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 الموافقةبتوصية 
 ."االكاردة ف: القسـ "سابعلى التكصية عالمصادقة المجلس التنفيذم مدعك إلى 

 

 موجز تنفيذي

 مخاطرالمحفكؼ ب الصندكؽ لمكظف: االئتمان: االتحاد كضع التنفيذم المجلس على الكثيقة هىذ تعرض -1
 إلييا يستند مقترحات إعداد الصندكؽ دارةإل يتسنى ت: المجلس مف تعليقاتللحصكؿ على  كتسعى تبيرة

 . الحقة دكرة ف: قرار اتخاذ ف: التنفيذم المجلس

 مجلس إطالع تـ كقد. العرض ىذا ف: الترتيز مكضع ىك الالحؽ كتطكره االئتمان: االتحاد إنشاء مكضكع -2
 االتحاد إدارة مجلس تعليقات كترد ؛كمكقفيا الصندكؽ إدارة نظر كجيات على االئتمان: االتحاد إدارة

 . أدناه رابعا القسـ ف: االئتمان:

 األكلية كاألكضاع تأسيسو كثائؽ ذلؾ ف: بما االئتمان:، االتحاد فييا أنشئ الت: الظركؼ كثيقةال ىذه تبيف -3
 .االئتمان: لالتحاد التنفيذم المجلس أتاحيا الت:

 للمنيجية كتقييـ الحال: لييتلو تحليؿ الحؽ مكضع ف: كيرد. كتطكرا نمكا نشأتو منذ االئتمان: االتحاد شيد -4
 االئتمان: االتحاد إدارة مجلس إشراؾ على الصندكؽ إدارة حرصت كقد. الكدائع لتلق: تمؤسسة يتبعيا الت:
  .نيايتو إلى بدايتو منذ التقييـ ىذا ف:

 تـ ية،العالم المالية األزمة اندالع أعقاب ف: 2009 عاـ ف: الصندكؽ إدارة بدأتو استعراض خالؿ مف -5
 بتحليؿ ،ذلؾ على بناء ،كالقياـ االئتمان: االتحاد يتبعيا الت: االستثمار عمليات ف: للنظر عمؿ فريؽ تشتيؿ

 القضايا كأىـ للنتائج بياف كثيقةال ىذه ف: أيضا كيرد. الصندكؽالت: يطّبقيا  المالية المخاطر إدارة إجراءات
 .فريؽ العمؿ إلييا انتيى الت:

 ف: نزاىتو على كالرقابة االئتمان: االتحاد على االحترازية الرقابة إلى للحاجة تبيرا مامااىت كثيقةال أكلت -6
 .فيو األعضاء كالدكؿ للصندكؽ كالفريدة المعينة كالخصائص األخيرة الدكلية التطكرات ضكء

قرارا -7  المجلس لىعمكضكعة للعرض  خيارات كثيقةالىذه  تعرض ،فييا المبينة القضايا معالجة إلى بالحاجة كا 
 .التحليؿ مف لمزيداب كتكصية ،لمناقشتيا التنفيذم

 المقدمة -أوال 
الت: أدت إلى إنشاء االتحاد االئتمان: كتلخص تطكره على مر  تعرض ىذه الكثيقة الخلفية التاريخية -8

كيشمؿ . ف: القسـ ثالثان  فيما يتعلؽ بكجكد االتحاد االئتمان: كمستقبلوكبعد ذلؾ تناقش الشكاغؿ  .السنكات
ذلؾ تحليؿ الكضع الراىف لالتحاد االئتمان: كتسليط الضكء على القضايا المطركحة للمناقشة كمجاالت 
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لتحسيف إدارتو. كيرد ف: القسـ "رابعا" عرض لكجيات النظر الت: أعرب عنيا مجلس إدارة االتحاد 
 ستقبؿ االتحاد االئتمان:. خيارات على المجلس التنفيذم بشأف مبعض البعرض  كثيقةاالئتمان:، كتختتـ ال

 الخمفية - ثانيا
منظمة االتحاد االئتمان: لباالشتراؾ ف: عضكية  1979ُسمح لجميع مكظف: الصندكؽ ف: مارس/آذار  -9

عندما قررت منظمة  1986مارس/آذار  31األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة. كتكقفت ىذه العضكية ف: 
الخاص بيا للحد مف المخاطر الت: ينطكم اتحادىا االئتمان: يتلة إعادة ىلألمـ المتحدة األغذية كالزراعة 

 1986علييا قياـ المنظمة بإدارتو. كطلب رئيس الصندكؽ مف المنظمة ف: عدة مناسبات ف: الفترة مف عاـ 
، كلتف المنظمة ىذا االتحادالنظر ف: السماح لمكظف: الصندكؽ باستئناؼ عضكيتيـ ف:  1992حتى عاـ 

 رفضت ذلؾ. 

ف: ضكء ما سبؽ، طلب رئيس الصندكؽ مف المجلس التنفيذم بحث إنشاء اتحاد ائتمان: لمكظف: ك  -11
ف: دكرتو السادسة كاألربعيف كأذف أيضان بأشتاؿ  االتحاد االئتمان:الصندكؽ. ككافؽ المجلس على إنشاء 

لية بمبلغ أمختلفة مف الدعـ، بما ف: ذلؾ: ) ( السماح بيت:؛ )دكالر أمر  50 000( ِمنحة استياللية أكَّ
لمكظف: الصندكؽ بأداء مياـ استثمارية ككاجبات أخرل لالتحاد االئتمان: خالؿ ساعات العمؿ االعتيادية؛ 

لية مدتيا ثالث سنكات. ( تمكيؿ تعييف كتكظيؼ مديرج) كافؽ  ،كعالكة على ذلؾ 1لالتحاد االئتمان: لفترة أكَّ
ف: المائة مف  50لى فتح اعتماد لالتحاد االئتمان: بنسبة المجلس التنفيذم ف: دكرتو السابعة كاألربعيف ع

مليكف  6.4ثـ ُقدِّرت بعد ذلؾ بمبلغ  ،خصـك الصندكؽ المتراتمة المتعلقة باستحقاقات نياية خدمة المكظفيف
( 1قياـ الصندكؽ بما يل:: )بف: دكرتو الثامنة كالخمسيف التكصية  التنفيذمكأقر المجلس  2دكالر أمريت:.

ف:  50المرصكد لالتحاد االئتمان: عند المستكل القائـ آنذاؾ بنسبة  لخط االئتمافء على الحد األعلى اإلبقا
( تقديـ التمكيؿ الالـز لتغطية 2المائة مف خصـك الصندكؽ المتعلقة باستحقاقات نياية خدمة المكظفيف، )

  1998.3ك 1997اليتيف ف: المائة مف مرتب كاستحقاقات مدير االتحاد االئتمان: للسنتيف الم 33

الذم اعتمده المجلس التنفيذم ف: دكرتو  ،كيعرِّؼ النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان: لمكظف: الصندكؽ -11
 4“.تشغيلو مجلس إدارة”يتكلى  على أف“ ف: إطار الصندكؽ”االتحاد االئتمان: بأنو قائـ  ،السادسة كاألربعيف

المادة التاسعة )اإلعفاء مف الضرائب(، كالمادة العاشرة كاعترؼ المجلس التنفيذم بعد ذلؾ بأف أحتاـ 
جميكرية البيف  ةالمقر المبرم ية)التسييالت المالية( كالمادة الخامسة عشرة )مكظفك الصندكؽ( مف اتفاق

  5كالصندكؽ، تسرم أيضان، مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ، على تشغيؿ االتحاد االئتمان:. ةيطالياإل

                                                 

1   EB 92/46/C.R.P.1. 
سنة خالل المرحلة االستهاللٌة  18الئتمانً مرة واحدة على امتداد . واستخدم االعتماد المخصص لالتحاد اEB 92/47/R.94الوثٌقة    2

لٌة )  ( لالتحاد االئتمانً وُسددت بفوائد. 1994-1993األوَّ
ً من عام    3 عدم طلب تموٌل إضافً ألي جزء من مرتب واستحقاقات المدٌر. وٌعتمد  1999قرر مجلس إدارة االتحاد االئتمانً اعتبارا

 على الدعم الذاتً منذ ذلك الحٌن. االتحاد االئتمانً 
 .01-1النظام األساسً لالتحاد االئتمانً لموظفً الصندوق، البند    4
 .02-1المرجع نفسه، البند    5
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تشجيع التدبير االقتصادم عف طريؽ تكفير كسائؿ مالئمة لالدخار ”التحاد االئتمان: مف أجؿ كقد أنشئ ا -12
كبلغ عدد أعضاء االتحاد االئتمان:  6“.كتقديـ االئتماف لالحتياجات الطارئة كتحقيؽ الصالح العاـ ألعضائو

يكرك، كمجمكع مليكف  42.5، كبلغ مجمكع أصكلو 2010ديسمبر/تانكف األكؿ  31 بتاريخعضكان  637
 مليكف يكرك. 5.7قركضو 

على أنو إذا  7كينص النظاـ األساس: على أف أمكاؿ االتحاد االئتمان: تستثمر عادة ف: قركض لألعضاء. -13
تجاكزت األمكاؿ المتاحة المبلغ المطلكب لتلؾ القركض، يجكز لمجلس إدارة االتحاد االئتمان: استثمار 

 مدخرات األعضاء. لسالمةبعد إيالء المراعاة الكاجبة فائض األمكاؿ على النحك الذم يقرره 

فتح حسابات منفصلة لدل جية إيداع عالمية للحفاظ على دقة العمليات المحاسبية كعمليات إعداد تـ ك  -14
التقارير المتعلقة باستثمارات االتحاد االئتمان:، كتتـ مراجعة القكائـ المالية لالتحاد االئتمان: على أساس 

 مراجع خارج: مستقؿ.سنكم مف قبؿ 

كتاف جزء صغير مف استثمارات االتحاد االئتمان: مشترتا مع استثمارات الصندكؽ حتى يكنيك/حزيراف  -15
كلذلؾ تانت شعبة الخزانة ف: الصندكؽ كُشعبة المالية آنذاؾ تقكماف شيريان بحساب الفائدة  2009.8

امية لتؿ مف االتحاد االئتمان: كالصندكؽ المحصلة مف تؿ جزء مف تلؾ االستثمارات. كتانت األرصدة الخت
 تقسَّـ كتسكل كيتـ اإلبالغ عنيا شيريان. 

