
  ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمذكرة إلى 

 :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Ruth Farrant  
  مدير شعبة المراقب والخدمات المالية والمراقب المالي

  2281 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  r.farrant@ifad.org :لكترونياإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
 gb_office@ifad.org :لكترونياإلبريد ال

Conrad Lesa  
  مدير المحاسبة واإلبالغ المالي

  2181 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  c.lesa@ifad.org :لكترونياإلبريد ال

 

  

 
  الثالثة بعد المائة الدورة - المجلس التنفيذي 

  2011أيلول / سبتمبر15-14، روما
 

 لالستعراض

  

  

  

 
 
 

 

 

  

 عن  لجنة مراجعة الحساباتةتقرير رئيس

  اجتماعها العشرين بعد المائة

   
 

 

Document: EB 2011/103/R.31 
Agenda: 12(a)(ii) 
Date: 15 September 2011 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

 



  EB 2011/103/R.31  

1 

   لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها العشرين بعد المائةةقرير رئيست

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي جرى بحثها في أثناء  -1

 .2011أيلول / سبتمبر8اجتماعها العشرين بعد المائة الذي عقد في 

  اعتماد جدول األعمال

 في المجلس التنفيذي، بوصفها رئيسةً إليطاليا، الممثلة الجديدة Stefania Bazzoni رحبت اللجنة بالسيدة -2

ولدى إعداد جدول األعمال، عدل برنامج عمل اللجنة . للجنة، وشرعت في اعتماد جدول أعمال االجتماع

 :لكي يتضمن التغييرات التالية) AC 2010/117/R.11 (2011لعام 

 المستقل التصديق التأكيد اإلداري وفي المحرز التقدم بشأن لشفهيا التحديث"حذف البند المعنون  •

 .تشرين الثاني/ نوفمبراجتماع، الذي من المقرر تقديمه في "المالي اإلبالغ عملية على الداخلية للضوابط

 اجتماع التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات المقرر مناقشتها في مبادئحذف البند المتعلق بال •
ين الثاني من أجل عرضها على الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس التنفيذي في تشر/نوفمبر
 .2011كانون األول /ديسمبر

بشأن تكلفة استعراض االفتراضات واإلسقاطات الواردة " المسائل األخرى"ُأضيف بند جديد في إطار  •
سلطة  مضامين"و" متطلبات وطرائق التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق"في ورقتي 

 . بسلطة االلتزام بالموارد مقدماًعلقفيما يت" في المستقبل الموارد ات على تجديدااللتزام بالموارد مقدماً

 على جدول األعمال واعتُمد بالصيغة التي قُدم ةفقاوتمت المونظراً لعدم إبداء األعضاء ألي تعليقات،  -3

  .بها

   عشر بعد المائةمحضر اجتماع لجنة مراجعة الحسابات التاسع

 محضر اجتماع لجنة مراجعة الحسابات التاسع عشر بعد المائة دون أي سودة على مةفقاوتمت الم -4

 .تعديالت

ن اإلدارية يرفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتاالستعراض المسبق 

المستند  المستقلرنامج عمل مكتب التقييم باالستعراض المسبق ل، و 2012  والرأسمالية للصندوق لعام 

  2014-2013 اِإلشارية للفترة خطته و2012وميزانيته لعام إلى النتائج 

. 2012قدمت اإلدارة عرضاً لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانية اإلدارية لعام  -5

وحدد . 2012يار دوالر أمريكي لعام  مل1.2وأحيطت اللجنة علماً بأن الصندوق يتوقع برنامج عمل قيمته 

 في المائة 2.4 مليون دوالر أمريكي، مسجالً نمواً اسمياً بنسبة 144.1مجموع الميزانية اإلدارية بمبلغ 

مجال وضع البرامج واستحوذ .  في المائةصفر، أي نمواً حقيقياً بنسبة 2011مقارنة بميزانية عام 

