيس: ف: الوفاء بالتزاماته  سيكون لقدرة الصندوق على رصد تلك الموارد اإلضافية وا 

استعراض وتحديد التعزيزات مراجعة ف: إطار التجديد العاشر لموارد الصندوق. وسيجري ف: إطار هذه ال
اإلدارة  تزويدبغرض  األموال التكميليةالممكنة للفعالية والكفاءة ف: العمليات اإلدارية المتصلة بمساهمات 

هذه األموال وأتعاب اإلدارة المتصلة بها، ب فيما يتعلقاإلبالغ ونزاهة رصد البتأكيدات بشأن مدى كفاية 
 ذات الصلة واالتساق معها. واالمتثال لأُلطر القانونية

 .ف: منظمة قائمة على الالمركزية  اقتضت مصلحة الكفاءة التشغيلية المشتريات المنخفضة القيمة
الميزانية ف:  للمسؤولين عندوالر أمريك:  10 000القيمة الت: تصل إلى  بالتوريد منخفضتفويض سلطة 

عب الصندوق السلطة المفوَّضة إلنجاز ، طبَّقت شُ 2016. وأثناء النصف األول من عام 2015عام 
مليون دوالر أمريك:. وسوف  1عملية شراء بلغت معًا ف: مجموعها أكثر من  700يقرب من  ما

بغرض تقييم  وفعاليتها يستعرض مكتب المراجعة واإلشراف اتجاهات الضوابط المتصلة بهذا المجال
 مزيد من ُفرص تفويض السلطات.مستوى االمتثال وتحديد الدروس المستفادة من أجل تهيئة 

  التحويالت اإللكترونية لألموال نظام استمرارية عمل(Swift.)  :هذا النظام هو النظام الرئيس: اإللكترون
لتحويل األموال الذي يستخدمه الصندوق لتنفيذ عمليات صرف أموال القروض والِمنح وسائر مدفوعات 

ضمان قدرة الصندوق على العمل، ولذلك يجب التحقق  بدور أساس: ف: Swiftوُيسِهم نظام المنظمة. 
استمرارية عمل المنظمة ف: عمليات وريًا من أمنه وسالمته وموثوقيته. وبالرغم من تناول مختلف جوانب د

. ودفعت األحداث 2007ألموال لمراجعة منذ عام اإللكترونية ل تتحويالالمراجعة أخرى، لم تخضع ُنظم 
األخيرة الت: ارتبطت بخسائر كبيرة تكبدتها المؤسسات المالية الرئيسية بسبب الثغرات الرقابية ف: ُنظم 

 2017السداد اإللكترون: مكتب المراجعة واإلشراف إلى إدراج استعراض لهذا المجال ف: خطة عمله لعام 
فضل الممارسات والتأكد من أن اإلدارة تجري ألترتيبات وضوابط استمرارية العمل من أجل ضمان مواكبة 

 عمليات رصد كافية واختبارات دورية. 

 .سيختبر مكتب المراجعة واإلشراف بصورة مستقلة الضوابط  اختبار الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي
يتصل  ضوابط فيماالتأكيدات السنوية لإلدارة بشأن فعالية تلك الالداخلية على اإلبالغ المال: من أجل دعم 

المكتب مباشرة مع المراجعين الخارجيين لحسابات الصندوق من . وسوف يعمل 2016بالقوائم المالية لعام 
أجل التأكد من قدرتهم على استخدام أعمال االختبار ف: توفير التصديق )الرأي( بشأن تأكيدات اإلدارة. 