على تغيير إدارة السيكلة المتعلقة بأصكلو. كتقرر أف يتكف  2009ككافؽ االتحاد االئتمان: ف: يكنيك/حزيراف  -16
: األجليف القصير مدير االتحاد االئتمان: مسؤكالن عف رصد احتياجات االتحاد االئتمان: مف السيكلة ف

االتحاد االئتمان: لدل  الماؿ. كتانت تؿ الكدائع ألجؿ أسكاؽكالمتكسط كأف يدير السيكلة باستخداـ حسابات 
ؿ بالتامؿ مف أمكاؿ االتحاد االئتمان: لتجنُّب تعريض أصكؿ الصندكؽ للمخاطر.  تمكَّ

ف: الكقت الراىف، عف طريؽ لجنة الماؿ، يصدر االتحاد االئتمان: أسكاؽ  اتكباستثناء معامالت حساب  -17
خطية بشأف االستثمار إلى شعبة الخزانة ف: الصندكؽ لتنفيذىا )كتختص ال واالستثمار التابعة لو، تعليمات

كسعر الفائدة المستيدؼ على  ،تعليمات االستثمار ف: الكقت الراىف بأجؿ االستحقاؽ، كعملة الكدائع ألجؿ
يمات، تتكلى شعبة الخزانة اختيار كشراء أفضؿ الكدائع ألجؿ المتاحة مف تلؾ الكدائع(. كبناء على ىذه التعل

المصارؼ المستكفية للشركط المكضكعة مف الصندكؽ ت: تستفيد ىذه االستثمارات الت: يقـك بيا الصندكؽ 
ؽ نيابة عف االتحاد االئتمان: أيضا مف مستكل األمف كالسيكلة كالعائد الذم تستفيد منو استثمارات الصندك 

قصيرة األجؿ. كيستند ذلؾ إلى تفاىـ بيف الصندكؽ كاالتحاد االئتمان: مفاده أف سياسة االستثمار الت: 
تحمؿ المخاطر الت: تطبؽ على استثمارات درجة يتبعيا االتحاد االئتمان: ينبغ: أف تتفؽ مع نفس 

 الصندكؽ. 

قصارل جيدىا للكفاء بتعليمات  ،االئتمان: عند قياميا بتنفيذ أمر استثمار مف االتحاد ،كتبذؿ ُشعبة الخزانة -18
لمخاطر المالية الممتنة تجّنب ااالستثمار الكاردة إلييا مف االتحاد االئتمان:، مع إيالء االعتبار الكاجب ل

 على االتحاد االئتمان:. كأثرىا 

                                                 

 .03-1المرجع نفسه، البند    6
 المرجع نفسه، المادة التاسعة.   7
 ئتمانً.من استثمارات االتحاد االفً المائة  9و فً المائة 2كان ٌتراوح بٌن    8
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دكؽ. بؿ إف كسمح المجلس التنفيذم لالتحاد االئتمان: عند إنشائو بالعمؿ بصكرة مستقلة عف إدارة الصن -19
الصندكؽ غير مسؤكؿ عف أم خسائر مالية يتتبدىا االتحاد االئتمان: كال ”النظاـ األساس: ينص على أف 

  9“.يتحمؿ أم مسؤكلية عف أم إجراء يتخذه االتحاد االئتمان:

كتاف ىدؼ المجلس التنفيذم ىك إنشاء اتحاد ائتمان: مسؤكؿ أماـ أعضائو فقط كليس أماـ الصندكؽ أك  -21
على أنو تاف مف األمكر األساسية لدل المجلس التنفيذم أف يعمؿ االتحاد االئتمان: امتثاالن  10تو.إدار 

ككفقان ليذا الحتـ فإف مف األىمية  11مقر. كأدرج ف: النظاـ األساس: حتـ ينص على ذلؾ.ال يةالتفاق
 كؽ. القصكل أال تتسبب األنشطة الت: يجرييا االتحاد االئتمان: ف: تيديد سمعة الصند

على أف النظاـ األساس: تشكبو بعض الشكائب كيبدك أف اثنيف مف أحتامو يتناقضاف مع ما تاف ينتكيو  -21
 المجلس التنفيذم:

الت: يجكز بمقتضاىا لمجلس اإلدارة أك أعضاء االتحاد االئتمان: إعداد  2-10األكؿ ىك المادة  )أ(
لييا ما ال يقؿ عف ثلث: األعضاء تعديالت إلدخاليا على النظاـ األساس: شريطة أف يكافؽ ع

 الحضكر كالمشارتيف ف: التصكيت خالؿ اجتماع عاـ سنكم أك استثنائ: يتحقؽ فيو النصاب. 

الحتـ الثان: ىك المادة الحادية عشرة الت: يجكز بمقتضاىا إنياء كجكد االتحاد االئتمان: عف طريؽ  )ب(
كت ما ال يقؿ عف ثالثة أرباع المشارتيف ف: التصفية الطكعية. كتنفذ تلؾ التصفية الطكعية إذا ص

 استفتاء لصالح تلؾ التصفية، شريطة أاّل يقؿ مجمكع األصكات عف ثلث: أعضاء االتحاد االئتمان:.

كالسؤاؿ المطركح ىك ما إذا تانت تلؾ األحتاـ تقطع الصلة بيف الصندكؽ كاالتحاد االئتمان:. كاإلجابة ى:  -22
 أنيا ال تقطع تلؾ الصلة.

كة على ذلؾ فإف النظاـ األساس:، كفقان ألم خيار يتخذ بشأف مستقبؿ االتحاد االئتمان: )انظر القسـ كعال -23
"سادسان" أدناه(، سيحتاج على سبيؿ األكلكية إلى إعادة صياغة، مع الترتيز بشتؿ خاص على المادتيف 

 العاشرة كالحادية عشرة لضماف مراعاة ىدؼ المجلس التنفيذم. 

 اإلدارة ترتيبات -اثالث

الصندكؽ  والذم يؤديللدكر كسعيان نحك إنشاء تياف  ،2009ف: أعقاب األزمة المالية الدكلية ف: مايك/أيار  -24
ف: استثمارات االتحاد االئتمان: كعمليات االستثمار الت: يتبعيا الصندكؽ حياؿ استثمارات االتحاد االئتمان: 

جراءات إدارة المخاطر المالية ف: الصندكؽ، أنشئ فريؽ عمؿ لكضع كعرض تكصيات على إدارة  كا 
 الصندكؽ مف أجؿ ضماف حماية مصالح الصندكؽ.

                                                 

 )ب(. 02-5المرجع نفسه، البند    9
 تحّمل جمٌع التكالٌف المتكبدة فً تشغٌل االتحاد االئتمانً وأي من التزاماته المالٌة، بما فً ذلك الدٌون المعدومة والخسائر الناجمة”   10

 (.02-3نفسه، البند  )المرجع“ عن أنشطة االتحاد االئتمانً، على أموال وأصول االتحاد االئتمانً وتقتصر علٌها
ٌجوز لرئٌس الصندوق، إذا كان ٌرى فً أي وقت من األوقات، أن االتحاد االئتمانً ٌباشر أو قد ٌباشر شؤونه على نحو ٌؤثر سلباً ”  11

 المقر، أن ٌطلب من مجلس إدارته اتخاذ إجراء حٌال ذلك. وفً حالة عدم اتخاذ ذلك اإلجراء ٌةعلى مصلحة الصندوق بموجب اتفاق

المقر لحرمان اإلجراء أو  ٌةالتصحٌحً فً غضون فترة زمنٌة معقولة، ٌجوز لرئٌس الصندوق أن ٌستخدم سلطاته بموجب اتفاق

 )أ((. 02-5 )المرجع نفسه، البند“  ٌةالمقر من االمتٌازات والحصانات المكفولة بموجب االتفاق ٌةاإلجراءات المخالفة التفاق
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، بعد إجراء تحليؿ شامؿ لمسائؿ التسيير كالترتيبات االستثمارية كاإلدارية 2010عاـ ف:  فريؽ العمؿكقاـ  -25
 الصندكؽ.بيف الصندكؽ كاالتحاد االئتمان:، بعرض تقرير ختام: عف االتحاد االئتمان: على إدارة 

( أف االتحاد 1كتتمثَّؿ القضايا الرئيسية المطركحة ف: التقرير الختام: كالت: تتناكليا ىذه الكثيقة ف: اآلت:: ) -26
( قد يتعرض الصندكؽ ف: الظركؼ الراىنة 2االئتمان: ال يخضع ألم رقابة احترازية أك رقابة على نزاىتو؛ )

 لمخاطر تتعلؽ بخصكمو كمخاطر تيدد سمعتو. 

االعتراؼ الصريح بأف االتحاد االئتمان: يباشر عملو ف: إطار الصندكؽ نفسو فإف األحتاـ الت: تنص  كرغـ -27
المقر تسرم، مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ  يةعلييا المكاد التاسعة كالعاشرة كالخامسة عشرة مف اتفاق

لالتحاد االئتمان: مف  ءإعفاالحاؿ، على تشغيؿ االتحاد االئتمان:. كينبغ: عدـ النظر إلى ذلؾ باعتباره 
 الرقابة االحترازية كتذلؾ الرقابة على نزاىتو. 

)انظر الملحؽ(  2009كيكص: التقرير كرأم صادر عف المستشار العاـ للصندكؽ ف: ديسمبر/تانكف األكؿ  -28
 بتكجيو انتباه المجلس التنفيذم إلى القضايا المذتكرة أعاله لتصحيح الكضع الراىف. 

 نظر مجمس إدارة االتحاد االئتماني وجهات –رابعا 

، كيرد أدناه مكجز لكجيات النظر كثيقةأعرب مجلس إدارة االتحاد االئتمان: عف كجيات نظره بشأف ىذه ال -29
 ىذه.

إحاطة المجلس التنفيذم يتمثؿ ف: ينبغ: أف  كثيقةيرل مجلس إدارة االتحاد االئتمان: أف الغرض مف ىذه ال -31
ىا إدارة الصندكؽ بشأف مدل تفاية كمالءمة ىيتؿ اإلشراؼ على االتحاد علما بالشكاغؿ الت: تستشعر 

االئتمان: كتسييره ف: ضكء خلفيتو التاريخية كالسياؽ المال: الراىف الذم يمارس فيو عملو. كلبلكغ ىذه 
رة عرضا عاما ف: آف كاحد لإلجراءات المتخذة حتى اآلف كاإلجراءات المستم كثيقةالغاية، ينبغ: أف تقدـ ال

الرامية إلى فيـ كتحسيف إدارة مخاطر االتحاد االئتمان: كاإلشراؼ عليو، ككضع مقترحات مالئمة محددة 
 . 2012لعرضيا على المجلس التنفيذم التخاذ قرار بشأنيا ف: عاـ 

مف أجؿ استعراض القضايا  2009أنشئ فريؽ عمؿ مشترؾ بيف شعب الصندكؽ ف: إبريؿ/نيساف  كقد -31
دارة االستثمار، كالترتيبات اإلدارية، كاإلشراؼ كغيرىا مف القضايا المتعلقة باالتحاد المتعلقة بالتسيي ر، كا 

تعاكنا كثيقا مع ممثل: مجلس إدارة الذم تعاكف  المستشار العاـ للصندكؽ فريؽ العمؿكترأس  .االئتمان:
 االتحاد االئتمان:.