 في المائة من الميزانية، 62.4، نسبة 1مصنف باعتباره المجموعة ، ال)امجتنفيذ البر (القطرية وتنفيذها

 2(وانخفضت المجموعتين األخريين . 2011 في المائة المسجلة في عام 61.4مرتفعاً عن النسبة البالغة 

ومن ثم، فقد أظهر . ، مما أسفر عن نمو حقيقي صاف بنسبة صفر في المائة عبر جميع المجموعات)3و
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، متجاوزاً الهدف 2012 في المائة في عام 12 إلى 2011 في المائة في عام 14سناً من  تحمعدل الكفاءة

 . في المائة13.5األصلي البالغ 

 مليون دوالر أمريكي في 800 في المائة من 50ومن المتوقع أن يرتفع برنامج القروض والمنح بنحو  -6

جنة علماً باعتراف اإلدارة بالقيود وأحيطت الل. 2012في عام أمريكي  مليار دوالر 1.2 إلى 2010عام 

وجرت أيضاً مقارنة للميزانية مع . المالية التي تواجهها الدول األعضاء في ظل المناخ االقتصادي الحالي

 .الخطة متوسطة األجل

وأحيطت اللجنة علماً بأن اإلدارة قررت تغيير النهج المعتاد المتمثل في إعداد ميزانية تتضمن زيادة  -7

وأعدت اإلدارة، بدالً من ذلك، ميزانية أولية . التفاوض على تخفيضها بعد ذلك مع المجلسكبيرة يجري 

 . مباشرةً دون مفاوضات مطولةالنهائيةذات هدف واقعي، بغية التوصل إلى النتيجة 

 2012وعرض مدير مكتب التقييم المستقل برنامج عمل المكتب المستند إلى النتائج وميزانيته لعام  -8

وأحيطت اللجنة علماً بأن الوثيقة المعروضة قد خضعت في . 2014-2013ارية للفترة  اإلشتهوخط

تموز الستعراض لجنة التقييم التي أعربت عن تأييدها لبرنامج العمل المقترح والمستوى المطلوب /يوليو

ما وأحيطت لجنة مراجعة الحسابات علماً بأن تعليقاتها ستوضع في الحسبان وستدرج في. من الموارد

وقد اتبع مكتب التقييم المستقل نهجاً مستنداً . 2011تشرين األول / لجنة التقييم في أكتوبرسبعرض على

، أسفرت الجهود التي بذلت لتقليص التكاليف عن انخفاض حقيقي 2011وفي ميزانية عام . إلى النتائج

 6 ما قيمته 2012ترحة لعام وتبلغ الميزانية المق. 2010 في المائة في مقابل ميزانية عام 6.3بنسبة 

ومن المتوقع أن تبلغ . 2011ماليين دوالر أمريكي، مما يعكس نمواً حقيقياً صفرياً في مقابل ميزانية عام 

 في المائة من برنامج عمل الصندوق، أي 0.5 نسبة 2012ترحة لمكتب التقييم المستقل لعام قالميزانية الم

كانون / في المائة الذي قرره المجلس التنفيذي في ديسمبر0.9غ أنها ستكون في حدود الحد األقصى البال

 .2008األول 

وتضمنت التعليقات الواردة من األعضاء طلبات استيضاح بشأن شكل الميزانية ومستوى عرضها؛ وفئات  -9

. كفاءة اإلدارية؛ وأثر الميزانية اإلدارية في معدل الوالميزانيةالميزانية واالختالفات بين ميزانية المؤسسة 

 مليون دوالر أمريكي المخصص 1.5وشملت عمليات االستيضاح األخرى الملتمسة االعتماد البالغ 

، والسبب في عدم التعبير عن ذلك وظائفلتكاليف التغيير واإلصالح المحتملة عقب عملية مراجعة ال

ناجم عن التخفيض على ؛ وأثر آليات التمويل المشترك ال2012المبلغ في إطار الميزانية اإلدارية لعام 