ف:  2016المتصلة بالقوائم المالية لعام  وسوف ُيجري المكتب اختبارًا نهائيًا للضوابط الرئيسية
لية الختبار القوائم المالية ف: أكتوبر/تشرين  ، وسوف تنطلق2017مارس/آذار –فبراير/شباط المرحلة األوَّ

 .2017نوفمبر/تشرين الثان:  –األول 

 جعة . سيحتفظ مكتب المراجعة واإلشراف بمساحة ف: خطة عمله من أجل مهام المرامهام لم تحدَّد بعد
اإلضافية واالستعراضات المحدودة النطاق الت: ستحدَّد تبعًا للمخاطر الناشئة واألولويات المتطورة والفرص 
الممكنة للتعاون مع الوكاالت األخرى الت: تتخذ من روما مقرًا لها، وحسب ما تسمح به موارد المكتب. 

و ق من خالل استعراضات استشارية أبوابة زبائن الصندو وستعالج المخاطر والضوابط المتصلة بتنفيذ 
جراءات إدارة المخاطر المتخذة من إدارة الصندوق.  التنفيذموّجهة وفقًا لمختلف مراحل   وا 
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الت:  وسوف يواصل مكتب المراجعة واإلشراف إجراء أنشطة مراجعة متكررة للتحقق من تكاليف المقر -18
الصندوق ونائب رئيس الصندوق، بما ف: ذلك ستسددها الحكومة اإليطالية، واستعراض نفقات مكتب رئيس 

 مقر اإلقامة.

نظرًا  -وحدَّد تقييم المخاطر الذي أجراه المكتب عددًا من مجاالت المراجعة المحتملة األخرى الت: رأى -19
 2017أو أواخر عام  2018أ ف: عام أنها يمكن أن تبد -للتوقيت أو الموارد أو الحالة الراهنة للمجال المعن:

 تأكدت المخاطر ذات الصلة أو إذا سمح الوقت بذلك.إذا 

 2018لعام المهام المبدئية  

 ومتابعة مراجعة  2017ة عن عمليات مراجعة البرامج القطرية لعام قاالستنتاجات الشاملة المنبث
، يقترح مكتب المراجعة 2016ف: ظل تقدير اإلدارة للنهج المتبع ف: عام مشتريات المشروعات. 

إلبالغ عن القضايا المتكررة والمؤسسية الت: توصلت إليها عمليات مراجعة مختلف المكاتب واإلشراف ا
، مع التركيز على الجوانب االئتمانية للشراء ف: 2016/2017القطرية والبرامج القطرية ف: الفترة 

المشروعات. وسوف تشمل هذه المراجعة متابعة متعمقة للقضايا والتوصيات المطروحة من مكتب 
والهدف من  وسيكونلمشتريات المشروعات.  2014لمراجعة واإلشراف ف: مراجعته الت: أجراها ف: عام ا

االئتمانية للبرامج القطرية وتغطية القضايا الت: تتطلب تحديد الممارسات السليمة ف: الضوابط  ذلك هو
نهجًا مؤسسيًا أوسع. وسوف يقيِّم أيضًا مدى فعالية إجراءات اإلدارة ف: معالجة وتخفيف المخاطر الت: 

 لمشتريات المشروعات والت: شكل بعضها أولوية كبيرة. 2014ُأثيرت ف: مراجعة عام 
 .مراجعة تناولت اإلدارة ، 2016رى مكتب المراجعة واإلشراف ف: عام أج اختيار الجهات المتلقية للِمنح

االئتمانية للِمنح، وركز ف: تلك المراجعة على الضوابط االئتمانية األساسية على الِمنح، خاصة الضوابط 
جراءاته بشأن الموافقة. وحالما تطبق 2015الت: ال تغيرها كثيرًا سياسة الصندوق للتمويل بالِمنح ) ( وا 

سياسة واإلجراءات الجديدة لمدة كافية، يمكن لمكتب المراجعة واإلشراف مراجعة مدى كفاية الضوابط ال
 على جودة ونزاهة عملية اختيار الجهات المتلقية للِمنح ومدى االمتثال لها.