مكظف: المالية كاإلدارة ف: يكليك/تمكز  مف صياغة مسكدة التقرير كقدميا إلى تبير فريؽ العمؿانتيى  -32
. كقد أجرت إدارة الصندكؽ )بما ف: ذلؾ اللجنة االستشارية إلدارة االستثمار كالمالية كاألصكؿ 2009

، كاللجنة االستشارية لالستثمار كالمالية ف: 2010ف: شيرم يناير/تانكف الثان: كيكنيك/حزيراف  كالخصـك
تشاكر كالتنقيح، ككجو التقرير النيائ: إلى مجلس إدارة االتحاد االئتمان: ف: (، مزيدا مف ال2010يكليك/تمكز 
 . 2010يكليك/تمكز 

( ما إذا تاف االتحاد االئتمان: يخضع 1شملت القضايا الرئيسية المثارة ف: التقرير القضيتيف التاليتيف: ) -33
( إمتانية تعرض 2نزاىة أـ ال؛ )للقدر التاف: مف اإلشراؼ ف: إطار الرقابة االحترازية كالرقابة على ال

كتكد إدارة الصندكؽ أف تؤتد  الصندكؽ ف: الظركؼ الراىنة لمخاطر تتعلؽ بخصكمو كمخاطر تيدد سمعتو.
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أف االعتراؼ الصريح مف قبؿ الصندكؽ بأف االتحاد االئتمان: يباشر عملو ف: إطار الصندكؽ نفسو )ال 
المقر تسرم، مع  يةسعة كالعاشرة كالخامسة عشرة مف اتفاقسيما أف األحتاـ الت: تنص علييا المكاد التا

مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ، على تشغيؿ االتحاد االئتمان:( ينبغ: عدـ النظر إليو باعتباره إعفاءن 
 لالتحاد االئتمان: مف الرقابة االحترازية كالرقابة على نزاىتو. 

ستشار العاـ للصندكؽ )انظر الملحؽ( بتكجيو انتباه كالرأم الصادر عف الم فريؽ العمؿكيكص: تقرير   -34
المجلس التنفيذم إلى القضايا المذتكرة أعاله ت: ينظر المجلس ف: أم إجراءات مالئمة تتكف مطلكبة 

 لمعالجة تلؾ القضايا كيكافؽ على ما يراه ضركريا مف إجراءات لذلؾ.  

خطة عمؿ إلى إدارة الصندكؽ تبيف  2010 كقد قدـ مجلس إدارة االتحاد االئتمان: ف: سبتمبر/أيلكؿ -35
اإلجراءات المكصى بيا، كاألطراؼ المختصة بالتنفيذ كاألطر الزمنية المقرر إتماميا بالنسبة لتسع عشرة 

تكصية. كتـ االتفاؽ على عقد مزيد  23البالغ عددىا  فريؽ العمؿتكصية مف التكصيات الكاردة ف: تقرير 
مف أجؿ  2010 /تشريف الثان:شتؿ مف قبؿ الصندكؽ ف: شير نكفمبرمف االجتماعات لفريؽ العمؿ الم
 تكضيح التكصيات األربع المتبقية.

على إتماـ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ  2010كيعتؼ مجلس إدارة االتحاد االئتمان: منذ شير سبتمبر/أيلكؿ  -36
المذتكرة كأغلؽ باب  تكصية مف التكصيات 14التكصيات كقد حقؽ تقدما ملحكظا حيث تـ بالفعؿ تنفيذ 

 تكصيات أخرل منيا، بينما أكقؼ مؤقتا تنفيذ تكصيتيف منيا بقرار مف 7النقاش بشأنيا، كيجرم اآلف تنفيذ 
تبير مكظف: المالية كاإلدارة )السابؽ(. كقد طلب مجلس إدارة االتحاد االئتمان: التصريح لو بتقديـ تقرير 

مف إجراءات. كيقـك مجلس إدارة االتحاد االئتمان: ف: الكقت  مرحل: إلحاطة إدارة الصندكؽ بما تـ اتخاذه
الحال: باستعراض التقدـ المحرز ف: جيكد التنفيذ ف: اجتماعاتو الشيرية. كبالنظر إلى تكف مجلس إدارة 

، فإف يـاالتحاد االئتمان: مجمكعة تطكعية بشتؿ تامؿ كأنو يخدـ أعضاء االتحاد االئتمان: ف: كقت فراغ
بدعـ إدارة الجاد كل مف التقدـ المحرز يعد مؤشرا على التزاـ مجلس إدارة االتحاد االئتمان: ىذا المست

دارة المخاطر إدارة تافية.   الصندكؽ ف: ضماف تقيد عمليات االتحاد االئتمان: بأفضؿ الممارسات كا 

تنة كصياغة تكصيات يقترح مجلس إدارة االتحاد االئتمان: اتخاذ خطكات إضافية بغية دراسة الخيارات المم -37
إلرساء آليات إشراؼ أقكل على االتحاد االئتمان: ت: تعرض تلؾ التكصيات على المجلس التنفيذم ف: عاـ 

2012: 

، كى: تكصيات يسيـ معظميا فريؽ العمؿاإلسراع بتنفيذ ما تبقى مف التكصيات الكاردة ف: تقرير  (أ)
 إسياما مباشرا ف: تحسيف إدارة المخاطر؛

ارجييف بإجراء استعراض خارج: مستقؿ لعمليات االتحاد االئتمان: كىيتلو مف أجؿ تتليؼ خبراء خ (ب)
الراىنة لالتحاد االئتمان:  ةطمأنة تؿ مف إدارة الصندكؽ كأعضاء االتحاد االئتمان: بشأف الحال

كتقييـ مدل تكاـؤ االتحاد االئتمان: مع أفضؿ الممارسات. كسكؼ تكفر نتيجة ذلؾ االستعراض، 
، أساسا قائما على معرفة جيدة يمتف اعتماده مف قبؿ 2011إتمامو ف: مكعد أقصاه نياية المتكقع 

الصندكؽ كاالتحاد االئتمان: لتحديد اإلجراءات الضركرية لتحسيف تكاـؤ االتحاد االئتمان: مع أفضؿ 
 الممارسات كتقييـ الخيارات المتاحة لعرضيا على المجلس التنفيذم؛
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 ةرؼ المرجعياتحادات االئتمانية األخرل التابعة لألمـ المتحدة كالمصمكاصلة مشاكراتو مع اال (ج)
مزيد مف المعرفة المتعلقة بالممارسات السليمة كمدل إمتانية تطبيؽ الضكابط الالتتساب  ةاإليطالي

التنظيمية المصرفية على معامالت االتحادات االئتمانية تجزء مف عملية تقييـ الخيارات المتاحة 
 لى المجلس التنفيذم؛القتراحيا ع

إيالء األكلكية، بالتشاكر مع إدارة الصندكؽ، إلعادة صياغة المادتيف العاشرة كالحادية عشرة مف  (د)
النظاـ األساس: مف أجؿ ضماف تعبيرىما تعبيرا صحيحا عف ىدؼ المجلس التنفيذم كحذؼ أم 

 زية كالرقابة على النزاىة؛تصكر مفاده أف االتحاد االئتمان: معفى مف الحاجة إلى الرقابة االحترا

كقد  إدخاؿ المزيد مف التنقيحات على قكاعد االتحاد االئتمان: كممارساتو بغية تقليص المخاطر، (ه)
تبنى مجلس االتحاد االئتمان: بالفعؿ استخداـ سجؿ للمخاطر لتحسيف تحديد كرصد المخاطر ذات 

  الصلة.

مؿ مشترؾ مف االتحاد االئتمان: تشتيؿ فريؽ ع بعد إتماـ الخطكات المذتكرة أعاله، يحبذ مجلس إدارة -38
دارة الصندكؽ لتحديد التغييرات/التحسينات اإلضافية الكاجب إدخاليا على  مجلس إدارة االتحاد االئتمان: كا 

قرار كاالنتياء منيا  كثيقةالمشترؾ أيضا بصياغة  فريؽ العمؿعمليات/ىيتؿ االتحاد االئتمان:. كسكؼ يقـك 
 . 2012مايك/أيار -التنفيذم ف: دكرتو ف: إبريؿ/نيساف للعرض على المجلس

إضافة إلى تكفير المعلكمات الالزمة لصياغة التكصيات المالئمة للعرض على المجلس التنفيذم للنظر فييا  -39
الخطكات المذتكرة أعاله سكؼ تؤدم ف: األجؿ  ، يرل مجلس إدارة االتحاد االئتمان: أف2012ف: عاـ 

ف تقكية الضكابط كالرقابة القائميف كدعـ أنشطة تقليص المخاطر الجارية بالفعؿ ف: القصير إلى المزيد م
االتحاد االئتمان:. كفيما يتعلؽ بالقضايا المثارة ف: ىذه الكثيقة، يرل مجلس إدارة االتحاد االئتمان: أنو مف 

جراء السابؽ ألكانو النظر ف: خيارات محددة حتى إتماـ استعراض أتثر تعمقا للترتيبات  الرقابية الراىنة كا 
 تقييـ الـز للمستكل الفعل: للتعرض المحتمؿ للمخاطر. 

 التطورات الدولية -خامسا 

تبلكر منذ إنشاء االتحاد االئتمان: تكافؽ دكل: ف: اآلراء بشأف خضكع المؤسسات المالية الت: تقبؿ الكدائع  -41
 لرقابة احترازية كرقابة على نزاىتيا. 

 الرقابة االحترازية 

الرقابة االحترازية الت: تيدؼ إلى حماية المكدعيف تتـ ف: العادة على المستكل الكطن: مف خالؿ المصرؼ  -41
المرتزم أك مف خالؿ السلطة العامة المعادلة لو. كالكاقع أف المصرؼ المرتزم قد يشترط قياـ المؤسسات 

قدرة قاعدتيا الرأسمالية على دعـ  المالية بإجراء مراجعة منتظمة الحتياجاتيا الرأسمالية التلية لضماف
 المخاطر المالية المقدَّرة كاحتياجات أعماليا كبالتال: التقليؿ إلى أدنى حد مف السيكلة المطلكبة.

كتتكلى لجنة مف المصارؼ المرتزية ف: إطار مصرؼ التسكيات الدكلية كضع المعايير الدكلية للرقابة  -42
المعايير الت: تحدد الحد األدنى لمتطلبات رأس الماؿ  االحترازية. ككضعت اللجنة أكؿ مجمكعة مف

، كالمعركفة باسـ اتفاؽ بازؿ )اتفاؽ بازؿ األكؿ(. كتـ ف: الفترة 1988للمصارؼ النشطة دكليان ف: عاـ 
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التقارب الدكل: لقياس رأس الماؿ كمعايير رأس الماؿ: إطار ”كضع اتفاؽ بازؿ الثان:،  2004-2005
( الحد األدنى لمتطلبات رأس الماؿ )الخطر 1بازؿ الثان: إلى ثالث دعائـ رئيسية: ) كيستند اتفاؽ“. منقَّح

( انضباط السكؽ )متطلبات إلزامية 3( المراجعة الرقابية؛ )2(؛ ):خطر التشغيلالاالئتمان: كخطر السكؽ ك 
لة(.  مفصَّ

الناجمة عف عدـ تفاية ىك خطر الخسائر  ،الذم يتسـ بأىميتو الخاصة ف: ىذا النقاش ،:خطر التشغيلالك  -43
خطر الأك إخفاؽ العمليات الداخلية كاألشخاص كالُنظـ أك الخسائر الناشئة عف أحداث خارجية. كيشمؿ 

الخطر القانكن: كلتنو ال يشمؿ الخطر االستراتيج: أك مخاطر السمعة. كتشمؿ أمثلة المخاطر  :التشغيل
كالخسائر الناجمة عف  ،كالغش الخارج: ،غش الداخل:التشغيلية الت: الحظيا اتفاؽ بازؿ الثان: ما يل:: ال

ممارسات التكظيؼ الخاطئة كسالمة أماتف العمؿ كالتعكيض عنيا، كالخسائر الناجمة عف اإلىماؿ ف: 
منتجات المتعامليف أك السلكؾ المين: )اإلخالؿ بكاجب األمانة، كالخصكصية، كالسرية، كالتشؼ عف 

رة الفاسدة(، كتلؼ األصكؿ المادية بسبب التكارث الطبيعية، كالتخريب، المعلكمات، كغسؿ األمكاؿ، كالمشك 
 كاإلرىاب، كتعطيؿ األعماؿ أك تكقؼ الُنظـ، كاإلىماؿ ف: اإلبالغ كعدـ استتماؿ المستندات.

