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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل 

اإلدارية والميزانيتين النتائج المستند إلى الصندوق 

، وبرنامج عمل مكتب 2012لعام للصندوق  والرأسمالية

المستند إلى النتائج الصندوق في التقييم المستقل 

-2013للفترة وخطته اإلشارية  2012لعام وميزانيته 
2014   
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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج 

، وبرنامج عمل مكتب 2012ام والميزانيتين اإلدارية والرأسمالية للصندوق لع

 وخطته 2012لعام وميزانيته التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 

   2014-2013اإلشارية للفترة 

 جرت بشأن  أن تقدم تقريرها إلى المجلس التنفيذي عن المناقشات التيلجنة مراجعة الحساباتتود  -1

 5للجنة في المستأنف  والعشرين بعد المائة الحاديالجتماع الموضوع الوارد عنوانه أعاله أثناء انعقاد ا

 . 2011كانون األول /ديسمبر

 المفصلة تعكس التغذية المرتدة المتلقاة بشأن الميزانية بأن وثيقة وردت للجنة إفادة من إدارة الصندوق -2

التنفيذي وثيقة االستعراض رفيع المستوى التي قدمت إلى دورتي لجنة مراجعة الحسابات والمجلس 

 . أيلول، والتي لقيت تأييدا عاما/المعقودتين في شهر سبتمبر

 مليار 1.15 يبلغ 2012 المستهدف لبرنامج القروض والمنح لعام المستوىوقد وردت للجنة إفادة بأن  -3

القدرة صندوق ومنح إطار لقروض الومن هذا المبلغ، يصل المقدار المتوقع تخصيصه . دوالر أمريكي

 مليار دوالر أمريكي، كما يصل المقدار المتوقع تخصيصه للمنح المقدمة من 1.08إلى يون الدتحمل على 

 .  مليون دوالر أمريكي75الصندوق إلى 

 مليون دوالر أمريكي، وهو ما يمثل زيادة اسمية تبلغ 144.14 اإلدارية الموضوعة الميزانيةبلغ مجموع  -4

 في 1.7زيادة االسمية الكلية من زيادة في األسعار تبلغ وتتألف هذه ال.  في المائة عن السنة السابقة2.5

وهي وضع البرامج  (1وقد جاءت مخصصات المجموعة .  في المائة0.8المائة وزيادة في الحجم تبلغ 

 – في المائة 0.6 إذ جاءت أقل بنسبة – ل بقدر طفيف مما ورد في العرض األوليأق) القطرية وتنفيذها

 وقد عزي هذا إلى.  في المائة12.5مما ورد في العرض األولي حيث بلغت  وجاءت نسبة الكفاءة أعلى

وجاءت .  مقارنة بما ورد ذكره في العرض األوليانخفاض طفيف في حجم برنامج القروض والمنح

الزيادات في تكاليف الموظفين أقل من المخطط، حيث إن الهدف العام هو معالجة الشذوذ اإلحصائي في 

ي الخدمات العامة في روما لكونها أعلى من المستويات السائدة في السوق المحلية رواتب ومزايا موظف

االرتفاع في نسبة موظفي الخدمات العامة وكذلك معالجة وأعلى من المستويات السائدة في األمم المتحدة، 

 المائة  في2.5بزيادة في حدود الفنيين رواتب الموظفين  وقد سبق مبدئيا ربط. الفنيينإلى الموظفين 

 تلقي المبادئ استنادا إلى التقديرات التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى حين

 أن توصيلجنة الخدمة المدنية الدولية؛ وتتوقع إدارة الصندوق التوجيهية بشأن الزيادة المشار إليها من 

رت إدارة الصندوق أن تجميد رواتب وقد ذك.  بتطبيق زيادة نسبتها صفر في المائةةالمبادئ التوجيهي

 2موظفي الخدمات العامة وتوظيفهم ال يزال ساريا وفسرت الزيادة الطفيفة في عدد الموظفين والبالغة 

 في المائة في حجم 15في المائة بأنها زيادة في معظمها في دائرة إدارة البرامج حيث حدثت زيادة نسبتها 

 .برنامج القروض والمنح
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وضع البرامج القطرية  (1 في المائة في المجموعة 0.4زيادة نسبتها : الصندوق ما يليتقترح إدارة  -5

 مليون دوالر أمريكي؛ 89.01 اإلدارية، أو ما يبلغ الميزانية في المائة من مجموع 61.8 تمثل )وتنفيذها

ارد والتواصل حوار السياسات رفيع المستوى، وتعبئة المو (2 في المائة في المجموعة 0.2وزيادة نسبتها 

 مليون دوالر 10.45 اإلدارية، أو ما يبلغ الميزانية في المائة من مجموع 7.2تمثل ) االستراتيجي

