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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج 

، وبرنامج عمل مكتب 2011والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام 

 وخطته اإلشارية للفترة 2011التقييم المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

2012-2013  

تود لجنة مراجعة الحسابات إبالغ المجلس التنفيذي بالنقاش الذي دار حول البند الوارد أعاله خالل  -1

 .2010تشرين الثاني / نوفمبر5االجتماع السابع عشر بعد المائة للجنة في 

 مليار دوالر أمريكي، منها مليار دوالر 1.5وقد ُأبلغت اللجنة بأن المستوى المستهدف لبرنامج العمل هو  -2

 .  مليون دوالر أمريكي من موارد أخرى500أمريكي ستمول من الموارد العادية للصندوق، و

 في المائة 6.4ية بنسبة  مليون دوالر أمريكي تمثل زيادة حقيق141.95ويبلغ مجموع الميزانية اإلدارية  -3

وتقترح اإلدارة في هذا .  في المائة في برنامج العمل43مقارنة بالسنة السابقة، وذلك لدعم زيادة بنسبة 

 في المائة، 11.4 بنسبة تبلغ 1اإلطار زيادة في ميزانية تجهيز البرامج القطرية وتنفيذها في المجموعة 

وقُلصت الزيادة التي . لمائة من مجموع ميزانية المجموعة في ا90على أن تتلقى دائرة إدارة البرامج 

أيلول؛ بينما سيجري تخفيض مستويات / في سبتمبر2كانت قد عرضت في البداية في ميزانية المجموعة 

وأبلغ .  في المائة على التوالي1.2 في المائة و2.2 بنسبة حقيقية تبلغ 4 والمجموعة 3الميزانية للمجموعة 

يط االستراتيجي والميزانية االجتماع بأن الزيادة في التكاليف المعيارية للموظفين لن مدير شعبة التخط

. 2010 في المائة في عام 4.1 و2009 في المائة في عام 7.8 في المائة مقارنة بما نسبته 0.8تتجاوز 

 .ويعكس ذلك تجميداً في الزيادات التلقائية في مرتبات موظفي فئات الخدمات العامة في روما

 سيخصص الجانب األكبر منها لمشروع ، مليون دوالر أمريكي15.2وتبلغ الميزانية الرأسمالية المقترحة  -4

وتشمل البنود .  مليون دوالر أمريكي12استبدال نظام القروض والمنح الذي تقدر تكلفته حالياً بنحو 

وارد البشرية وتعزيز األمن األخرى التي تغطيها الميزانية الرأسمالية أتمتة أساليب عمل إدارة الم

 .استجابة لتوصيات إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

 التجديد التاسع لمواردب  الخاصةمشاوراتالوعرض في ميزانية المنظمة بند منفصل يتعلق بهيئة  -5

 تشمل تكاليف الرئيس الخارجي ودورة خارجية لهيئة ، مليون دوالر أمريكي2 بما قدره الصندوق

 دوالر أمريكي لدورة مجلس محافظي الصندوق لعام 490 000ورصد اعتماد خاص قدره . المشاورات

2011 . 

 تعكس انخفاضاً قدره 2011أن ميزانية مكتب التقييم لعام اللجنة وأبلغ مدير مكتب التقييم في الصندوق  -6

 5.88يزانية المقترحة يبلغ  في المائة بالقيمة الحقيقية، وأن مجموع الم6.3 دوالر أمريكي، أي 390 000

وسوف تمول هذه الميزانية اإلدارية المخفَّضة .  في المائة1.1 تمثل زيادة بنسبة ،مليون دوالر أمريكي

 .2010 مقارنة ببرنامج عمل عام 2011برنامج عمل أكبر في عام 

 : وطلب األعضاء تحديداً ما يلي.وطرحت اللجنة العديد من التعليقات -7
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 كاليف الموظفين وتكاليف غير الموظفين حسب المجموعة؛جدوالً يبين ت •

 مركز التكاليف المؤسسية الجديد في الميزانيات تكاليفمعلومات عن البنود التي أدرجت فيها  •

 السابقة؛

 تفاصيل عن عدد المشروعات المتوقع الموافقة عليها؛ •

اإلسباني ب أمانة المرفق لحساإيضاحاً بشأن بنود الميزانية التي أدرجت فيها الرسوم اإلدارية  •

 للتمويل المشترك؛

توضيح ما إذا كان من المقرر تنفيذ مشروع نظام القروض والمنح في إطار ميزانية متعددة  •

 السنوات إلطالة األثر؛

 معلومات عن مستويات التوظيف والميزانيات في المكاتب القطرية؛ •

 ر أمريكي من االلتزامات؛ مليون دوال500توضيح مصدر الموارد الخارجية التي ستمول  •

معلومات عن الزيادة في أعداد موظفي فئات الخدمات العامة بعد إدخال برنامج اإلنهاء الطوعي  •