أساسان بالدعامة الثانية التفاؽ بازؿ الثان:، كى: المراجعة الرقابية. كيترتب على ذلؾ  كثيقةكتُعنى ىذه ال -44
ة قياـ الجيات الرقابية بمراجعة المصارؼ كالتحقؽ مف قياـ الجيات الخاضعة للرقابة نفسيا بأداء تيفي

( يجب أف يتكف 1كاجباتيا الرقابية على النحك السليـ. كتنطكم ىذه الدعامة على أربعة مبادئ أساسية: )
رقابية اإلجراءات ( ينبغ: أف تستعرض الجيات ال2لدل المصارؼ إجراءات للحفاظ على رأس الماؿ؛ )

( ينبغ: أف تتدخؿ 4( ينبغ: أف تعمؿ المصارؼ فكؽ الحد األدنى لرأس الماؿ؛ )3الرأسمالية المصرفية؛ )
 الجيات الرقابية مبتران.

كالرقابة االحترازية مقبكلة دكليان كينبغ: فرضيا على تؿ المصارؼ. كتبرر ممارسات االتحاد االئتمان: فرض  -45
تتكافؽ اآلراء الرئيسية للمجتمع الدكل: الت: تكصؿ إلييا مف خالؿ تحليؿ االتفاقات رقابة احترازية عليو. ك 

الدكلية كالسكابؽ القانكنية على أف المصرؼ تياف يقـك عملو على اقتراض األمكاؿ )كدائع تسدَّد بالتامؿ( مف 
لتكجيو الذم فإف ا ،الجميكر مف أجؿ إقراض األمكاؿ إلى آخريف كلحسابو الخاص. كعلى سبيؿ المثاؿ

ف: االتحاد األكركب: يعرِّؼ المؤسسة االئتمانية بأنيا  2006ُأعيدت صياغتو بشأف التكحيد المصرف: لعاـ 
تياف يقـك عملو على الحصكؿ مف الجميكر على كدائع أك أمكاؿ أخرل كاجبة السداد لمنح ائتمانات لحسابو 

زية ىك ف: جكىره تياف يقترض األمكاؿ ليقرض الخاص. كالتياف الذم يجب أف تمتد إليو الرقابة االحترا
 اآلخريف كيقـك بدكر الكساطة. كىذا ىك الطابع الذم يتسـ بو االتحاد االئتمان:. 

تتعرض فييا كلذلؾ فإف كضع إطار رقاب: فعاؿ سيتفؿ سيكلة االتحاد االئتمان: حتى ف: الفترات الت:  -46
مف فئات األصكؿ. ككضع ذلؾ اإلطار االحترازم مف ف: العديد السكؽ لإلجياد عندما يتـ تجميد السيكلة 

شأنو أف يحم: أعضاء االتحاد االئتمان: عف طريؽ ضماف قدرتو على الكفاء باحتياجاتيـ الرأسمالية حسبما 
 ككقتما تقتض: الحاجة، كالمكازنة بيف أصكلو كخصكمو إلجراء أنشطة األعماؿ األساسية.

كيرتبط ارتباطان مباشران بالرقابة االحترازية ىك الرقابة على النزاىة. كالجانب الثان: الذم يحتاج إلى دراسة  -47
 كتزداد إدارة المخاطر قكة عف طريؽ الرقابة الفعالة على نزاىة المؤسسات المالية.
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 الرقابة عمى النزاهة 

غسؿ مف أكلكيات المجتمع الدكل: متافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. كاستجابة للقلؽ المتزايد إزاء  -48
الت: دعا إلى تتكينيا مؤتمر قمة ت المالية المعنية بغسؿ األمكاؿ األمكاؿ، أنشئت فرقة العمؿ لإلجراءا

. كاعترافان بالتيديد الماثؿ أماـ النظاـ المصرف: 1989مجمكعة السبعة الذم ُعقد ف: باريس ف: عاـ 
فكضية األكركبية إلى تتكيف ىذه كالمؤسسات المالية، دعا رؤساء دكؿ كحتكمات مجمكعة السبعة كرئيس الم

الفرقة مف الدكؿ األعضاء ف: مجمكعة السبعة كالمفكضية األكركبية كثمانية بلداف أخرل. كيبلغ عدد 
دكلة عضكان. كتعمؿ فرقة العمؿ ف: تعاكف كثيؽ مع المنظمات الدكلية الرئيسية  34حاليان أعضاء فرقة العمؿ 

 المتحدة كالبنؾ الدكل: كمختلؼ الييئات اإلقليمية. األخرل مثؿ صندكؽ النقد الدكل: كاألمـ

كسَّعت فرقة العمؿ كاليتيا لتتجاكز  2001كف: أعقاب اليجمات اإلرىابية الت: كقعت ف: سبتمبر/أيلكؿ  -49
غسؿ األمكاؿ كباتت تشمؿ التصدم لتمكيؿ اإلرىاب، كطرحت تكصيات إضافية تتمِّؿ تكصياتيا الت: تانت 

 غسؿ األمكاؿ.قد قدمتيا مف قبؿ بشأف 

كالكاقع أف ىناؾ اعترافان بأف غسؿ األمكاؿ كالغش كتمكيؿ اإلرىاب مشاتؿ عالمية. كلذلؾ مف األحرل فرض  -51
نما يعزز سياسات كقكاعد  رقابة على النزاىة للتأتد مف أف االتحاد االئتمان: ال يتعرض ليذا الخطر كا 

 متافحة تلؾ الشركر. 

التحديات العالمية الت: يشتليا غسؿ األمكاؿ كأنشطة التدليس  اجيةبمك كأثبتت األمـ المتحدة التزاميا  -51
( اتفاقية األمـ المتحدة لمتافحة 1كاألنشطة المرتبطة باإلرىاب عف طريؽ كضع صتكؾ دكلية تشمؿ: )

( 3(؛ )1999( االتفاقية الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب )2(؛ )2000الجريمة المنظمة عبر الحدكد الكطنية )
 (.2003األمـ المتحدة لمتافحة الفساد )اتفاقية 

 االتحاد االئتماني لمصندوق والُنظم الوطنية والدولية

الدكؿ األعضاء ف: األمـ المتحدة )بما فييا الدكؿ األعضاء ف: الصندكؽ( الت: تصدؽ على االتفاقيات  -52
مف فرص ارتتاب تلؾ المذتكرة أعاله ملزمة بسف تشريعات كاتخاذ تدابير فعالة ف: أراض: أقاليميا للحد 

 األنشطة.

كاألنشطة الت: يجرييا االتحاد االئتمان: يمتف بحتـ طبيعتيا أف تجعلو عرضة لتلؾ المخاطر. كلذلؾ  -53
يستصكب النظر إلى الصندكؽ باعتبار أف لديو نفس الممارسات الت: تنتيجيا الدكؿ األعضاء ف: االمتثاؿ 

 تحاد االئتمان: مف الكقكع فريسة لتلؾ االحتماالت. لاللتزامات الدكلية، كينبغ: كضع إطار لمنع اال

كيعن: ذلؾ بالتال: أنو بالرغـ مف أف البلداف قد تنفذ فعليان آليات للرقابة االحترازية كمراقبة النزاىة عف طريؽ  -54
ف ىيتؿ االتحاد االئتمان: يعفيو مف ذلؾ اإلطار إف ،السلطات التنظيمية المنشأة بمكجب القكانيف ذات الصلة

 لصاـر للرقابة االحترازية كالرقابة على نزاىتو.ا

كعالكة على ذلؾ فإف االتحاد االئتمان:، بالنظر إلى إنشائو ف: إطار الصندكؽ، ال يخضع إلشراؼ  -55
 طنية، تما أنو ليس مؤىالن ف: الكقت نفسو لت: يصبح منظمة دكلية. الك تنظيمية المصرفية ك السلطات ال

يا ف: ضكء إنشاء االتحاد االئتمان: ضمف إطار الصندكؽ، لعيَّف التنكيو كمف االعتبارات الخفية الت: يت -56
إعفاؤه مف سداد الضرائب الكطنية على النحك المنصكص عليو ف: اتفاقية إنشاء الصندكؽ كاتفاقية امتيازات 



 EB 2011/103/R.39 

10 

أف  مع إيطاليا. كقد نما إلى علـ اإلدارة مؤخران  ةالمقر المبرم يةالكتاالت المتخصصة كحصاناتيا كاتفاق
المقر  يةأعضاء االتحاد االئتمان: يعتقدكف أف اإلعفاء مف سداد الضرائب الممنكح للصندكؽ بمكجب اتفاق

ينبغ: تكسيعو ليشمؿ مدخرات مكظف: الصندكؽ تأعضاء ف: االتحاد االئتمان:. كأكضحت اإلدارة تلؾ 
ف: تؿ دكلة عضك مف لكائح  العالقة كدعت تؿ أعضاء االتحاد االئتمان: إلى االمتثاؿ لما ىك معمكؿ بو

منطبقة على إقامتيـ ك/أك جنسيتيـ. كاحتماالت عدـ امتثاؿ أعضاء االتحاد االئتمان:، عمدان أك سيكان، 
للتشريعات الكطنية المنطبقة علييـ ف: تؿ حالة، فيما يتعلؽ بإقرار فكائد مدخراتيـ كما يستتبعو ذلؾ مف 

سمعتو أماـ السلطات اإليطالية كأماـ بة لمخاطر تمس سداد ما علييا مف ضرائب يجعؿ الصندكؽ عرض
 . فيو األعضاءجميع الدكؿ 

 قُدما  المتاحة لممضي خيارات ال -سادسا 

ال تكجد حاليان، تما جاء مف قبؿ، أم أحتاـ ف: النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان: تنص على متافحة غسؿ  -57
اس: على أم آليات للرقابة االحترازية على النحك األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب، تما ال ينص النظاـ األس

 المطلكب دكليان ف: تؿ المؤسسات الت: تقبؿ كدائع.

