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  لموظفي الصندوقالتسيير وإدارة المخاطر في االتحاد

  المقدمة -أوال 

ة ـة الواردة في الوثيقـة بعد المائة على التوصيـذي في دورته الثالثـق المجلس التنفيواف -1

EB 2011/103/R.39 تحديد آلية تتسم بالكفاءة والفعالية لمعالجة القضايا لإدارة الصندوق دراسة  إجراء

 .  المذكورةالتنظيمية وقضايا اإلدارة التي سلط الضوء عليها في الوثيقة

الصندوق مع مجلس إدارة االتحاد االئتماني على ضرورة التريث في إجراء تحليل متعجل وتتفق إدارة  -2

للخطوات المقبلة، والحاجة إلى التأني والدقة في تخطيط إجراء دراسة مالئمة لعرضها على المجلس 

 .التنفيذي

 إشراك مجلس قتضيبأكبر قدر من الكفاءة والفعالية تووافقت إدارة الصندوق على أن متابعة المسيرة  -3

المبينة (والعمل بنفس الطريقة المتبعة في فريق العمل المشترك بين الشعب إدارة االتحاد االئتماني 

وتم التوصل أيضا إلى اتفاق بشأن سلسلة من ). EB 2011/103/R.40تفاصيله بالكامل في الوثيقة 

 .التي سيجري اتخاذهاالمؤقتة التدابير 

 لمحة عامة عن اإلجراءات المتخذة حتى تاريخه واإلجراءات الجاري وتتضمن هذه الوثيقة اإلعالمية -4

وأعدت الوثيقة بالتشاور . ارة المخاطر في االتحاد االئتماني واإلشراف عليهداتخاذها لمعالجة وتحسين إ

 .مع مجلس إدارة االتحاد االئتماني وتعبر بالتالي عن وجهات نظره

قد أنشأ المجلس التنفيذي االتحاد االئتماني لموظفي  فEB 2011/103/R.40وكما جاء في الوثيقة  -5

.  لتمكين الموظفين من الحصول على االئتمان وتشجيع التدبير االقتصادي1992الصندوق في عام 

 1وحتى . وأنشئ االتحاد االئتماني لكي يتولى تشغيله مجلس إدارة يضم ممثالً عن رئيس الصندوق

 . عضواً من موظفي الصندوق الحاليين والمتقاعدين640عضاء  بلغ عدد األ2011تشرين الثاني /نوفمبر

وقدم االتحاد االئتماني منذ إنشائه خدماته إلى موظفي الصندوق عن طريق توفير وسائل االدخار  -6

ووافق االتحاد االئتماني طوال فترة وجوده على امتداد ما . المناسبة والتسهيالت االئتمانية السريعة

ومكنت هذه . قرض سريع وعادي وطويل األجل 2 900لى أكثر من يقرب من عشرين عاما ع

القروض موظفي الصندوق من تلبية احتياجاتهم المالية الشخصية، من قبيل النفقات الطبية العاجلة، 

في الذين لم يكن في وسعهم (ومكنت تلك القروض أيضا الموظفين الدوليين الجدد . ورسوم التعليم

   .لتمويل نفقات االستقرار) يستفيدوا من التسهيالت المصرفية اإليطاليةالوقت الذي عينوا فيه أن 

وتُبرم كل المعامالت المالية من خالل حسابات اليورو والدوالر األمريكي التي يحتفظ بها الصندوق  -7

وهو المصرف الذي  ("Banca Popolare di Sondrio  " بوبوالري دي سوندريوانكاب  مصرفلدى

)  لتزويد الصندوق بالخدمات المصرفية2007وق عليه من خالل مناقصة في عام وقع اختيار الصند
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واالتحاد االئتماني كيان يخضع لضوابط تنظيمية . وتخضع تلك الحسابات للضوابط المصرفية الوطنية

ذاتية ويدير موارد أعضائه بأقصى قدر من الحصافة المالية وفقا لنظامه األساسي، ولم يسجل أي 

 .لف عن سداد أي قروض منذ إنشائهتخخسائر أو 

وسعى مجلس إدارة االتحاد االئتماني لبعض الوقت، بدعم من إدارة الصندوق، إلى تعزيز اإلطار العام  -8

لعملياته من أجل كفالة وضع ضمانات مالئمة، وسالمة عملياته وما يقدمه من خدمات ألعضائه، 

ن مجلس إدارة االتحاد االئتماني ملتزم بالعمل وانطالقا من هذا االلتزام فإ. وحماية مصالح الصندوق

 . مع إدارة الصندوق على ضمان معالجة كل القضايا والتصدي لكل المخاطر

  الخطوات المقبلة - ثانيا

انطالقا من تجربة االتحادات االئتمانية األخرى التي تعمل في منظمات األمم المتحدة األخرى وبدعم  -9

 تدابير ترضى اذحاد االئتماني لموظفي الصندوق مقتنع بإمكانية اتخمن اإلدارة فإن مجلس إدارة االت

عنها تماماً كل األطراف المعنية، سواء أعضاء االتحاد االئتماني أو المجلس التنفيذي للصندوق أو إدارة 

 .الصندوق

وسوف يستعين مجلس اإلدارة في المقام األول بالخبرة الخارجية إلجراء استعراض خارجي مستقل  -10

