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حالة الطوارئ اإلشراف الداخلي في الصندوق: النهج المعدل استجابة ل

  الوباء العالميالناجمة عن 

 مقدمة -أوال

. وقد 2019ل وفي ديسمبر/كانون األ 2020أكد المجلس التنفيذي خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام  -1

استندت خطة العمل إلى تقييم المكتب للمخاطر المؤسسية في ذلك الوقت. والهدف الرئيسي لمكتب المراجعة 

لدعم  تحقيقالو ةستشار، وخدمات االفي الوقت المناسبوموضوعية التوفير ضمان الجودة واإلشراف هو 

اإلدارة والهيئات الرئاسية في معالجة جميع المخاطر المتعلقة بتحقيق األهداف المؤسسية. وقد أحدث الوضع 

تغييرات في تلك المخاطر، وكذلك في أولويات ( 19-)كوفيد المستجد الناشئ عن مرض فيروس كورونا

، أعاد مكتب المراجعة واإلشراف رتيبات عمل مكتب المراجعة واإلشراف. وبناء على ذلكعب اإلقليمية، وتالش  

بعين  ا، آخذ2020لعام  اتتقييم المخاطر على المستوى العالي، ويقترح تعديالت على خطة المراجعة والتحقيق

 الحالية للصندوق. والقيود االعتبار األولويات

المعدلة، والتي ستقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها وقد صادق رئيس الصندوق على خطة العمل  -2

 المنعقد في يونيو/حزيران الستعراضها.

  النهج المعدل لإلشراف الداخلي -ثانيا

لمكتب المراجعة واإلشراف  اتقيقحالتي أُدخلت على خطة المراجعة والت يرد أدناه ملخص للتعديالت الرئيسية -3

 :2020لعام 

 وسوف عمل المراجعة للتركيز على ضمان اإلدارة الفعالة للمخاطر الحالية ياتإعادة ترتيب أولو .

 بعض المهام وتغييرات في نطاق مهام أخرى. أو تأجيل يؤدي هذا إلى تأخير

 قدمةتالم رقمنةتسمح ال .اعتماد ترتيبات العمل الرقمي وعن بعد لعمليات المراجعة إلى أقصى حد ممكن 

عمليات مراجعة كبيرة باستخدام ترتيبات العمل الرقمي وعن بعد. وسوف لعمليات الصندوق بتغطية 

ر هذا عمل المراجعة في الوقت الذي يقلل فيه إلى أدنى حد من الحاجة إلى مشاركة كبيرة من ييس  

  .حيثما كان ذلك ممكنايين والمحليين جالخدمات الخار وستخدم مقدموسوف يُ الموظفين. 

  سوف تمك ن القدرات اإلضافية التي أدخلها مكتب المراجعة البياناتتحليالت زيادة استخدام .

المخاطر التشغيلية بعض المكتب من المساهمة في تحديد  2019في عام  واإلشراف في هذا المجال

 .منهوالتخفيف  الوباءبسبب حالة الطوارئ الناجمة عن المتزايدة 

 المراجعة واإلشراف مساهمته في إدارة المخاطر مكتب  . سوف يزيد دة في العمل االستشاريزياال

بناء  أي وظيفة من وظائف خط الدفاع الثاني بصورة مؤقتة المؤسسية خالل وبعد األزمة، وفي تعزيز

 على طلب اإلدارة.

 تتعلق لعمل التحقيقات من أجل التركيز على الحاالت التي تمثّل مخاطر كبيرة جارية  إعطاء األولوية

إلى  مكتب المراجعة واإلشراف لجأي. وسوف يليةشغهة، والمسائل المالية والتبالسمعة، والنزا

ل عملية التحقيقات لكي تعكس القيود القائمة. وسيتم حيثما أمكن، ويعد   الموارد الخارجية والمحلية

بموجب سياسة مكافحة  ،قلالنسبية األهمية األولوية والسعي إليجاد حلول تشغيلية بديلة للقضايا ذات األ

 الفساد.
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 سيقتصر عمل استقطاب التأييد والتوعية على األنشطة التي تهدف وإنشاء الشبكاتستقطاب التأييد ا .

. وستستمر أنشطة التنسيق والتواصل الوباء العالميناجمة عن أثر  أية مخاطر متزايدةإلى التخفيف من 

 ات المالية الدولية األخرى على أساس رقمي.مع منظومة األمم المتحدة والمؤسس المهني يالشبك

خالل العام لمعالجة  2020مكتب المراجعة واإلشراف لعام  ويمكن إدخال المزيد من التعديالت على خطة -4

 المخاطر واألولويات الناشئة، وسوف يتم إبالغ لجنة مراجعة الحسابات بأي من هذه التحديثات في كل اجتماع

وقد أكدت اإلدارة بأنه سيتم تقديم موارد مالية إضافية إلى مكتب المراجعة واإلشراف إذا لزم . من اجتماعاتها

 األمر لتنفيذ الخطة المعدلة.