كبالنظر إلى كضع االتحاد االئتمان: باعتباره ذراعان تابعا للصندكؽ، يتحتـ على الصندكؽ كضع نظاـ  -58
قبة نزاىتيا. كمف األساس: داخل: أك خارج: يتفؿ الرقابة االحترازية على أنشطة االتحاد االئتمان: كمرا

أف القانكف  ،ضماف عدـ تعريض سمعة الصندكؽ لمخاطر تشتليا أنشطة االتحاد االئتمان:. كاألىـ مف ذلؾ
الدكل: يقتض: مف الصندكؽ عدـ التمتيف مف أم حالة أك التساىؿ فييا إذا تانت متنافية مع المعايير 

 ف دكلو األعضاء أك التيرب منيا. الدكلية الناظمة كيمتف أف تساىـ ف: انتياؾ قكاني

كلذلؾ فإف الصندكؽ، بالرغـ مف جيكد االتحاد االئتمان: لحماية مدخرات أعضائو كمنع غسؿ األمكاؿ  -59
كالغش كتمكيؿ اإلرىاب، ملـز قانكنان بضماف خضكع األنشطة الت: ينفذىا االتحاد االئتمان: لرقابة تافية عف 

بة احترازية علييا كمراقبة نزاىتيا. كالمجلس التنفيذم الذم أنشأ طريؽ كضع آلية إشرافية تتفؿ فرض رقا
االتحاد االئتمان: ىك كحده المختص بإنشاء ذلؾ الجياز أك ذلؾ التياف الخاص مف أجؿ ما يل:: 

ضماف تشغيؿ االتحاد االئتمان: كفقان للمعايير الدكلية للرقابة االحترازية كمنع غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ  (1)
( ضماف إجراء أنشطة االتحاد االئتمان: بما يتفؽ مع أحتاـ نظامو األساس: كبما يقتصر على 2)اإلرىاب؛ 

 ( كضع أم آلية أخرل ينبغ: استخداميا لتشغيؿ االتحاد االئتمان:. 3األغراض الت: أنشئ مف أجليا؛ )

الكاردة أدناه، كتعرضيا  كف: ضكء التحليؿ الكارد أعاله، تنظر اإلدارة ف: مختلؼ الخيارات بما فييا الخيارات -61
 للنظر، لمعالجة القضايا المطركحة ف: ىذه الكثيقة: 

الخيار األكؿ ىك اإلبقاء على الييتؿ الحال: لالتحاد االئتمان: على أف  اإلبقاء عمى الوضع الراهن. )أ(
دراج أم تعديالت ضركرية للتعبير عف الحاجة إلى  يصاحب ذلؾ تعديؿ جدم لنظامو األساس: كا 

رقابة احترازية على أنشطة االتحاد االئتمان: كمراقبة نزاىتيا. كيتلؼ مجلس اإلدارة بميمة فرض 
تحديد اإلطار الزمن: المطلكب للتعديالت الالزمة للنظاـ األساس: كما سينشأ عف ذلؾ مف تنفيذ 

 آلليات الرقابة االحترازية كالرقابة على النزاىة؛
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مف النظاـ الداخل:  11الخيار الثان: ىك إنشاء جياز فرع: بمكجب المادة  إنشاء جهاز فرعي. )ب(
للمجلس التنفيذم لإلشراؼ على أنشطة االتحاد االئتمان: كتنفيذ آليات الرقابة االحترازية كمراقبة 

( قياـ المجلس التنفيذم بإنشاء ىيتؿ كنظاـ 1نزاىتو. كيتطلب ىذا الخيار عملية مف مستكييف: )
( إعداد 2از فرع:، بما ف: ذلؾ معايير االختيار الت: سيقـك علييا التعييف ف: الجياز؛ )داخل: لجي

 التنفيذم؛اإلبالغ إلدارة الصندكؽ كمجلسو اختصاصات ذلؾ الجياز، بما ف: ذلؾ آليات 

الخيار الثالث ىك إسناد عمليات االتحاد االئتمان: لجياز مستقؿ  االستعانة بمصادر خارجية. )ج(
تلَّؼ بمسؤكلية إدارة االتحاد االئتمان: بالنيابة عف أعضائو. كتتجو النية ف: ىذا الخيار كمختص ي

ؿ ف: البلد الذم يقع فيو مقر الصندكؽ إلعفاء  بالذات إلى تتليؼ مصرؼ تجارم خاص مسجَّ
االتحاد االئتمان: مف كظائفو بشتليا الحال: كتقديـ خدمات التجزئة المصرفية ألعضائو. كيحمؿ ىذا 
الخيار ف: طياتو نقؿ أنشطة االتحاد االئتمان: إلى مصرؼ تجزئة كبالتال: إعفاء حسابات االتحاد 
االئتمان: مف االمتيازات كالحصانات الت: تانت تتمتع بيا عندما تانت مفتكحة باسـ الصندكؽ. 

صرفية كيعن: ىذا الخيار أيضان أف أم فكائد على المدخرات ستقتطع تلقائيان كفقان لألنظمة الم
المحلية/الكطنية المعمكؿ بيا. كسيتعيَّف أيضان مراعاة النظاـ المصرف: الكطن: ف: أم إقرار ضريب: 

 يقدمو األعضاء؛ 

الخيار الرابع ىك دمج االتحاد االئتمان: مع تياف مستقؿ كمختص آخر لديو خبرة ف: إدارة  اإلدماج. )د(
: ىذا الخيار بالضركرة قياـ اإلدارة بإجراء دراسة االتحادات االئتمانية لمكظف: األمـ المتحدة. كيعن

بالغ المجلس التنفيذم بما تسفر عنو الدراسة خالؿ دكرتو المقبلة  للتيانات المؤىلة ليذا الغرض كا 
اتحاد األمـ المتحدة  تسميةكتكد اإلدارة  .لتحديد الحؿ األنسب للصندكؽ كأعضاء االتحاد االئتمان:

 يمتف النظر فيو ليذا الغرض؛ درال: تمرشحياالئتمان: الف

. الخيار األخير ىك إنياء االتحاد االئتمان: تدريجيان. كالبت ف: ىذا الخيار ككسيلة اإلنهاء التدريجي )ىػ(
طاره الزمن: ف: حاجة بالضركرة إلى مناقشات مفتكحة بيف االتحاد االئتمان: كالصندكؽ  تنفيذه كا 

 لضماف سير العملية بسالسة كدكف عراقيؿ.

الخيار الخامس ىك كأما . لألمم المتحدة في منظمة األغذية والزراعةتحاد االئتماني باال عادة االرتباط إ -61
كعرض نقؿ األعضاء مف االتحاد االئتمان:  ،لألمـ المتحدةمحاكلة إعادة االرتباط بمنظمة األغذية كالزراعة 

يس الصندكؽ بحث ىذه اإلمتانية مع لمنظمة. كتما جاء مف قبؿ فإف رئاالتحاد االئتمان: لللصندكؽ إلى 
محاكالت  ةالصندكؽ بأيكمف ذلؾ الحيف لـ يقـ . 1992حتى عاـ لألمـ المتحدة  راعةمنظمة األغذية كالز 

اجتماع ثنائ: خالؿ منظمة ليذا الغرض. كقد أثار المستشار العاـ للصندكؽ ىذه القضية الإلعادة ارتباطو ب
الرد مف المنظمة بيذا الشأف كمفاده أنو "ف: حيف تانت ىنالؾ  كجاء، 2011عقد ف: شير يكنيك/حزيراف 

( بيف الصندكؽ كالمنظمة تسمح لمكظف: الصندكؽ العامليف ف: ركما بأف يصبحكا 1979اتفاقية ُمبرمة )عاـ 
. كنظران "1985أعضاء ف: االتحاد االئتمان: )لمنظمة األغذية كالزراعة( ... إال أف ىذه االتفاقية ُألغيت عاـ 

مسألة دمج االتحاد االئتمان: للصندكؽ ف: االتحاد االئتمان: للمنظمة لف يتسؽ مع "فإف لما كرد أعاله، 
نظمة كحدىـ. الم :السياسة الحالية القاضية باإلبقاء على عملية محدكدة لالتحاد االئتمان: لصالح مكظف
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للصندكؽ ف: االتحاد االئتمان: كليذا السبب، فمف المنصكح بو أاّل يعرض خيار دمج االتحاد االئتمان: 
 ".للمنظمة تبديؿ عف الييئات الرئاسية ف: الصندكؽ

 التوصية -سابعا 

بيدؼ إدارة الصندكؽ إجراء بأف يكافؽ المجلس التنفيذم على  ،كثيقةال هىذ بعد تلق: التعليقات علىيكصى،  -62
كقضايا اإلدارة الت: سلط الضكء علييا دراسة تحديد آلية تتسـ بالتفاءة كالفعالية لمعالجة القضايا التنظيمية 

، كعرض تكصياتيا النيائية على المجلس التنفيذم ف: دكرتو الرابعة بعد المائة ف: كثيقةف: ىذه ال
 .2011ديسمبر/تانكف األكؿ 
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 مذكرة
 

 

 كانزمنتانايك  إلى:
 الصندكؽ رئيس

 Rutsel Martha من:

 المستشار العاـ، متتب المستشار العاـ

 2009/تانكف األكؿ ديسمبر 10 لتاريخ:ا

 المسائؿ المتعلقة بمدل تفاية اإلطار التنظيم: لالتحاد االئتمان: الموضوع:

 

 الخلفية:

 األزمةتجزء مف عملية بذؿ العناية الكاجبة الت: تتـ ف: سياؽ األزمة المالية العالمية كالت: تلت كقكع تلؾ  -1
ا باستعراض كتقييـ الترتيبات القائمة )الخدمات القانكنية، كخدمات إدارة ، اتخذت إدارة الصندكؽ قرار 2008ف: عاـ 

االستثمار، كالخدمات المالية كاإلدارية( بيف الصندكؽ كاالتحاد االئتمان: لمكظف: الصندكؽ، ف: مسعى منيا إلى 
الصندكؽ. ف: بيا  شى مع اإلجراءات المعيارية إلدارة المخاطر المالية المعمكؿاتحسيف إدارة المخاطر بما يتم

المشترؾ بيف شعب الصندكؽ المعن: بمسائؿ االتحاد االئتمان: بناء على قرار  فريؽ العمؿكبناء على ذلؾ، أنشئ 
نن: أكجو ىذه 2009إبريؿ/نيساف  8مف مساعد رئيس الصندكؽ بتاريخ  ، كقدـ تقريرا بما انتي: إليو مف نتائج. كا 

القضية لس إدارة االتحاد االئتمان: كتذلؾ بصفت: المستشار العاـ. ك المذترة بصفت: ممثؿ رئيس الصندكؽ ف: مج
ف االتحاد االئتمان: ف: الكقت الراىف ال يخضع ألم رقابة احترازية كال أم رقابة على الرئيسية الت: تشغلن: ى: أ

كص: نزاىتو. كىذا الكضع قد يعرض الصندكؽ لمخاطر تتعلؽ بخصكمو كمخاطر تيدد سمعتو. كلذلؾ أكد أف أ
س عالجا ليذا الكضع. كتحتكم ىذه المذترة على لإلى ىذه المشتلة ت: يقر المج مبلفت انتباه المجلس التنفيذ

 إجراءات عالجية. بتذلؾ بعض االقتراحات تما تضـ شرح ليذا التأتيد 

 

 التحليؿ القانكن:

ر ما يتكف الصندكؽ أنو بقد 2008أتتكبر/تشريف األكؿ  9م الصادر عن: بتاريخ سبؽ أف ذترت ف: الرأ -2
مشارتا ف: إدارة مكارد االتحاد االئتمان: كيضطلع بذلؾ مف دكف بذؿ العناية الكاجبة فإنو يمتف أف يصبح مسؤكال 

لة ضيقة أ، تناكلت مس2008نكفمبر/تشريف الثان:  21كف: الرأم الصادر عن: بتاريخ  1عف الخسائر الممتنة.