؛ واالختالفات في التوزيع التقليدي لبنود الميزانية في ظل نهج المجموعات؛ وتبرير 2موارد المجموعة 

 على قدرة الصندوق االنمو الصفري في حين أن برنامج العمل في ازدياد، وما إذا كان ذلك سيؤثر سلب

 .على األداء نظراً للقيود المتصلة بالموارد

 اإلدارة للجنة أنها تقبل بتعقد وثيقة االستعراض المسبق الرفيع المستوى، وأنها ها، أكدتجابتفي إو -10

 اللوائح فيوأحيطت اللجنة علماً بأن مناقشتها للبند الخاص بالتغييرات . مستعدة لتبسيط إصداراتها المقبلة

 أحاطت اإلدارة اللجنة علماً كما. ةيميزانية المؤسسالالمالية ستوضح االختالفات بين الميزانية اإلدارية و

بأنه يجري إعداد ورقة أكثر تفصيالً بشأن الكفاءة، وأنها ستقدم إلى الدورة الثالثة لهيئة المشاورات 

وجرى أيضا . 2011تشرين األول /الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق المقرر عقدها في أكتوبر
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ات والشعب؛ وأن الهيكل الحالي للميزانية يظهر حافظة مواصلة توضيح أن المجموعات تتقاطع مع اإلدار

 مليون دوالر أمريكي بأنه اعتماد لألعمال 1.5ووصف االعتماد البالغ . إجمالية لموارد المنظمة مجتمعة

وأكدت اإلدارة أن . الوظائفالجارية المتصلة بعملية التغيير واإلصالح التي بلغت حالياً مرحلة مراجعة 

 اعتبار المبلغ المبين مجرد رقم إشاري؛ ومن ينبغيمراجعة ليست معروفة حتى اآلن، وأنه نتيجة هذه ال

المتوقع أن تُعرف أرقام ونقاط عمل أقرب إلى الحقيقة إلدراجها في الوثيقة النهائية للميزانية في 

بيعة هذا كانون األول، وسوف يدرج آنذاك الرقم المحدث خارج الميزانية اإلدارية حيث إن ط/ديسمبر

 .البند لم تكن تعتبر جزءاً من العمليات اليومية

وفسرت اإلدارة أيضاً توزيع بنود الميزانية الكلية، بما في ذلك أثر الخبراء االستشاريين على الميزانية  -11

. اإلجمالية، الذين كانوا فئة من متطلبات الموارد لم تكن تشكل جزءاً من موظفي الصندوق العاديين

وأعربت اللجنة عن رأي مفاده أنه بما أن المناقشة .  بالتفسيرات التي قدمتها اإلدارةورحب األعضاء

 ال تزال مستمرة، وأننا ال نعرف بالتحديد ما يترتب عليها، البشريةواآلثار المترتبة على إصالح الموارد 

ض أعضاء اللجنة وكان بع. فإن من السابق ألوانه إدراج رقم في الميزانية ال نعرف بدقة وجه استخدامه

يحبذون تقديم الميزانية اإلدارية دون هذا العنصر مع اإلشارة إلى أننا إذا حصلنا على المزيد من 

التفاصيل في هذا الشأن، وعندما نحصل على هذه التفاصيل، سنقوم بإعادة النظر في هذه المسألة مع ما 

مو الحقيقي الصفري للميزانية اإلدارية لعام وبوجه عام، القى الن. لها من انعكاسات محتملة على الميزانية

 . ترحيباً من معظم أعضاء اللجنة2012

وأثارت اإلدارة مسألة إمكانية تخصيص مبلغ من الميزانية للطوارئ نظراً الستفسار أحد األعضاء عن  -12

سائد  في ضوء الزيادة الضخمة في برنامج العمل؛ وكان الشعور ال1مدى قوة الموارد المتاحة للمجموعة 

جنة أنه ليس من الضروري إدراج هذا المبلغ الخاص بالطوارئ حيث إن من المفترض أن تكون لفي ال