رات في بيئة المخاطر بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن مرض فيروس يتغيال -الثثا
 (19-)كوفيد كورونا المستجد

راضات واالعتبارات التالية تواإلشراف إلى االف كتب المراجعةتستند التغييرات في نهج المراجعة والتحقيق لم -5

 فيما يتعلق بقدرته على العمل واعتبارات وأولويات المخاطر المؤسسية األساسية.

 فتراضات واالعتبارات: اال -6

 بالنسبة لمعظم البلدان التي يعمل فيها الصندوق في المستقبل   بشدةالدولي والمحلي  سيتم تقييد السفر

المباشر، ويمكن أن يكون الوصول إلى السجالت، واألدوات، واألفراد محدودا. وسوف يواجه مقدمو 

 الخدمات والشركاء الخارجيون قيودا مماثلة.

  ويمكن أن يواجه تنفيذ البرامج الممولة من الصندوق تأخيرات في عدد من البلدان، كما سيكون الحال

 ها واإلشراف عليها.بالنسبة ألنشطة دعم البرامج المرتبطة ب

  قيودا على العمل وسوف يركزون وقتهم وجهودهم على إدارة أنشطتهم وسوف يواجه موظفو الصندوق

وإعادة ترتيب أولوياتها لمواجهة التحديات التي تفرضها حالة الطوارئ الناجمة عن مرض فيروس 

وبالتالي سيقضون وقتا أقل في عمل المراجعة العادي لمكتب المراجعة  – (19-)كوفيد كورونا المستجد

 واإلشراف، الذي يركز على تخفيف المخاطر األطول أجال.

  يترتب على حالة الطوارئ والتغييرات الالحقة زيادة المخاطر، وستحتاج اإلدارة ولجنة مراجعة

مخاطر تتم إدارتها بشكل صحيح خالل ضمانة من مكتب المراجعة واإلشراف بأن تلك ال إلى الحسابات

 فترة األزمة.

  وسوف تكون المخاطر أكبر إذا طالت األزمة وتأثرت البلدان المانحة والمستفيدة التي يتعامل معها

 الصندوق إلى حد كبير.

 وما بعده بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن مرض فيروس كورونا 2020التغييرات في المخاطر في عام  -7

 :(19-)كوفيد

 التي حددها  زيادة المخاطر الرئيسية. تتعلق تحقيق أهداف البرامج متوسطة األجل علىمخاطر ال

متلقي القروض والمنح على تصميم وتنفيذ المشروعات؛ قدرة  مكتب المراجعة واإلشراف بانخفاض

على التمويل  ثراألبوانخفاض قدرة الصندوق على تصميم المشروعات، ودعمها، واإلشراف عليها؛ و

المشترك الوطني ودعم البرامج إذا تمت إعادة توجيه موارد الدول األعضاء المتلقية إلى األنشطة 

 الوطنية األخرى ذات األولوية. 

 تتعلق زيادة  .مخاطر على قدرة الصندوق على دعم أهدافه االستراتيجية ماليا اآلن وفي المستقبلال

لمراجعة واإلشراف باألثر الذي سيتركه التراجع المالي المخاطر الرئيسية التي حددها مكتب ا

يزانيات الوطنية على الصندوق. ويشمل ذلك األثر مواالقتصادي العالمي، وإعادة ترتيب أولويات ال
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، التدفقات العائدة من القروضموارد الصندوق، وتعبئة الموارد الحالية، ولعلى التجديد الثاني عشر 

 أيضا في أسواق العمالت يمكن أن تؤثرالتقلبات المفرطة والمتأخرات، وحافظة االستثمار. كما أن 

. موارد الصندوقللتجديد الثاني عشر لالتعهدات إمكانية التنبؤ بته، وقائمة موازنعلى سيولة الصندوق و

للصندوق وقدرته على  مانيةئتاالمكانة قد يؤثر على السيولة وبالتالي على ال معا واجتماع هذه العوامل

 االقتراض.

 وقد مخاطر على التشغيل الفعال لعمل الصندوق وتحقيق األهداف المؤسسية خالل وبعد األزمةال .

طر المتعلقة، بين جملة أمور احدد مكتب المراجعة واإلشراف تحت هذا العنوان زيادة محتملة في المخ

؛ لفترة طويلة والحجز المنزلينتيجة العمل عن بعد أخرى، باستمرارية العمل؛ واألثر على الموظفين 

والحد من القدرة على أداء مهام معينة، والحد من القدرة على تطبيق بعض الضوابط واإلشراف عليها؛ 

؛ والتأخيرات في اإلصالحات المؤسسية الضرورية؛ وتعطيل السيبرانية وزيادة التعرض للجريمة

 المتعلقةطويلة العدم اليقين  فتراتالبرامجية والمالية بسبب  المعالمغيرها من األحداث المؤسسية، و

   .القيودب

على عمل الصندوق على مدى األشهر القليلة القادمة، سيواصل مكتب  بالوباءومع تطور المخاطر المتعلقة  -8

الراجعة من عمليات غذية على التأيضا باالعتماد المراجعة واإلشراف إعادة تقييم وتعديل نهجه في اإلشراف، 

 إدارة المخاطر المؤسسية.

 

 