                                                 

 . 2008أكتوبر/تشرٌن األول  9مذكرة مرفوعة إلى رئٌس الصندوق بتارٌخ  –باالتحاد االئتمانً مسؤولٌات الصندوق المتعلقة   1
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حاد االئتمان: الممتنة ف: حاؿ عدـ اتباع المبادئ التكجييية المتعلقة تتمثؿ ف: مسؤكلية الصندكؽ عف خسائر االت
كف: تلؾ المناسبة، أبديت رأيا مفاده أنو إذا طبؽ الصندكؽ بطريقة آلية التعليمات  2باستثمارات االتحاد االئتمان:.

التحاد االئتمان:. الصادرة مف االتحاد االئتمان:، فإف الصندكؽ ال يتحمؿ أم مسؤكلية عف استثمارات مكارد ا
كتتناكؿ ىذه المذترة مسألة أساسية بدرجة أتبر كى: المسؤكلية عف القصد، كالت: لـ يسبؽ النظر فييا ف: الرأييف 

يس )ج( مف اتفاقية تأس 5 البندبمكجب  فبناء على السلطات الممنكحة للمجلس التنفيذم المشار إلييما أعاله.
حاد االئتمان: استجابة لرغبة مكظف: الصندكؽ لالستفادة مف خدمات على إنشاء االت الصندكؽ، كافؽ المجلس

اتحاد ائتمان:، كىك تسييؿ متاح تقريبا لتؿ مكظف: األمـ المتحدة ف: شتى أرجاء العالـ. كقد أنشئ االتحاد 
 . 1992االئتمان: رسميا ف: الدكرة السادسة كاألربعيف للمجلس التنفيذم للصندكؽ ف: سبتمبر/أيلكؿ 

ض مف إنشاء االتحاد االئتمان: ىك تشجيع التدبير االقتصادم عف طريؽ تكفير كسائؿ مالئمة كالغر  -3
-5كالبند  01-1لالدخار كتقديـ االئتماف لالحتياجات الطارئة كتحقيؽ الصالح العاـ ألعضائو. كبناء على البند 

التنفيذم ف: الدكرة ذاتيا، يتكف  الذم اعتمده المجلس النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان: ، على التكال:، مف01
 االتحاد االئتمان: قائما ف: إطار الصندكؽ كيتكلى تشغيلو مجلس إدارة كفقا للنظاـ األساس:. 

االتحاد االئتمان: قائـ ف: إطار الصندكؽ، كأف  كبصرؼ النظر عف اعتراؼ المجلس التنفيذم صراحة بأف -4
لمادة العاشرة )التسييالت المالية( كالمادة الخامسة عشرة )مكظفك أحتاـ المادة التاسعة )اإلعفاء مف الضرائب(، كا

مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ كالصندكؽ، تسرم،  ةيطالياإلجميكرية البيف  ةالمقر المبرم يةالصندكؽ( مف اتفاق
لؾ باعتباره مف النظاـ األساس:(، فإنو ينبغ: عدـ النظر إلى ذ 02-1، على تشغيؿ االتحاد االئتمان: )البند الحاؿ

 إعفاءن لالتحاد االئتمان: مف الرقابة االحترازية كالرقابة على نزاىتو.

 

 الرقابة االحترازية  -أ

مستثناة مؤسسة مالية تجتذب األمكاؿ مف المكاطنيف الخكاص أف تتكف ينبغ: ألم أنو ال يمتف إنتاره مما ال  -5
 (المؤسسات)المؤسسة يمتف أف تتعرض ليا خاطر الت: الرقابة االحترازية كالرقابة على نزاىتيا، كذلؾ نظرا للممف 

المقاـ األكؿ. كيمتف ممارسة الرقابة االحترازية دائنييا ف: مصالح كلحماية ، على حد سكاء المالية كالمكاطنيف
بطرؽ مختلفة. كى: تتـ ف: العادة على المستكل الكطن: مف خالؿ المصرؼ المرتزم بحتـ تكنو الجية 

ت المالية. كقد يفرض المصرؼ المرتزم، بحتـ تكنو المقرض األخير، احتياطيا إلزاميا. كيمتف التنظيمية للمؤسسا
لجية الرقابة المصرفية أف تفرض متطلبات للسيكلة تلـز المؤسسات المالية باالحتفاظ بييتؿ رأسماؿ كتطبيؽ 

ضافة إلى ذلؾ، سياسات تمكيؿ تضمف مستكل مف رأس الماؿ تحد أدنى كسيكلة ف: األسكاؽ ف: تؿ األ كقات. كا 
قد يشترط المصرؼ المرتزم قياـ المؤسسات المالية بإجراء مراجعة منتظمة الحتياجاتيا الرأسمالية التلية لضماف 
قدرة قاعدتيا الرأسمالية على دعـ المخاطر المالية المقدَّرة كاحتياجات أعماليا كبالتال: التقليؿ إلى أدنى حد مف 

مف األعماؿ العائدة اطر السيكلة عندما تتكف ىناؾ فركؽ زمنية بيف التدفقات النقدية السيكلة. كتنشأ مخمخاطر 
كبيف التدفقات النقدية الخارجة الالزمة الحتياجات األعماؿ كااللتزامات الت: تحيف مكاعيد سدادىا. كلذلؾ فإف 

األسكاؽ تتعرض فييا : كضع إطار رقاب: فعاؿ مماثؿ سيتفؿ سيكلة االتحاد االئتمان: حتى ف: الفترات الت
                                                 

مذكرة مرفوعة إلى رئٌس الصندوق بتارٌخ  -إجراءات االستثمار المعمول بها من قبل االتحاد االئتمانً لموظفً الصندوق   2
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 EB 2011/103/R.39 الملحق

15 

السيكلة ف: العديد مف فئات األصكؿ. ككضع ذلؾ اإلطار االحترازم مف شأنو أف يحم: يتـ تجميد عندما لإلجياد 
أعضاء االتحاد االئتمان: عف طريؽ ضماف قدرتو على الكفاء باحتياجاتيـ الرأسمالية حسبما ككقتما تقتض: 

صكمو كيتكف قادرا على إجراء أنشطة األعماؿ األساسية مف دكف يحقؽ التكازف بيف أصكلو كخكبذلؾ الحاجة. 
 ئتمانية أك اللجكء إلى مصادر تمكيؿ خارجية أخرل.االتسييالت االعتماد على ال

 

 الرقابة على النزاىة -ب

بالمثؿ، تيسر الجيات التنظيمية على المستكل الكطن: كتعزز عملية إدارة المخاطر عف طريؽ ممارسة  -6
كمف أكلكيات المجتمع الدكل: متافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب.  نزاىة المؤسسات المالية. رقابة فعالة على

كى: جياز  ،فرقة العمؿ لإلجراءات المالية المعنية بغسؿ األمكاؿكتتمثؿ المسؤكلية األساسية الملقاة على عاتؽ 
جمكعة السبعة الذم ُعقد ف: دكلة عضكان أنشئ بقرار مف مؤتمر قمة م 34دكل: حتكم: يبلغ عدد أعضائو 

كتعمؿ فرقة العمؿ ف:  لمتافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب. ، ف: كضع معيار دكل:1989باريس ف: عاـ 
كاألمـ المتحدة تعاكف كثيؽ مع المنظمات الدكلية الرئيسية األخرل مثؿ صندكؽ النقد الدكل: كالبنؾ الدكل: 

كمف أجؿ تحديد  قة العمؿ لإلجراءات المالية المعنية بغسؿ األمكاؿ.على غرار فر  المشتلة كاألجيزة اإلقليمية
الخطكات الت: ينبغ: أف تتخذىا الحتكمات الكطنية لتطبيؽ برامج فعالة ف: مجاؿ متافحة غسؿ األمكاؿ، أصدرت 

لؼ مف ( تضع إطارا أساسيا قابال للتطبيؽ عالميا يتأات األربعكفتكصيالفرقة العمؿ المذتكرة قائمة تكصيات )
تدابير تغط: نظاـ العدالة الجنائية، كالقطاع المال:، كبعض األعماؿ كالميف غير المالية، كآليات للتعاكف الدكل:. 

. كف: أعقاب اليجمات اإلرىابية الت: 2003كقد جرل استعراض دقيؽ ليذا المعيار الدكل: كتحديث لو ف: عاـ 
كاليتيا لتتجاكز غسؿ األمكاؿ كباتت تشمؿ التصدم لتمكيؿ  كسَّعت فرقة العمؿ 2001سبتمبر/أيلكؿ  11كقعت ف: 

 2001ف: كاشنطف العاصمة ف: شير أتتكبر/تشريف األكؿ استثنائية اإلرىاب. كقد عقدت فرقة العمؿ جلسة عامة 
)تكسعت فيما بعد لتغدك تسع  اإلرىاببشأف تمكيؿ اإلرىاب، كأصدرت ثماف تكصيات خاصة بشأف تمكيؿ 

األربعيف. كقد شجعت مجمكعة السبعة عمؿ فرقة العمؿ كتذلؾ دكل: جديد يتمؿ التكصيات تكصيات( تمعيار 
عمؿ صندكؽ النقد الدكل: ف: مجاؿ متافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب، تما شجعتو مجمكعة العشريف ف: 

. 2009-2008ا الفترة كقت قريب جدا، ف: سياؽ المبادرات الرامية إلى معالجة األزمة المالية الدكلية الت: شيدتي
معامالت غير ل ئياكقد ينطكم ذلؾ على قياـ الجيات التنظيمية برصد المؤسسات المالية للتأتد مف عدـ إجرا

مشركعة. كقد يفرض على المؤسسات المالية أيضا اإلبالغ عف أم نشاط مشتبو ف: تكنو غير مشركع إلى 
ع أف ىناؾ اعترافان بأف الغش كغسؿ األمكاؿ كتمكيؿ كالكاق السلطات مف أجؿ التحرم كاتخاذ إجراءات أخرل.