المشاورات الداخلية المتعلقة بمتطلبات الموارد قد تمت قبل التوصل إلى الميزانية بالصيغة التي عرضت 

 .وأكدت اإلدارة ذلك. بها

 . المستقل في الصندوققييمالتولم يبد أي تعليق على العرض المقدم لمكتب  -13

 بالصيغة التي عرضت بها مع 2012 المقترحة لعام للميزانيةولخصت الرئيسة البند وأكدت دعم اللجنة  -14

 .النمو الحقيقي الصفري

 لوائح المالية للصندوقإدخال تعديالت على ال

ى ما قدمه المجلس عرضت الرئيسة هذا البند، وأحاطت اللجنة علماً بأنه كان من المتوقع أن توافق عل -15

 تقديمها إلى المجلس التنفيذي وموافقته عليها، المقررمن التي التنفيذي من تعديالت مقترحة للوائح المالية 

 .ثم إلى مجلس المحافظين

وأحيطت اللجنة علماً بأن اللوائح المالية . وعرضت اإلدارة البند وحددت طبيعة التعديالت المقترحة -16

، وأنها لم تعدل على الرغم من التغييرات الهيكلية والتطورات المختلفة 1978الحالية موجودة منذ عام 

 :وكانت التعديالت الرئيسية كالتالي. التي طرأت على اإلطار المالي للصندوق
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  فقط تغطي تكاليف تشغيل المنظمة،كانت للصندوق في بادئ األمر ميزانية واحدة: مبدأ الترحيل •
رور الوقت، ظهرت أشكال أخرى من الميزانيات، هي ميزانية مكتب وبم. ةيميزانية المؤسسالهي 

 وميزانية رأسمالية لالستثمارات طويلة ،التقييم المستقل في الصندوق التي تستلزم ميزانية مستقلة
، درجت الممارسة المتبعة على إلغاء جميع االعتمادات في نهاية السنة 2002ومنذ عام . األجل

.  في المائة من األموال غير المعتمدة3 الصندوق بأن يأذن بترحيل نسبة المالية، والسماح لرئيس
ولم .  في المائة واضحة3لبالغة وفي الهيكل الحالي للميزانية، لم تكن البنود التي تطبق عليها النسبة ا

 يطبق إلغاء التكاليف غير المعتمدة على الميزانية الرأسمالية التي تتمتع بعنصر متعدد السنوات؛

كان يتعين تعديل هذه المادة لتحديد تشكيل الميزانية اإلدارية التي ليس لها أن : 6ديل المادة تع •
وسوف يدخل نص في المادة نفسها . تتضمن الميزانية الرأسمالية وميزانية مكتب التقييم المستقل
 يوضح أن الترحيل لن ينطبق إال على تكاليف تشغيل المنظمة؛

لصندوق ال يستطيع إعادة التخصيص إال داخل ميزانية المؤسسة، وأن يبين أحد البنود أن رئيس ا •
 أشكال إعادة التخصيص األخرى تحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي؛

تتضمن التعديالت األخرى ضرورة إشراك المجلس التنفيذي في القرارات المتصلة باستثمار موارد  •
 الصندوق؛

 مثل تعيين مراجعي الحسابات –اللوائح المالية تدوين الممارسات غير الموجودة حالياً في  •
 والقرار الخاص بإدراج –الخارجيين عن طريق المجلس التنفيذي بدالً من مجلس المحافظين 

 .االحتياطي العام في اللوائح المالية

ة، وفئات يميزانية المؤسسالوتضمنت التعليقات الواردة من األعضاء طلبات استيضاح بشأن مفهوم  -17

 األموال بين الفئات؛ وبشأن متطلبات اإلبالغ الناتجة عن تخصيصة األخرى؛ وإجراءات إعادة الميزاني

 االستثمار؛ واالتساق في استخدام المصطلحات؛ وأنواع ةتعزيز دور المجلس التنفيذي في سياس