  .دارة السجالت المؤسإدارة السجالت والوثائق سية تطوَّرت التكنولوجيا المستخدمة ف: معالجة المعامالت وا 
. ويقترح 2008منذ آخر مرة أجرى فيها مكتب المراجعة واإلشراف مراجعة إلدارة السجالت ف: عام 

المكتب استعراض هذا المجال لتحديد فرص زيادة الترشيد وتقييم ما إذا كانت ُنظم إدارة السجالت ُتعبِّر 
 بالقدر الكاف: عن أفضل الممارسات الحالية من حيث الكفاءة والفعالية. 

ف: لجان اإلدارة،  دوره كمراقبخدمات استشارية عن طريق سوف يواصل مكتب المراجعة واإلشراف تقديم و  -21
بداء تعليقاته بشأن مشاريع السياسات  وأداء مهام محددة محدودة النطاق بناًء على طلب اإلدارة، وا 

دارة المخاطر واإلجراءات. ويقوم المكتب، بصفة خاصة، بدور دائم كمراقب ف: لجان إدارة العملي ات، وا 
دارةالمؤسسية، واالستثمار والمشورة المالية، واستعراض العقود،  تكنولوجيا المعلومات، وه: سياقات  وا 

سيستخدمها كقنوات لرصد المخاطر، خاصة المخاطر المتصلة باإلطار المال: المتطور للصندوق، وتقديم 
تقديم مشورة مستقلة لدعم التحسينات ف: الكفاءة المشورة بشأن قضايا محدَّدة حال نشوئها. ويمكن أيضًا 

 والرقابة أو القضايا على المستوى المؤسس:.
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وسوف يواصل المكتب العمل بنشاط ف: متابعة جميع توصيات المراجعة الت: لم تُنفذ بعد واإلبالغ عنها.  -21
 وسوف يدعم أيضًا اإلدارة ف: تحديد التحسينات الضرورية والتدابير التصحيحية.

تقييمًا خارجيًا لجودة وظيفة المراجعة الداخلية. وينص ميثاق مكتب  2017وسوف ُيجري المكتب ف: عام  -22
المراجعة واإلشراف على أن تنفذ أنشطته "بما يتفق مع تعريف المراجعة الداخلية، وآداب المهنة، والمعايير 

المعايير  الدولية للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية الت: يعممها معهد المراجعين الداخليين". وتتطلب هذه
إجراء تقييم خارج: لجودة وظيفة المراجعة الداخلية مرة على األقل كل خمس سنوات. وكانت آخر مرة ُأجري 

. وسيجري مرة أخرى تنظيم تقييم هذه السنة بالتعاون مع مكتب رئيس 2012فيها ذلك التقييم ف: عام 
رة ولجنة مراجعة الحسابات على وسيجري إطالع اإلدا ،ختيارالالصندوق من أجل ضمان الحيادية ف: ا

 النتائج. 

إلنجازها ف:  2016وعلى غرار السنوات السابقة، سيجري ترحيل بعض عمليات المراجعة من خطة عمل  -23
تقرير كامل عن حالة خطة  2017. وسوف يقدَّم إلى لجنة مراجعة الحسابات ف: أبريل/نيسان 2017عام 

. وسوف يقدَّم 2017إلى عام ا ف: ذلك أي أنشطة مرحلة ، بم2016عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام 
  .2017ف: سبتمبر/أيلول  2017تقرير مرحل: عن خطة عمل عام 

 أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد -رابعا  

. اتجهوده لضمان التحقيق الفوري ف: االدعاء 2017سيواصل مكتب المراجعة واإلشراف ف: عام  -24
تب األنشطة الهادفة إلى منع المخالفات والتخفيف منها ف: األنشطة وباإلضافة إلى ذلك، سُيعزز المك

 وبناء القدرات.الممولة من الصندوق من خالل أنشطة التوعية 

وسوف يشارك المكتب ف: تدريب داخل: وخارج: وأنشطة للتوعية بشأن كشف التدليس والفساد ومنعهما عن  -25
حة وثقتهم ف: معالجة القضايا المتصلة بالممارسات طريق توفير أدوات مالئمة لتعزيز قدرة أصحاب المصل