اإلرىاب مشاتؿ عالمية. كلذلؾ مف األحرل فرض رقابة على النزاىة للتأتد مف أف االتحاد االئتمان: ال يتعرض 
نما يعزز سياسات كقكاعد متافحة تلؾ الشركر. كأثبتت األمـ المتحدة التزاميا بمتافحة ىذه  ليذا الخطر كا 

عالمية عف طريؽ كضع صتكؾ دكلية تشمؿ: اتفاقية األمـ المتحدة لمتافحة الجريمة المنظمة عبر التحديات ال
(؛ اتفاقية األمـ المتحدة لمتافحة الفساد 1999(؛ التفاقية الدكلية لقمع تمكيؿ اإلرىاب )2000الحدكد الكطنية )

الصندكؽ( الت: تصدؽ على ىذه  كالدكؿ األعضاء ف: األمـ المتحدة )بما فييا الدكؿ األعضاء ف: (.2003)
كمف  للحد مف فرص ارتتاب تلؾ األنشطة.على أراضييا االتفاقيات ملزمة بسف تشريعات كاتخاذ تدابير فعالة 

بأف أنشطة االتحاد االئتمان: يمتف بحتـ طبيعتيا أف تجعلو عرضة لتلؾ المخاطر، حيث إف مثؿ الجدؿ المعقكؿ 
بد مف  ا كالحالة تذلؾ، الؿ المؤسسات المالية األخرل كمختلؼ منتجاتيا. كلذىذه المخاطر تتحمليا ف: المعتاد ت
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ف: االمتثاؿ لاللتزامات الدكلية كاجبة التطبيؽ على أعضائو؛ كمف ثـ النظر إلى الصندكؽ على أنو غير متساىؿ 
 أف يضع إطارا لمنع تلؾ االحتماالت. لو ينبغ: 

 

 السلطات الكطنيةالت: تفرضيا بة كضع االتحاد االئتمان: يعفيو مف الرقا -ج

، أعرب المجلس ف: سياؽ 1992ف: الدكرة الخامسة كاألربعيف للمجلس التنفيذم المعقكدة ف: إبريؿ/نيساف  -7
استعراض مقترحات أكلية بإنشاء االتحاد االئتمان: عف القلؽ إزاء كضع االتحاد االئتمان: ف: ظؿ القانكف 

المكضكع أعده محامك خاص بيذا المجلس التنفيذم اعتمد على رأم قانكن:  اإليطال:. كمفيكمنا ف: ىذا الشأف أف
. كف: معرض تناكؿ كضع االتحاد االئتمان: 1985الخارجيكف ف: عاـ لألمـ المتحدة  منظمة األغذية كالزراعة

تحاد اإليطال: ف: ذلؾ الكقت، أتد المحامكف الخارجيكف أف عمليات االمنظكمة القانكف كفؽ المنظمة لمكظف: 
سكؼ تتكف معفاة مف الضرائب اإليطالية كأف القكانيف كاللكائح لمنظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة االئتمان: 

المصرفية اإليطالية لف تسرم على االتحاد االئتمان: بسبب الطابع فكؽ الكطن: للمنظمة. كنظرا لتكف االتحاد 
لمكظف: منظمة األغذية كالزراعة، فإف االتحاد االئتمان:  يتؿى متفؽ معاالئتمان: لمكظف: الصندكؽ أنشئ بييتؿ 

، أم الت: منظمةاللمكظف: االتحاد االئتمان:  ذلؾ يستتبع أف األحتاـ الت: تمنع تطبيؽ القانكف اإليطال: على
: على االتحاد االئتمان ،مع مراعاة ما يقتضيو اختالؼ الحاؿ تتعلؽ بالطابع فكؽ الكطن: للمنظمة، سكؼ تسرم،

نطاؽ تطبيؽ االمتيازات  تكسيعلمكظف: الصندكؽ. كيبدك أف ىدؼ المجلس التنفيذم ف: ذلؾ الحيف تاف 
على أنشطة االتحاد االئتمان: لمكظف: مؿ تلتشمقر الصندكؽ  يةكالحصانات المنصكص علييا ف: اتفاق

رقابة االحترازية كمراقبة النزاىة عف كيعن: ذلؾ بالتال: أنو بالرغـ مف أف البلداف قد تنفذ فعليان آليات للالصندكؽ. 
طريؽ السلطات التنظيمية المنشأة بمكجب القكانيف ذات الصلة فإف ىيتؿ االتحاد االئتمان: يعفيو مف ذلؾ اإلطار 

 إطار مف ىذا القبيؿ.إيجاد مف الكاجب بالتال: الصاـر للرقابة االحترازية كالرقابة على نزاىتو، ك 

ذا أخذنا بعيف االعتبار  -8 )المجلس جيازان ف: منظمة دكلية أف االتحاد االئتمان: أنشئ باعتباره حقيقة كا 
نو يفتقر أل، إلى االتحاد االئتمان: بحد ذاتو تمنظمة دكليةال يمتف النظر بأنو التنفيذم للصندكؽ(، ينبغ: اإلقرار 

د االئتمان: ال ينص صراحة إلى العناصر األساسية الت: تميز المنظمات الدكلية. تما أف النظاـ األساس: لالتحا
على أنو يتمتع بالشخصية القانكنية الت: تؤىلو لممارسة كظائفو كالكفاء بأغراضو كفؽ أم نظاـ داخل: أك خارج:. 
كرغـ أف المجلس التنفيذم ف: دكرتو السادسة كاألربعيف، بعد النظر المتأن: ف: تؿ القضايا المعنية، كافؽ على 

كظف: الصندكؽ على أنو قائـ ف: إطار الصندكؽ، إال أنو أنشئ ت: يعمؿ منفصال عف إنشاء االتحاد االئتمان: لم
النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان:(. كفضال عف ذلؾ، يترتب على  مف 02-1كالبند  01-1الصندكؽ )البند  بقية

رقابة مف قبؿ السلطات لصندكؽ أنو يتمتع بالحصانة مف القانكف الكطن: كمف الجيازان ف: اتكف االتحاد االئتمان: 
الكطنية بالرغـ مف أنو ال يستكف: أرتاف المنظمة الدكلية. كعكضا عف ذلؾ، يصبح النظاـ الكحيد صاحب 
االختصاص ف: تنظيـ عمليات االتحاد االئتمان: ىك النظاـ األساس: للصندكؽ. كيمثؿ ىذا خركجا تبيرا على ما 

دية لمكظف: األمـ المتحدة، كذلؾ حسبما أشارت إليو األمانة ىك مطبؽ على الصندكؽ المشترؾ للمعاشات التقاع
العامة لألمـ المتحدة ف: رأم قانكن:. فقد ذترت أف "الصندكؽ المشترؾ للمعاشات التقاعدية لمكظف: األمـ 
المتحدة تياف مشتؿ قائـ ف: إطار األمـ المتحدة كأصكلو ى: جزء ال يتجزأ مف أصكؿ المنظمة كال يجكز بأم 
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كقد عيد إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة بالمسؤكليات  3األحكاؿ اعتباره منفصال كمتميزا عف المنظمة". حاؿ مف
قرارىا. كف: معرض اضطالعيا بيذه الكظيفة، تقرر الجمعية العامة ميزانية المتعلقة بالنظر ف:  األمـ المتحدة كا 

حسابات منفصلة تشتؿ مع ذلؾ جزءا ال يتجزأ مف كجكىرىا. كف: مناسبات عدة، أنشأت صناديؽ ك الميزانية شتؿ 
األمـ المتحدة ف: تؿ الجكانب. كمسألة إنشاء أك عدـ إنشاء صندكؽ كحساب منفصؿ لبرنامج أك مشركع بعينو 
إنما ى: مسألة مالءمة إدارية أك تسييرية، تعتس ف: بعض األحياف تكف األمكاؿ محؿ البحث آتية مف مصادر 

فقات بعينيا. كمع ذلؾ، فإف تلؾ اإلجراءات المحاسبية المنفصلة لصندكؽ ما أك انفصاؿ بعينيا أك مكجية إلى ن
إدارتو كتسييره )تمنظمة األمـ المتحدة للطفكلة، كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائ:، كقكة الطكارئ التابعة لألمـ 

كظف: األمـ المتحدة( عف الحساب المتحدة، كبرنامج األمـ المتحدة للبيئة، كتذلؾ صندكؽ المعاشات التقاعدية لم
العاـ لألمـ المتحدة إنما ى: مسائؿ داخلية تخص المنظمة كال تعن: ضمنا بأم حاؿ مف األحكاؿ تمييزا قانكنيا 
بيف ذلؾ الحساب أك الصندكؽ المنفصؿ كبيف األصكؿ العامة لألمـ المتحدة. كالكاقع أف تؿ الصناديؽ الت: 

لنظر إلييا باعتبارىا جزء ال يتجزأ مف األمـ المتحدة كأصكليا جزء ال يتجزأ مف أنشأتيا األمـ المتحدة يتعيف ا
األصكؿ الشاملة للمنظمة كى: خاضعة للتمحيص كالمراقبة مف قبؿ الجمعية العامة بطريقة يملييا ميثاؽ األمـ 

ال يتجزأ مف صندكؽ المعاشات التقاعدية لمكظف: األمـ المتحدة جزء  المتحدة. كىناؾ مؤشر آخر على تكف
األصكؿ العامة للمنظمة تدؿ عليو طبيعة كمدل المراقبة الت: يمارسيا األميف العاـ لألمـ المتحدة على ذلؾ 

. كىك المنظمةف: تبير المكظفيف اإلدارييف مف الميثاؽ، يعيف األميف العاـ باعتباره  97الصندكؽ. فكفقا للمادة 
كضة إليو مف الجمعية العامة، بما ف: ذلؾ سلطتو على استثمار تؿ بيذه الصفة يمارس تؿ الكظائؼ اإلدارية المف

نفاقيا كفقا للكائح الصندكؽ المعن:. كلذلؾ، على الرغـ مف أف تؿ أنشطة ميزانيتيا أصكؿ المنظمة ككضع  كا 
للصندكؽ االتحاد االئتمان: ال يمتف أف تدار إال كفقا للنظاـ األساس: المنشئ لالتحاد االئتمان:، فإنو مف الممتف 

مف الكجية القانكنية أف يضمف خضكع أنشطة االتحاد االئتمان: للقدر التاف: مف الرقابة. كالتياف اآلخر الكحيد 
الكاقع خارج نطاؽ النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان:، الذم يملؾ سلطة تكجيو كظائؼ االتحاد االئتمان:، إنما ىك 

شيا مع كالية المجلس التنفيذم بشأف إنشاء االتحاد اكيستتبع ذلؾ أنو تمالجياز الذم أنشأ ذلؾ االتحاد االئتمان:. 
االئتمان: ينبغ: أف يضع المجلس التنفيذم آلية لإلشراؼ الداخل: تأف ينشئ لجنة فرعية رقابية تابعة لو أك تيانا 

الئتمان: كاقتصارىا خاصا مف أجؿ تفالة إدارة أنشطة االتحاد االئتمان: كفقا ألحتاـ النظاـ األساس: لالتحاد ا
 على األغراض الت: أنشئ االتحاد االئتمان: مف أجليا.