 للخدمة؛المبكر 

 ؛)المكتب القطري في نيروبي(معلومات عن أثر الالمركزية في صرف األموال  •

معلومات عن مسألة ترحيل األموال غير المستخدمة التي ليس لها وجود في المؤسسات المالية  •

 ؛2011 وكيفية إثبات تلك المبالغ المرحلة في ميزانية عام ،الدولية األخرى

مشاورات التجديد التاسع لموارد هيئة التماس إيضاحات بشأن الميزانية الخاصة المرصودة ل •

 لمتوقعة للرئيس الخارجي؛الصندوق والتكاليف ا

 .النسبة المئوية للزيادة الحقيقية في الميزانية •

أن مركز التكاليف المؤسسية أنشئ في السنة السابقة في سياق الميزنة القائمة على اإلدارة وأوضحت  -8

 . وأن المبلغ المرصود له قد ازداد بسبب ارتفاع تكاليف اإلهالك.النتائج

 واحداً وخمسين مشروعاً؛ وأما المشروعات 2011ات المعتمدة في عام ويبلغ العدد المقترح للمشروع -9

 . مشروعا62ًفيبلغ عددها   2011الجاري تجهيزها ولكنها لن تُعتمد بالضرورة في عام 

 ومبادرة المفوضية األوروبية لألمن الغذائي هما سباني للتمويل المشتركالمرفق اإلوُأبلغت اللجنة بأن  -10

 . مليون دوالر أمريكي500لاللتزامات الممولة من الخارج، وهي المصدران الرئيسيان 

وفيما يتعلق باالستفسار عن مستويات التوظيف والميزانيات في المكاتب القطرية، تتضمن الخطة  -11

 معلومات 2010كانون األول /االستراتيجية لقوة العمل التي ستعرض على المجلس التنفيذي في ديسمبر

وتتضمن ورقة منفصلة معروضة على المجلس التنفيذي في نفس . ي الميدانعن الموظفين العاملين ف

وتشكل تكاليف المكاتب القطرية التابعة للصندوق . الدورة نظرة عامة على تكاليف الحضور القطري

وسوف تقدم اقتراحات .  ولم ترصد على حدة في الميزانية اإلدارية1جزءاً من تكاليف المجموعة 
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 مشفوعة بضميمة تشمل التكاليف 2010كانون األول /ية إلى المجلس التنفيذي في ديسمبرالميزانية اإلدار

 .2011التقديرية لعام 

، أن إيطاليا تعتزم عدم تأييد هذه  في االجتماع السابقبالفعلكما جاء وذكر عضو اللجنة الممثل إليطاليا،  -12

وفيما يتعلق بميزانية .  في المائة7.5 الميزانية بسبب الزيادة االسمية في الميزانية اإلدارية بنسبة

 دوالر 250 000مشاورات التجديد التاسع للموارد، أعربت إيطاليا أيضاً عن قلقها إزاء اقتراح رصد 

وبالنظر إلى أنه سيجري عقد خمسة اجتماعات كحد أقصى فإن ذلك يمثل . أمريكي للرئيس الخارجي

 .واحد دوالر أمريكي لالجتماع ال50 000راتباً قدره 

وأوضحت اإلدارة أن عملية تجديد الموارد يحكمها أعضاء هيئة المشاورات وأنهم هم الذين يقررون عقد  -13

وسوف يبت مجلس المحافظين في تعيين رئيس خارجي بناء على اقتراح المجلس . دورة خارجية

ديلها عندما يعين ويستند االعتماد المرصود لتكاليف الرئيس الخارجي إلى تقديرات سيجري تع. التنفيذي

وباستثناء هذه المصروفات فإن مجموع التكاليف المتوقعة لمشاورات التجديد التاسع للموارد تقل . الرئيس

 .عن التكاليف الفعلية المسجلة لمشاورات التجديد الثامن

ادرة التي وحول مسألة مشروع نيروبي التجريبي، بينت اإلدارة فوائد وفورات الوقت المرتبطة بهذه المب -14

.  أيام10طلبات الصرف بواقع تهدف إلى تحقيق الالمركزية، بما في ذلك تقليص الوقت المطلوب لتجهيز 

وأبلغت اإلدارة اللجنة أنه يجري استطالع نماذج أخرى إلدارة القروض على نطاق المنظمة بأسرها وأنه 

 .سيجري تكرار بعض عناصر مشروع نيروبي التجريبي

أن اإلدارة ستقدم معلومات إضافية تكميلية في شكل ضميمة ستعرض على المجلس وُأبلغت اللجنة ب -15

 .التنفيذي لتوضيح مختلف القضايا التي طرحتها اللجنة

وطلب الرئيس من اإلدارة أن تحيط علماً بتعليقات اللجنة واقتراحاتها وأن تعرض وثيقة الميزانية  -16

 .كانون األول/سمبرالمستكملة بهذه الضميمة على دورة المجلس في دي

  