المخالفة. وف: هذا الصدد، سيعمل المكتب ف: تعاون وثيق مع ُشعبة الموارد البشرية ودائرة إدارة البرامج 
وُشعبة اإلدارة المالية، ويهدف إلى الوصول ليس فقط إلى موظف: الصندوق، بل وكذلك إلى موظف: 

ندوق والشركاء المنفذين للمشروعات. وسوف تشمل األنشطة تدريبًا للموظفين المشروعات الممولة من الص
دئين؛ واجتماعات مؤسسية، وجلسات تدريبية وحلقات عمل؛ وحلقات عمل إقليمية؛ وحلقات عمل ف: تالمب

 بداية تنفيذ المشروعات. وسوف تُبذل جهود خاصة لضمان التواصل الكاف: مع المكاتب القطرية.

تب المراجعة واإلشراف مع سائر الُشعب لدعم أنشطة العناية الواجبة للشراكات الممكنة، وسوف ينسق مك -26
والترتيبات والمخاطر الناشئة عن طريق تقاسم المعلومات والخبرات المتعلقة بالمخاطر حيثما كان ذلك 

المالية الدولية  مجديًا. ويمكن أن يشمل ذلك تنسيقًا مع الوظائف المعنية بالنزاهة والتحقيق ف: المؤسسات
األخرى والمنظمات الدولية والوكاالت الوطنية لمكافحة الفساد. وف: هذا الصدد، سيسعى المكتب إلى تكوين 
شراكات خارجية والحفاظ عليها ف: الحاالت الت: يمكن أن تتيح فيها فوائد متبادلة مع الصندوق وشركائه ف: 

أ بانتداب موظف فن: من دائرة إدارة البرامج إلى مكتب التنمية. ويتيح بالفعل تبادل الموظفين الذي بد
تآزرات كبيرة لكال الطرفين، وسوف يعمل المكتب على توسيع هذه  2016المراجعة واإلشراف ف: عام 

 .2017الممارسة ف: عام 
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 2017المكتب وموارده لعام يزانية م –خامسا  

على النحو المحدَّد ف: الجدول  2016عن هيكله لعام  2017لم يتغيَّر الهيكل المقرر لموظف: المكتب لعام  -27
 واحد مؤقت أو دائم.  موظف تحقيقاتإضافة ، مع إمكانية 1

 1 الجدول
 الهيكل التنظيمي لموظفي مكتب المراجعة واإلشراف

2016 2017 

   مديرال 
 ف: المائة من الوقت( 50داري )متفرغ اإلمساعد ال 
   مراجعةالمدير 
 كبير موظف: المراجعة 
  تكنولوجيا المعلومات –تحقيق المراجعة و المحلل 
  تحقيقالمعاون 
  تحقيقاتالمدير 
  تحقيقاتالموظف 
  تحقيقاتالمساعد 

   مديرال 
 ف: المائة من الوقت( 50داري )متفرغ اإلمساعد ال 
   مراجعةالمدير 
 كبير موظف: المراجعة 
  تكنولوجيا المعلومات –تحقيق المراجعة و المحلل 
  تحقيقالمعاون 
  تحقيقاتالمدير 
  تحقيقاتالموظف 
  مطلوب -تحقيقات الموظف 
  اتتحقيقالمساعد  

عندما انضم إلى المكتب مدير التحقيقات الجديد ف:  2016وتعززت قدرة مكتب المراجعة واإلشراف ف: عام  -28
فبراير/شباط. وبالنظر إلى أن قدرات الموظفين الدائمين أنسب للمكتب من االستخدام الموسَّع للخبراء 

إضاف:  محترفلوظيفة محقق  ةاالستشاريين ف: بعض أنشطة التحقيق، طلب المكتب أموااًل كافي
ما زال قيد النظر فإن أنشطة التحقيق المزمعة توح: بأن االستجابة الطلب أن . وبالرغم من 2017 لعام

 المتوقعة ستكون إيجابية.

