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  والعشرین بعد المائة الرابع لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها ةیر رئیستقر 

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفیذي إلى المسائل التي نظرت فیها في اجتماعها -1

ناقالاع وقد ترأس ممثل هولندا هذا االجتم.2012سبتمبر/أیلول 17والعشرین بعد المائة المنعقد في الرابع 

مثل السوید.. وتم تعریف اللجنة بموعدم تمكنها من الحضور ألسباب شخصیةرئیسة اللجنةاعتذار 

اعتماد جدول األعمال

حیث سیتم النظر في هذا البند ،وهو إجراءات إدارة المستشارین،7مع تأجیل البند جدول األعمال اعتماد تم -2

ائة المقرر عقده في نوفمبر/تشرین الثاني.المعدفي اجتماع اللجنة الخامسة والعشرین ب

والعشرین بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتالثالث ضر االجتماع امح

.تعلیقاتةأیاإلدالء ببدون ها الثالث والعشرین بعد المائة على محاضر اجتماعصادقت اللجنة -3

ن اإلداریة یائج والمیزانیترفیع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتالمسبق االستعراض 

برنامج عمل مكتب التقییم المستقل في لالمسبقستعراضاالو ، 2013للصندوق لعام والرأسمالیة 

2015-2014اإلشاریة للفترة تهخطو 2013لعام الصندوق المستند إلى النتائج ومیزانیته 

قدم رئیس االجتماع هذا البند ودعا اإلدارة إلى عرض الوثیقة.-4

عریضة المؤشرات الوهي تضع ،بأن هذه الوثیقة تعرض كوثیقة رفیعة المستوىاللجنة دارة الصندوق رت إذكّ -5

، أما المیزانیة النهائیة التي تتضمن نتائج عملیة التخطیط االستراتیجي لقوة العمل الجاریة حالیا.2013لعام 

قبل 2012رین الثاني فسوف تعرض على اللجنة في نوفمبر/تش،مدخالت دوائر الصندوق المختلفةو 

.2012ولعرضها على المجلس التنفیذي للموافقة علیها في دورة دیسمبر/كانون األ

،كما أعلمت اللجنة أیضا أنه وفیما یتعلق ببرنامج القروض والمنح الممول من الموارد العادیة في الصندوق-6

1.01طفیفة عن المبلغ المتوقع وقدره أي بزیادة ،ملیار دوالر أمریكي1.06قدرهافإن اإلدارة تقترح مبلغ

اقترحت اإلدارة ،. وفیما یتعلق بالمیزانیة اإلداریة2012حالیا لعام الیةالمطات لإلسقاملیار دوالر أمریكي 

بالمائة تعود 2.5یمثل زیادة اسمیة إجمالیة قدرها مما 2012لعام ملیون دوالر أمریكي 144قدره امبلغ

ح اقتر م ات،. وبالنظر إلى المناخ النقدي الصعب وتركیز اإلدارة على الكفاءةبمعظمها إلى عامل التضخم

.2013سمیة صفریة في میزانیة عام ازیادة 

بالمائة من إجمالي المیزانیة 59.8إلى 2012بالمائة عام 61.4من 1هنالك تراجع طفیف في المجموعة -7

مثل ة بعض التكالیف المعینة یمركز إلى دة عو ال. ویعود هذا التراجع جزئیا إلى 2013المخطط لها لعام 

.التوظیف

تركز إدارة الصندوق على تحقیق مستوى أعلى من الكفاءة خالل فترة التجدید التاسع للموارد والتي قد تنطوي -8

على إدخال تعدیالت على مخصصات المیزانیة عبر المجموعات.
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ة حاجلظهر ای2012وللتكالیف المتوقعة لعام 2011كذلك فقد أعلمت اللجنة بأن تحلیال لألرقام الفعلیة لعام-9

إیصال الخدمات التي بهدف یا المعلومات للمزید من التمویل كنولوجمثل تالهامة بعض المجاالت لالملحة

تتطلبها العملیات.