 .الميزانيات التي يسمح بترحيلها؛ وما إذا كان من الممكن ترحيل الميزانية الرأسمالية

على الميزانية اإلجمالية هو المصطلح " الميزانية اإلدارية" اإلدارة، وأوضحت أن إطالق اسم وأجابت -18

ولم يكن يوجد آنذاك سوى تكاليف الموظفين وتكاليف غير . المستخدم في اتفاقية إنشاء الصندوق

ومع .  استثمارات ذات طابع متعدد السنواتثم أضيفت ميزانية رأسمالية عندما تعين إجراء. الموظفين

اعتماد مكتب التقييم المستقل في الصندوق، الذي أراده مجلس المحافظين مكتباً مستقالً، ُأضيفت ميزانية 

وأوضحت .  ستدرج في اللوائح المالية لتفسير االختالفاتواضحةوأوضحت اإلدارة أن تعاريف . منفصلة

نطبق إال على تكاليف تشغيل الصندوق، وأنه ال يشمل ميزانية مكتب التقييم أيضاً أن استخدام الترحيل ال ي

 رئيس من قبلوفيما يتصل بمسألة إعادة التخصيص . المستقل في الصندوق أو الميزانية الرأسمالية

الصندوق، أوضحت اإلدارة أن رئيس الصندوق يتمتع بسلطة إجراء عمليات إعادة التخصيص داخل 

الميزانية (نية اإلدارية السنوية للصندوق؛ أما إعادة التخصيص بين مختلف الميزانيات الفئات في الميزا

، فتتطلب موافقة )الرأسمالية، والميزانية اإلدارية للصندوق، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق

يتعلق وجرى االتفاق على إعادة النظر في النص المتصل بدور المجلس فيما . المجلس التنفيذي

 .باالستثمارات وتوضيح النص الخاص بتواتر إجراء استعراض االستثمارات المقترن بها
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 المالية لتعديالت المقترح إدخالها على اللوائحوأنهت الرئيسة المناقشات، وأوضحت أنه سيجري تنقيح ا -19

تشرين الثاني /ر نوفمباجتماع وثيقة معدلة ستقدم إلى وأنلكي تعكس المناقشة التي دارت في اللجنة، 

وبما أن التغييرات ستُستمد من المناقشات الموسعة، فقد أعربت الرئيسة عن ثقتها في تقليص . للجنة

وسوف تقدم التعديالت المقترح إدخالها . تشرين الثاني إلى أدنى حد/المناقشات التي ستعقد في نوفمبر

 2011كانون األول /ئة للمجلس التنفيذي في ديسمبرعلى اللوائح المالية بالتالي إلى الدورة الرابعة بعد الما

 .من أجل الموافقة عليها

 سياسة االستثمار في الصندوق

ففي . وغات إعداد سياسة جديدة لالستثمار في الصندوقارة الصندوق معلومات أساسية عن مسوفرت إد -20

 Ortecركة ، عقدت ندوة غير رسمية للمجلس التنفيذي بعد دراسة قامت بها ش2011آذار /مارس

ا  وأشار هذ، على أعضاء المجلس التنفيذيOrtecوقد تم توزيع التقرير الذي أعدته شركة . االستشارية

 األمثل كما أنها تنطوي على ليست على المستوى إلى أن سياسة االستثمار في الصندوق هي ريرقالت

رة الصندوق التعديالت  عرضت إدا2011آذار / ولذا وفي الندوة غير الرسمية في مارس.مخاطر أعلى

وتم تذكير اللجنة بأن السياسة الحالية . المقترح إدخالها على سياسة االستثمار على المجلس التنفيذي

ين للكما تم وضع السياسة الجديدة المقترحة على خلفية مؤشرات معهد المح. 2001معمول بها منذ عام 

 .الماليين القانونيين والتي وفرت مبادئ شاملة

 واالستثمار في األسواق الناشئة، ،بتوسيع منظور االستثماراتالمقترحة سياسة االستثمار الجديدة وتسمح  -21