 

   ممثؿ الرئيس ال يكفر بديال تافيا -د

مجلس إدارة االتحاد االئتمان: ترتز على الدكر المبيف تعضك ف: إف الكالية الممنكحة لتـ بتعييف ممثؿ لتـ  -9
يجكز لرئيس الصندكؽ، إذا تاف ”ان: الذم ينص على أنو )أ( مف النظاـ األساس: لالتحاد االئتم 02-5ف: البند 

يرل ف: أم كقت مف األكقات، أف االتحاد االئتمان: يباشر أك قد يباشر شؤكنو على نحك يؤثر سلبان على مصلحة 
المقر، أف يطلب مف مجلس إدارتو اتخاذ إجراء حياؿ ذلؾ"، كف: حالة عدـ اتخاذ ذلؾ  يةالصندكؽ بمكجب اتفاق

المقر مف  يةيجكز لرئيس الصندكؽ أف يستخدـ سلطاتو "... لحرماف اإلجراء أك اإلجراءات المخالفة التفاقاإلجراء 
." كعلى الرغـ مف أف ىذا يسلط الضكء على الدكر الذم يجب يةاالمتيازات كالحصانات المتفكلة بمكجب االتفاق
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اؽ مسؤكليتتـ بأتثر مما يجب: أكال، االتحاد أف يؤديو ممثلتـ ف: مجلس إدارة االتحاد االئتمان:، فإنو يكسع نط
االئتمان: جياز تابع للمجلس التنفيذم كمما يستقيـ قانكنا أف أم كظيفة إشراؼ على االتحاد االئتمان: يجب أف 
يمارسيا الجياز الذم أنشأ االتحاد االئتمان: أك جياز يتكف مسؤكال مسؤكلية مباشرة أماـ الجياز الذم أنشأ 

تمان:؛ ثانيا: على الرغـ مف أف االتحاد االئتمان: جياز تابع للصندكؽ، مف المتكقع أف يتـ تشغيلو االتحاد االئ
أف "الصندكؽ  )ب( مف النظاـ األساس:، 02-5بصكرة مستقلة كباستقالؿ ذات: تامؿ. كالكاقع، بناء على البند 

مسؤكلية عف أم إجراء يتخذه االتحاد  غير مسؤكؿ عف أم خسائر مالية يتتبدىا االتحاد االئتمان: كال يتحمؿ أم
كفضال على ذلؾ، ال يمتف للنظاـ الخاص بدكر ممثؿ الرئيس أف يف: بيذه الكظيفة بسبب العكامؿ “. االئتمان:

المقيدة المذتكرة، كتنكع الخدمات المطلكبة كالطبيعة الفنية للخدمات المطلكبة مف أجؿ تنفيذ الكظيفة المشار إلييا 
 ـ.على النحك السلي

 

 المخاطر الت: يكاجييا الصندكؽ )كتيفية التغلب علييا( -ق

تظؿ مسؤكلية تفالة الرقابة التافية على االتحاد االئتمان: ملقاة على عاتؽ المجلس التنفيذم. كف: مقدكر  -10
المجلس التنفيذم أف يقرر ممارسة ىذه المسؤكلية بنفسو، كف: ىذه الحاؿ سكؼ تتطلب ىذه المسؤكلية أف يقـك 

مجلس التنفيذم بتنقيح معايير تفاية رأس الماؿ كالسيكلة المبينة ف: المادتيف السادسة كالسابعة مف النظاـ ال
األساس: لالتحاد االئتمان:. كمف الكاضح أنو ال تكجد أحتاـ بشأف متافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ف: 

ضافة إلى تضميف النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان:، كمف ثـ ينبغ: تنقيحو مف أ جؿ إدراج ىذيف الجانبيف. كا 
معايير ف: النظاـ، ينبغ: أف يعيف المجلس التنفيذم جيازا يمارس الرقابة على االمتثاؿ. كف: ىذا الصدد، يمتف 

مف القكاعد اإلجرائية  11للقاعدة  ان ( ف: مقدكره أف ينشئ جيازا فرعيا كفق1)للمجلس التنفيذم أف يمارس خياريف: 
( ف: مقدكره أف ينقح 2)لتنفيذم أك أف يكتؿ ىذه المسؤكليات إلى جياز فرع: قائـ تلجنة المراجعة؛ للمجلس ا

معايير الرقابة االحترازية بما يتفؽ مع إطار تفاية رأس الماؿ كمبادئ إدارة مخاطر السيكلة المنصكص علييا ف: 
قائمة بقكاعد بشأف متافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ (. كبالمثؿ، ينبغ: تتملة القكاعد ال2004اتفاؽ بازؿ الجديد )لعاـ 

 اإلرىاب. 

مف الالـز أف يؤخذ ف: االعتبار أنو بسبب تكف االتحاد االئتمان: لو خاصية حيازة كدائع األعضاء قد  -11
كيمتف إيضاح ذلؾ تؤثر على الصندكؽ تأثيرا مباشرا. منظكرة قد يتعرض االتحاد االئتمان: لمخاطر أخرل غير 

تقرر فيما لك على المحتمة أف الت: تكجب اإلدارية لمنظمة العمؿ الدكلية  عف المحتمةلقرار الصادر بأخذ مثاؿ ا
حظر منظمة  ، ف: ىذه الحالة،ف: صندكؽ االدخار الذم أنشأتو جية عملو، كى:تاف يحؽ لمكظؼ سابؽ عضك 

جة اشتراتو ف: صندكؽ االدخار الخسائر الت: تتبدىا ف: رأس مالو المستثمر نتيسترد يأف األسلحة التيماكية، 
 ". كعدـ قياميا برصد أعمالوللصندكؽ كذلؾ مف جراء "سكء إدارة جية عملو 

يـ ف: ذلؾ شأف األسلحة التيماكية، شأن حظرمنظمة ف: صندكؽ االدخار مف مكظف: المشترتكف تاف ك  -12
ثمار المكارد "بما يتفؽ مع سياسات . كتاف الصندكؽ المذتكر مخكال، كفؽ لقكاعده اإلدارية، باستاالتحاد االئتمان:

المستكفيف للشركط المقررة الحصكؿ على صاف: للمكظفيف "، كتاف يحؽ المكضكعةثمار كمبادئو التكجييية تاالس
التيماكية. كرغـ أف الميثاؽ كالقكاعد اإلدارية  ةحظر األسلحقيمة مساىماتيـ ف: نياية خدمة تؿ منيـ لدل منظمة 

: حاؿ النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان:، يعف: مجلس إدارة صندكؽ االدخار مف أم لصندكؽ االدخار، تما ى
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المكارد )...( أك تستثمر، إال ف: حاؿ "اإلىماؿ بيا مسؤكلية عف أم خسارة مالية "فيما يخص الطريقة الت: تدار 
عكيض عف الخسارة الجسيـ أك التصرؼ العمدم"، فإف المحتمة اإلدارية قضت بحؽ الشات: ف: الحصكؿ على ت

األسلحة التيماكية لـ تتخذ التدابير التافية حظر الت: تتبدىا. كتمثؿ التعليؿ الذم ساقتو المحتمة ف: أف "منظمة 
لتفالة الرصد المنتظـ ألداء صندكؽ االدخار، كقد أسيـ ىذا بشتؿ مباشر ف: خسائر رأس الماؿ الت: تتبدىا 

 الصندكؽ فتتبدىا الشات: بالتبعية".

ت المحتمة المذتكرة أيضا بأنو "ال يساكرىا أم شؾ ف: أف أم منظمة دكلية يقع علييا التزاـ باتخاذ كقض -13
التدابير السليمة لحماية أعضاء ىيئة مكظفييا مف الضرر المادم الحاصؿ أثناء عمليـ. كيصدؽ ذات األمر على 

مبدأ أف يصدؽ ذات األمر على الخسارة الخسارة أك الضرر الذم يلحؽ بممتلتاتيـ الشخصية. كيتعيف مف ناحية ال
المالية المتتبدة أثناء عمليـ. كيصدؽ ىذا على كجو الخصكص ف: األحكاؿ الت: تتكف فييا الخسارة مرتبطة 

حقكؽ المشترؾ فيما يتعلؽ بيذا  تحد مفارتباطا مباشرا باالشتراؾ ف: صندكؽ أنشأتو المنظمة كتديره كفقا لقكاعد 
األسلحة التيماكية خرقت التزاميا بإرساء نظاـ حظر ؽ أف المحتمة قضت بأف منظمة الصندكؽ." كمكجز ما سب

 فعاؿ لرصد أداء صندكؽ االدخار كبأنيا مسؤكلة عف الخسارة الناشئة مف جراء خرقيا اللتزاميا. 

 

 الخالصة

التنفيذم، يتحتـ بالنظر إلى كضع االتحاد االئتمان: تذراع للصندكؽ الدكل: للتنمية الزراعية أنشأه المجلس  -14
على الصندكؽ كضع نظاـ يتفؿ الرقابة االحترازية على أنشطة االتحاد االئتمان: كمراقبة نزاىتيا بشتؿ تاؼ. 

ف: تصميـ نظاـ االتحاد االئتمان:، أال كىك عدـ  خلؿكيكاجو الصندكؽ مخاطر تحمؿ المسؤكلية الناجمة عف 
بدكر ممثؿ الرئيس ال يمتف أف يعكض عف ذلؾ النظاـ. كرغـ أف  كالنظاـ الحال: الخاص كجكد آلية تافية للرقابة.

الحجة القائلة بأف الصندكؽ ال يمتف أف يتحمؿ تبعات القرارات الت: يتخذىا االتحاد االئتمان: قد تصدؽ فيما 
تشكب  نكاقصيتعلؽ بمسألة إدارة أمكاؿ االتحاد االئتمان:، فإف تلؾ الحجة ال تصدؽ إذا تانت الخسارة تعزل إلى 

كيستتبع ذلؾ أنو تمشيا مع قرار المجلس التنفيذم بشأف إنشاء االتحاد االئتمان: ضمف إطار آليات الرقابة. 
ينبغ: أف يضع المجلس  كذلؾ على عتس الحاؿ لك تاف أنشئ تتياف خاضع للقانكف الكطن:، الصندكؽ،

أك تيانا خاصا مف أجؿ تفالة إدارة أنشطة  التنفيذم آلية لإلشراؼ الداخل: تأف ينشئ لجنة فرعية رقابية تابعة لو
االتحاد االئتمان: كفقا ألحتاـ النظاـ األساس: لالتحاد االئتمان: كاقتصارىا على األغراض الت: أنشئ االتحاد 

 االئتمان: مف أجليا.

مف األساس: ضماف عدـ تعريض سمعة الصندكؽ لمخاطر تشتليا أنشطة االتحاد  كفضال على ذلؾ، -15
التزاـ مف أجؿ تفالة استباق: مرفؽ إشراف:  إيجادكليذه األسباب، ينبغ: أف يعمد المجلس التنفيذم إلى االئتمان:. 

  عمليات االتحاد االئتمان: بالمعايير االحترازية كمعايير النزاىة المناسبة.   

 

 

 