اإلدارة العليا للمؤسسة، واإلصالح والشؤون  (3في المجموعة  في المائة 0.1نسبته ؛ وتخفيضا أمريكي

؛  مليون دوالر أمريكي32.5 ما يبلغ  اإلدارية، أوالميزانية في المائة من مجموع 22.5يمثل ) اإلدارية

) الدول األعضاءشؤون الدعم المقدم إلى أنشطة تسيير  (4 في المائة في المجموعة 0.5وتخفيضا نسبته 

 مليون دوالر أمريكي؛ أما مركز 10.08 اإلدارية، أو ما يبلغ الميزانية في المائة من مجموع 7يمثل 

 في المائة 1.5لذي كان عليه في العام الماضي، حيث يمثل التكلفة للمؤسسة ككل فيظل على المستوى ا

 .  مليون دوالر أمريكي2.1 اإلدارية، أو ما يبلغ الميزانيةمن مجموع 

 في المائة، وهي بذلك أعلى 12.5 تبلغ الميزانية نسبة الكفاءة المدرجة في وقد أحيطت اللجنة علما بأن -6

ويرجع هذا إلى .  في المائة12ض األولي والبالغة النسبة المئوية الواردة في العربقدر طفيف من 

 . االنخفاض الطفيف في رقم برنامج القروض والمنح المستخدم في حساب تلك النسبة

 مليون دوالر أمريكي، معظمها موجه إلى البنية التحتية 3.5 الرأسمالية المقترحة الميزانيةيبلغ مقدار  -7

 ، واالتصالة االفتراضي ومنصة البرامج،لجة البياناتلتكنولوجيا المعلومات، التي تضم أجهزة معا

 ألمن الحضور الميزانيةوإضافة إلى ذلك، خصص مكون صغير في . وتجديدات محطات الشغل

 . القطري

الصندوق اللجنة بأن المقترح في شكله الحالي ضم التعليقات التي في أبلغ مدير مكتب التقييم المستقل  -8

تموز ودورتي لجنة مراجعة الحسابات والمجلس /لمعقودة في شهر يوليو في دورة لجنة التقييم اطرحت

لجنة التقييم  إضافة إلى جولة ثانية من التعليقات في دورة 2011أيلول /التنفيذي المعقودتين في سبتمبر

 مقترح نصوقد . تأييد بوجه عامالعن تم التعبير ، حيث 2011تشرين األول /المعقودة في أكتوبر

تي من خاللها  هدفين استراتيجيين وسبع نتائج تتعلق بإدارة شعب الصندوق والطريقة الى علالميزانية

يقة معبرة عن حصيلة عدة جوالت من وجاءت الوث.  لهذه األهداف والنتائج المتوخاة الدعمالميزانيةتوفر 

وقد اقترح مكتب التقييم المستقل أن يستكمل في . التقييمات المقترحة المناقشات مع إدارة الصندوق بشأن

 الممولة من صندوق كمؤسسة وكذلك كفاءة العمليات التقييم المؤسسي الجاري لكفاءة ال2012عام 

 الكلية كي الميزانيةوقد خططت .  ودعم التنفيذإلشراف المباشرل التقييم المؤسسي الصندوق، والبدء في

 نسبته الميزانيةوقد ذكرت اللجنة بأن مكتب التقييم المستقل سجل تخفيضا في . ات المقترحةتغطي التقييم

بالقيمة  2012 ميزانيتهم بالحفاظ على ذات المستوى في  والتز2011الحقيقية في بالقيمة  في المائة 6.3

وقد . 2011دارية لعام  اإلالميزانيةالحقيقية، وهو ما يعني إعمال زيادة حقيقية نسبتها صفر في المائة في 

 .  مليون دوالر أمريكي6.02 التي أوصى بها مكتب التقييم المستقل الميزانيةبلغ مجموع 

في وثيقة  التي وردت األولية  من المعلوماتامزيد للميزانيةاألعضاء تضمين المقترح النهائي طلب  -9

 االستشارات؛ وما إذا كان  طلب توضيح بشأن الزيادة في تكاليفدوق. ولي رفيع المستوىالعرض األ

أم ال؛ وما إذا كان من المتوقع الموظفين الفنيين هناك تغيير متوقع في نسبة موظفي الخدمات العامة إلى 
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وقد علق أحد األعضاء بقوله .  في شكلها المعروض أم الالميزانيةأن يكون لمراجعة الوظائف أثر على 

 في المائة، فإنهم كانوا مع ذلك يودون أن يروا 2.5بالغ  تتقيد بسقف الزيادة الالميزانية رغم أن هإن