 وتبني نهج ميزانية المخاطر في رصد أداء مدراء ،وتخفيض الحد األدنى التخميني على سندات الشركات

جيات رصد المخاطر  ولتنفيذ مثل هذه اآللية لرصد المخاطر فإن اإلدارة بصدد استعراض برم.االستثمار

ي تغيير على المدة المحددة للتنفيذ حيث يبقى الموعد أوال يوجد هناك . للحصول على التراخيص الممكنة

 .2012المحدد المستهدف للتنفيذ في الفصل الثاني من عام 

بتحديث سياسة االستثمار وإعداد بيان سياسة االستثمار، ودعم بعض التعليقات من األعضاء رحبت  -22

 اللجنة بصورة كاملة السياسة المقترحة، في حين أثار بعضهم اآلخر بعض المخاوف عن حجم أعضاء

بعض اإليضاحات عن جدول األصول المؤهلة بهذا الصدد طلبوا  و،المخاطر التي سيتم التعرض لها

مة برمجيات رصد المخاطر للصندوق ء ومال، كبير عن السياسة الحاليةوفيما لو كان هنالك تخٍل

 وفيما لو كانت المبادئ التوجيهية لالستثمارات ستعرض على ،كمصرفوال ة مالية دولية كمؤسس

ستحيط بهذه خر حول الضوابط الداخلية التي آتساؤل أثير  كذلك فقد .المجلس التنفيذي للمصادقة عليها

 .السياسة

بالزيارات إلى وضع المؤشرات المرجعية بالمراسلة وبصدد بأنها علماً اإلدارة اللجنة أحاطت وقد  -23

  في حين،وأوضحت اإلدارة أن المجلس سوف يصادق على سياسة االستثمار .المؤسسات المالية الدولية

. ويعرضها على المجلس التنفيذي للعلملتنفيذها سيقوم رئيس الصندوق بالمصادقة على المبادئ التوجيهية 

 .د من الوقت إلدخالهاأما مسألة الضوابط الداخلية فهي مسألة أطول مدى وتتطلب المزي

سياسة االستثمار من قبل رئيس لتمت إثارة مخاوف بشأن التسيير فيما يتعلق باالستعراض السنوي  -24

 حيث وجدت اللجنة بأن االستعراض يجب أن يكون موضوعا لتقرير يعرض على المجلس ،الصندوق
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مة ءنفيذي باستعراض مالوقد أوضح المستشار العام بأن المقصود هو أن يقوم المجلس الت. التنفيذي

ويتم تبعا لذلك تعديل بيان سياسة . سياسة االستثمار سنويا على أساس تقرير يرفعه إليه رئيس الصندوق

 .االستثمار المقترحة

لمجلس التنفيذي عن وضع قبل اوتمت الموافقة على أن تقوم إدارة الصندوق بتوفير المزيد من التفاصيل  -25

األصول وبخاصة فيما يتعلق ب مع المؤسسات المالية الدولية األخرى المؤشرات المرجعية والمقارنة

 .تم إغالق هذا البندوقتاً أطول، وعليه سوف تأخذ فأما اإليضاحات بشأن الضوابط الداخلية . المؤهلة

 2016- 2012اختيار المراجع الخارجي للصندوق للفترة 

االختيار والمعالم البارزة المحققة للوضع الحالي لعملية عاما وفرت إدارة الصندوق استعراضا  -26

 .المزمعةوالخطوات التالية 

أحيطت وقد . وطلب المقترحاتنتائج طلبات التعبير عن االهتمام عن  السابق التحديثبوتم تذكير اللجنة  -27

في  وجاءت إحدى الشركات في المرتبة األولى ،ض التجارية والتقنية قد تم تقييمهاوبأن العرعلماً اللجنة 