ليات االتحاد االئتماني وهيكله من أجل توفير تأكيدات إلدارة الصندوق وألعضاء االتحاد االئتماني لعم

وسوف يقارن االستعراض المستقل بين . بشأن وضعه الراهن ولتقييم مدى التزامه بأفضل الممارسات

مم المتحدة األخرى  منظمات األ وأعضائها وسياساتها وهياكلها القائمة في االتحادات االئتمانيةعمليات

ينطلق منها الصندوق  وسوف تشكل النتائج التي سيسفر عنها االستعراض قاعدة صلبة. والصندوق

 التي يلزم اتخاذها لمواصلة مواءمة ومجلس إدارة االتحاد االئتماني في التحديد الواعي لإلجراءات

 .عمليات االتحاد االئتماني مع أفضل الممارسات

 بعد االنتهاء من تطبيق نتائج التقييموسوف يمضي الصندوق ومجلس إدارة االتحاد االئتماني قدماً في  -11

من أجل تعزيز الضوابط القائمة وتنفيذ إطار إشرافي ودعم أنشطة الحد إجراء االستعراض الخارجي 

  .من المخاطر الجارية بالفعل في االتحاد االئتماني

  التدابير المؤقتة- ثالثا

وف تتخذ التدابير المؤقتة التالية قبل البدء في إجراء االستعراض الخارجي المستقل لعمليات االتحاد س -12

 . االئتماني وذلك بعد التشاور مع إدارة الصندوق ومجلس إدارة االتحاد

ال يجوز إيداع أي أموال في حسابات أعضاء االتحاد االئتماني إال من خالل المصادر التالية   )أ (
 :لتي يمكن تعقبهاالمعروفة وا
 ؛بعضو االتحاد االئتماني ذي الصلةكشوف مرتبات الصندوق الخاصة  •

عضو االتحاد االئتماني ذي التي يملكها ) الحسابات المصرفية(الحساب المصرفي  •

 ؛الصلة
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أموال  ألعضاء االتحاد االئتماني تلقي مصادر األمم المتحدة األخرى التي يحق •

 .منها

 : سابات االتحاد االئتماني لتحويل أموال إلىيجوز لألعضاء استخدام ح  )ب (
 ؛)العضو مدينا بتلك األموال للصندوقكان إذا (حسابات الصندوق  •

بما ( للعضو المعني )المملوكة(لوك المم) الحسابات المصرفية(الحساب المصرفي  •

 ؛) التي يكون للعضو حق التوقيع عليهافي ذلك الحسابات المشتركة

  األعضاء وتسويات قروض االتحاد االئتماني؛التحويالت الداخلية بين •

 ). مثل االتحادات االئتمانية األخرى(حسابات األمم المتحدة األخرى  •

سيجري الحد من طلبات شيكات المقابل المستحقة الدفع بفرع مصرف بانكا بوبوالري دي   )ج (
 .ممارسات لألنظمة التي تقضيها أفضل الفي الصندوق وفقًا سوندريو

ر المذكورة أعاله على ما يتعرض له الصندوق من مخاطر مرتبطة بمصادر أموال وتقضي التدابي -13

 المصارف المعنية إلىوتنقل تلك المخاطر تلقائيا . االتحاد االئتماني أو الجهات التي تصل إليها

 . بالتحويالت التي تنظمها وترصدها النظم والسلطات المصرفية الوطنية المعنية

  المتعلقة باستثماراتاالتحاد االئتماني، سيجري العمل بالخطوط التوجيهيةوفيما يتعلق باستثمارات  -14

وفي حالة النظر .  القصيرة األجلالوسائل االستثمارات على تقضي بأن تقتصراالتحاد االئتماني التي 

 الجودةفي إجراء استثمارات طويلة األجل، تقتضي سياسة االتحاد االئتماني بشأن االستثمار أال تقل 

أي  (الستثمارات الطويلة األجلل) ستاندرد آند بورز/حسب مؤشر موديز( -Aa3/AAئتمانية عن اال

تخذ الجودة االئتمانية للسندات تُ ولذلك، )االستثمار في الوسائل المالية التي تتجاوز عتبة السنة الواحدة

فإن سياسة االستثمار وبالتالي . الحكومية في البلدان المتقدمة األعضاء في الصندوق مقياساً مرجعيا

 أي تأثير على عتمادهاالجديدة المعروضة على المجلس التنفيذي للموافقة عليها لن يكون لها في حال ا

إدارة االتحاد  مجلس موجهة مناستثمارات االتحاد االئتماني التي تتم بصورة مستقلة ووفقا لتعليمات 

 . إلى الصندوقاالئتماني

 على سبيل  يستعرض مجلس إدارة االتحاد االئتماني،، من تدابير مؤقتةخذ بالفعلتُوإضافة إلى ما ا  -15

األولوية وبالتشاور مع إدارة الصندوق، النظام األساسي لالتحاد االئتماني ويعيد صياغته حسب 

  .االقتضاء

 تتفق إدارة الصندوق مع مجلس إدارة االتحاد االئتماني على أن تنفيذ التدابير المذكورة أعاله سيزيدو -16

في األجل القصير من تعزيز الضوابط الرقابية واإلشرافية القائمة في االتحاد االئتماني وسيدعم تقليص 

 .  إدارة الصندوقالمحددة منالمخاطر 