ويتوقف نطاق تغطية المراجعة المقترح ف: خطة العمل على توفِّر كل العدد المتوقع من موظف: المراجعة  -29
ل استخدام . ويهدف المكتب إلى تحقيق تغطية أوسع من خال2017لمكتب المراجعة واإلشراف ف: عام 

لة للموارد الخارجية موارد الميزانية غير المرتبطة بالموظفين، وُيدرك ف: الوقت نفسه أن اإلدارة الفعا
 الموظفين وتوفرهم. مشروطة بقدرات

العمل والحاجة إلى خبرة فنية خارجية، خاصة ف: مجاالت التحقيق والمراجعة التقنية،  ءوال يمكن التنبؤ بعب -31
لسنوات السابقة، طلب تخصيص موارد إضافية عند االقتضاء. وينبغ: اإلشارة إلى أن ويمكن، على غرار ا

 اإلدارة زوَّدت المكتب دومًا بموارد إضافية بناًء على طلبه.

مليون دوالر  1.81مليون دوالر أمريك:، مقابل  1.83إلى  2017وتصل الميزانية المقترحة للمكتب ف: عام  -31
باستثناء المبالغ الت: خصصت الحقًا لتلبية احتياجات إضافية. وأما ميزانية ، 2016أمريك: تقريبًا ف: عام 

دوالر  315 000دوالر أمريك: مقابل  364 000فه:  2017المكتب المقترحة لغير الموظفين ف: عام 
 .2016أمريك: ف: عام 
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 2018وعمليات المراجعة المبدئية لعام  2017خطة العمل لعام 

 

 العدد التقديري أليام عمل الموظفين 2016األنشطة المزمعة لمكتب المراجعة واإلشراف في عام 
 850  أنشطة المراجعة الداخلية 

  مهام الضمانات
  اإلدارة االئتمانية للِمنح، وعمليتان للمراجعة في مكتبين قطريين( 2016إنجاز مهام عام(  
 ( التركيز على اإلدارة االئتمانية للشراء في المشروعات6-4عمليات مراجعة البرامج القطرية :)  
 إدارة ترتيبات التأمين والتأمين الذاتي  
 ضة ةالمنخفض المشتريات   القيمة والسلطة المفوَّ
  استمرارية عمل نظامSwift للتحويل اإللكتروني لألموال  
 األموال التكميلية  
  لي لعام  2016اختبار الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي )االختبار النهائي لعام   (2017واألوَّ
   2016مصروفات مكتب رئيس الصندوق )المتكررة( لعام  
   اإليطالية. )المتكررة( المسددة من الحكومةالنفقات  
 )مهام ستحدَّد الحقًا )بما في ذلك الخيارات المحدودة النطاق  

  عمال االستشاريةاأل
 المساهمة في الجهود المؤسسية والقيام بدور المراقب في لجان اإلدارة  
 االستعراض الخارجي لضمان الجودة  
  ًمهمة ستحدَّد الحقا  

  
  2017/2018القائمة المبدئية لعمليات المراجعة للفترة  
  2014االستنتاجات الشاملة بشأن اإلدارة االئتمانية للمشروعات ومتابعة مراجعة مشتريات المشروعات لعام  
 عملية اختيار الجهات المتلقية للِمنح: مدى كفاية ضوابط الجودة والضوابط االئتمانية واالمتثال لها  
  السجالت والوثائق: الكفاءة والفعاليةإدارة  
  
 882 أنشطة التحقيق  
  أعمال التحقيق  
 أنشطة التوعية بمكافحة الفساد وبناء القدرات  
  
 282 إدارة المكتب وبناء قدراته  
  لدعوة إلى دعمه في االجتماعات الداخلية والخارجيةتمثيل المكتب وا  
  استحداث أدوات لدعم المراجعة والتحقيق والحفاظ عليها  
 تعيين الموظفين وتدريبهم وتقييمهم وتنمية قدراتهم   
 دارته   تنظيم المكتب وا 

 

 

 