 .لتقييمينكال ا

ودعي  . وهي مصادقة لجنة العقود واالستعراض،كما أعلمت اللجنة بالخطوات التالية في هذه العملية -28

 .أعضاء لجنة مراجعة الحسابات إلى حضور هذه اللجنة والمشاركة في عملية االختيار

تشرين /ابات المقرر عقدها في نوفمبرسلجنة مراجعة الحاجتماع واالستعراض وستوصي لجنة العقود  -29

في هذه الشركة سعياً للحصول على موافقة المجلس التنفيذي عليها بحيث يتم تسمية بشركة مختارة الثاني 

 .كانون األول/دورته المنعقدة في ديسمبر

 . مالحظة التحديثتهناك أي تعليقات فقد تملم تكن  هوحيث أن -30

  التقارير المالية المعيارية المقدمة إلى المجلس التنفيذي

 أنه ونظرا للطبيعة المعيارية لمثل هذه التقارير وللمعوقات تاللجنة هذا البند واقترحرئيسة قدمت  -31

وقد وافقت اللجنة . عروض إفرادية لهذه التقاريرتقديم يتم االستغناء عن س ،لوقت المتاح للجنةباالخاصة 

 .على هذا االقتراح وانتقلت مباشرة إلى الجلسة الخاصة باألسئلة واألجوبة

نت التعليقات سؤاال عن وضع متأخرات مساهمات الدول األعضاء والنهج الذي تتبعه إدارة تضم -32

عما  وطلب إيضاح ،الصندوق نحو تشجيع الدول األعضاء على تسديد دفعات مساهمتها حتى تاريخه

 .أن يتغير في مصفوفة المخاطر بعد تنفيذ سياسة االستثمار الجديدةيمكن 

 مع مالحظة ،ن هنالك مراسالت منتظمة مع الدول األعضاء بشأن متأخراتهاوقد أكدت اإلدارة للجنة بأ -33

مصفوفة المخاطر ل وأما بالنسبة .أن بعض الدول األعضاء لها نهج مترنح فيما يتعلق بتسديد المدفوعات

 .اإلدارة بأنها ستستمر باستخدام المصفوفة الحاليةأكدت فقد 

عضاء أية مخاوف محددة حول أي من التقارير المعروضة وقد تم استكمال هذا البند بدون أن يثير األ -34

 .على المجلس التنفيذي في دورته الثالثة بعد المائة
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  آليات اإلشراف الداخليمةءمالاستعراض 

وقد ناقشت اللجنة الغاية من . تمت مناقشة هذا البند في جلسة مغلقة وفقا لما قررته اللجنة في الماضي -35

 وتم اتخاذ القرار القاضي . اإلشرافآليات مةءمالالعملية المتبعة في تقدير مثل هذه الجلسات المغلقة و

ناقش في جلسة مغلقة في اجتماع اللجنة في ي جدولة هذا البند بحيث تتم سوف 2012بأنه ومنذ عام 

واإلشراف أيار بالتزامن مع وفي أعقاب مناقشة التقارير السنوية لمكتب المراجعة / مايو-نيسان /أبريل

 . المراجعة الداخلية والتحقيقاتحول

  تحديث شفهي للتقدم المحرز في تطوير نظام القروض والمنح

نظام القروض والمنح وأحيطت اللجنة علما باألنشطة استبدال عرضت اإلدارة تحديثا لوضع مشروع  -36

  وقد تم. والخطوات القادمة المخطط لها2011أيار /التي جرت منذ آخر تحديث استمعت له في مايو

 . فوائده المتوقعةوتذكير اللجنة بأهداف هذا المشروع 

رت اإلدارة اللجنة بالعمل المنجز حتى تاريخه وأن مرحلة المفاوضات هي جارية في الوقت وقد ذكَّ -37

بسبب بعض القضايا التعاقدية غير المتوقعة والتي كانت تعمل وكانت المفاوضات قد توقفت . الحالي