 ما إذا كان من المتوقع :عضاء عن الرغبة في معرفة ما يلياألوأعرب .  ككلالميزانيةتخفيضا في 

 أم أن المقترح الحالي هو المقترح النهائي؛ وما الميزانيةحدوث زيادات جديدة في النفقات المدرجة في 

إذا لم تتحقق الزيادة البالغة رة الصندوق للوفورات المتحققة في تكاليف الرواتب هي كيفية استخدام إدا

وتحقق من جهة أخرى االفتراض المتعلق بالزيادة الصفرية الموظفين الفنيين  في المائة في رواتب 2.5

 - يةخدمة للشفاف– وطلب األعضاء. ترد من لجنة الخدمة المدنية الدوليةسفي المبادئ التوجيهية التي 

وثار استفسار بشأن ما إذا . الكفاءة في جدول منفصلوالوفورات تدابير عرض مزيد من المعلومات عن 

 .تجميد رواتب موظفي الخدمات العامة في ميزانيته أم الكان مكتب التقييم المستقل قد نظر في مسألة 

 الميزانيةلى هم يودون أن يصوتوا بشكل منفصل على زيادة الرواتب وعوذكر أحد األعضاء أن -10

 .واستفسروا عما إن كان ذلك ممكنا وفق القواعد الحالية لعمل الصندوق

 نفقات االستشارات يتعلق معظمها بموظفين مؤقتين وظفتهم دائرة إدارة وقد أوضحت إدارة الصندوق أن -11

فين  نسبة موظفي الخدمات العامة إلى الموظ المقترحة أن هناك تحسينا فيالميزانيةوتوضح . البرامج

قدمية وتحديد هو استعراض المهارات ومستويات األولقد كان الهدف من عملية مراجعة الوظائف . الفنيين

 بدون الميزانيةالفجوات المحتملة؛ ولذلك من الصعب التيقن من األثر الذي ستحدثه هذه المراجعة على 

الموظفين الفنيين مائة في رواتب  في ال2.5وسوف تتأكد الزيادة البالغة نسبتها . معرفة نتيجة االستعراض

 . كانون الثاني عندما ترد المبادئ التوجيهية المنتظرة من لجنة الخدمة المدنية الدولية/في نهاية شهر يناير

ميزانيته تجميد رواتب موظفي الخدمات  عما إذا كان مكتب التقييم المستقل قد أدخل في وردا على سؤال -12

خارجة عن سيطرة للميزانية لتقييم المستقل أن هناك محددات معينة أم ال، أوضح مدير مكتب االعامة 

أي من (المكتب وأن المكتب يستند فيما يضعه من أرقام إلى المدخالت التي ترد من إدارة الصندوق 

 ).الميزانيةوحدة 

، أوضح الميزانيةالسؤال المتعلق بعمليات التصويت المنفصل على زيادات الرواتب وعلى وبشأن  -13

 اإلدارية الميزانية العام أن ما هو معروض على المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين إنما هو تشارالمس

وقد أحيطت . الميزانيةمعينة في أو مكونات ة واحدة للمنظمة ككل وليس التصويت على بنود يانيزكم

تتوافق مع  السياسة الراهنة تقضي بأن مستويات الرواتب والمزايا يجب أن اللجنة علما أيضا بأن

المنهجية المتبعة لدى النظام المشترك لألمم المتحدة على النحو المطبق في مختلف محطات العمل، إال 

 . عندما ال يكون في متناول الصندوق تطبيقها

زيادة  إدراج نقطة في الوثيقة تسمح للمجلس التنفيذي باإلعراب عن رأيه بشأن فصل اقترح أحد األعضاء -14

ميزانية  يقضي بالبت بقرار واحد في  اإلدارية ككل، وذلك بدون تغيير المبدأ الذييةالميزانالرواتب عن 

 .المنظمة

، وذلك رغم التعليق من أحد للميزانية الخص رئيس اللجنة المناقشات التي دارت وأكد أن هناك تأييدا عام -15

وقد أحيطت . فينبعد تعديل إسقاطات تكاليف الموظ ككل الميزانيةاألعضاء بشأن تفضيل تخفيض رقم 

.  وإجراءات الكفاءةاللجنة علما ببعض طلبات األعضاء لتحقيق المزيد من الشفافية في استغالل الوفورات
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من  للسماح بإمكانية المناقشة المستقلة لكل 85مستشار العام إلى تناول إمكانية تغيير الفقرة وسوف يعود ال

راجعة أرقام ميزانية مكتب التقييم المستقل فيما وسوف تتم م.  ككلالميزانيةموضوع زيادة الرواتب و

 .يتعلق بزيادة الرواتب

  

  

  

  

  

  

 