 .الشعبة القانونيةعليها كل من شعبة التوريد و

والتأخيرات التي  ،هذا المشروعبالتقدم المحرز في تركزت تعليقات األعضاء حول المخاوف المتعلقة و -38

 واإليضاحات الخاصة ،فيما لو كانت اإلدارة تمتلك أية خطة مساندةالمتعلقة واألسئلة  ،تعرض لها

 .بالتعقيدات التعاقدية التي أعاقت المفاوضات

إلى  وأشارت ،بأن التأخير في التنفيذ كان بسبب تعقيدات غير متوقعة في المفاوضاتأوضحت اإلدارة و -39

ولذلك فإن اإلدارة . المفاوضات مع البائع المفضلتم لم تأنها ال تمتلك حاليا ما يمكن أن تلجأ له في حال 

 .في المستقبل الخطوات التي ستتخذها يبحاجة إلى أن تقرر ما ه

 وأغلق هذا .هذا التحديث وطلبت من اإلدارة إطالعها على نتائج المفاوضاتوقد أحاطت اللجنة علما ب -40

 .البند

متطلبات وطرائق " :تكلفة استعراض االفتراضات واإلسقاطات الواردة في الوثيقتينبمسائل أخرى 

 على سلطة االلتزام بالموارد مقدماًمضامين "و" التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق

 فيما يتعلق بسلطة االلتزام بالموارد مقدماً" ات الموارد في المستقبلتجديد

ذكرتها بالورقتين اللتين عرضتا على اللجنة ووفرت اإلدارة للجنة معلومات أساسية عن هذا الموضوع  -41

أيار وعلى هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق /وعلى المجلس التنفيذي في مايو

كما تم تذكير اللجنة بأن هيئة المشاورات قد طلبت قيام المراجع .  على التوالي2011تموز /وفي يولي

 وطلب من لجنة مراجعة ،الخارجي باستعراض النموذج المالي للصندوق واالفتراضات ذات الصلة به

لخارجي الحسابات المصادقة على الطلب بحيث يوافق المجلس التنفيذي على الوالية المنوطة بالمراجع ا

 .للقيام بهذا االستعراض
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  الالحق وطلب األتعاب، يورو40 000 وقدره لألتعاببأساس التقييم األصلي علماً اللجنة أحيطت وقد  -42

استخدام الشركة وبأن سبب هذا الفارق هو  ، يورو70 000وقدره  PWCتقدمت به شركة الذي 

 باإلضافة إلى الجدول الزمني ،لعمللمستشارين متخصصين وزيادة الوقت والموارد المطلوبة لهذا ا

 .الضيق

للحصول على أفضل االفتقار إلى المنافسة ليس جيدا  المخاوف من أن وشملت التعليقات من األعضاء -43

طلبات حول توفير إيضاحات أكثر عن اإلطار الزمني الستكمال االستعراض وردت وكذلك األسعار، 

 .واإلطار الزمني لإلبالغ المتوقع المتعلق به

 كما ،كيف جرت العملية والظروف التي أعاقت القيام بعملية استدراج عروض تنافسيةاإلدارة وأوضحت  -44

 .التاليفي األسبوع علمت اللجنة أيضا بتوقع التقرير ُأ

علمت اللجنة بتواريخ االجتماع الحادي والعشرين بعد المائة للجنة مراجعة وقبل اختتام االجتماع، ُأ -45

 لتجنب 2011تشرين الثاني / نوفمبر21تشرين الثاني إلى / نوفمبر18ه مبدئيا من الحسابات والذي تم نقل

وقد طلب أحد أعضاء اللجنة . التضارب مع اجتماعات ستعقد في منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 من سكرتير الصندوق التأكد من توقيت اجتماعات منظمة األغذية والزراعة والرجوع إلى اللجنة في حال

 .مالحظة أي تعارض

 .مساء 6.35 فقد أغلق االجتماع في الساعة ،وحيث أنه لم تكن هنالك أية مسائل أخرى للمناقشة -46