نتباه اللجنة إلیها فهي قرار إدارة الصندوق بعرض المیزنة اإلجمالیةاأما المجاالت األخرى التي تم لفت - 10

وال التكمیلیة المیزانیة اإلداریة وتكلفة األنشطة الداعمة لألم،وستتضمن المیزنة اإلجمالیةوالصافیة.

وسیتم .األموال التكمیلیةالمیزانیة اإلداریة الصافیة تكالیف أنشطة ستستثنيفي حین والمشروعات الخاصة،

لرأسمالیة ا. أما ما یتم تصوره للمیزانیة ادهحصول على الموافقة على المیزانیة اإلداریة الصافیة وحلليسعلا

ن دوالر أمریكي.ییمال4حدود بإلیه التقدیراتتشیرحسب ما فهو 

2013لعام رنامج عمله المستند إلى النتائجبمیزانیته و عرض مكتب التقییم المستقل في الصندوق تقریره عن - 11

أعد بمناقشات وثیقة مع إدارة قریرالتمسلطا الضوء على أن، 2015-2014وخطته اإلشاریة للفترة 

الصندوق. أما القضایا الرئیسیة التي أثیرت فكانت على النحو التالي:

 استعرضت لجنة التقییم وثیقة االستعراض رفیع المستوى لمكتب التقییم المستقل في دورتها في

خة التالیة من الوثیقة.بعین االعتبار عند إعداد النساخذهأوتم اإلدالء باقتراحات سیتم ،یولیو/تموز

المستند إلى النتائج وربط العملأعلمت اللجنة بأن مكتب التقییم المستقل قد اتبع نهج المیزانیة وبرنامج

لمكتب.لة یدار اإلنتائج القترح و لمته من الموارد بالعمل اااحتیاج

ماع المجلس التنفیذي بفترة مات المقترحة بعد اجتیسیتم وضع اللمسات األخیرة على القائمة النهائیة للتقی

خلف أثرا محتمال على النسخة ییمكن أن مما ،وبعد مشاورات إضافیة مع إدارة الصندوق،وجیزة

. وسیتم عرض برنامج العمل النهائي هذا والمیزانیة على لجنة التقییم في 2013النهائیة من میزانیة عام 

والمجلس التنفیذي في ،بر/تشرین الثانيولجنة مراجعة الحسابات في نوفم،أكتوبر/تشرین األول

دیسمبر/كانون األول إلقراره.

 في للوظائف مراجعة الشاملة الیتم استعراض تركیبة موظفي مكتب التقییم المستقل على ضوء

یتوقع مكتب التقییم المستقل تقلیص ،هذا اإلطارفي الخطة االستراتیجیة لقوة العمل فیه. و و الصندوق 

منصب واحد.بمعدل فیهعدد الموظفین 

 مالیین دوالر أمریكي.6بحدود 2013تتراوح المیزانیة المقترحة لمكتب التقییم المستقل لعام

أعضاء اللجنة لإلدالء دعاو ،مكتب التقییم المستقل على العرضو شكر رئیس االجتماع إدارة الصندوق - 12

بتعلیقاتهم.

تضمنت التعلیقات من أعضاء اللجنة طلبات إلیضاح ،ندوقتین اإلداریة والرأسمالیة للصیفیما یتعلق بالمیزان- 13

وتوضیحا عن العدد الوارد في برنامج ،سیاسات رفیع المستوىالحوار رساء كیف یتصور الصندوق السعي إل

والذي تمت مناقشته في 2012القروض والمنح المعروض في وثیقة االستعراض المسبق رفیع المستوى لعام 

وكذلك تأكیدا ،مقارنة بتلك الواردة في الوثیقة الحالیة،لحسابات العشرین بعد المائةاجتماع لجنة مراجعة ا

على ضوء خاصة و ،العمل آلسیا وأمریكا الالتینیةیة التي یتم تصورها في برنامج إلقلیمعلى المخصصات ا

العمل وتوضیحا عن سبب تغطیة برنامج ،بالمائة المخصصة ألفریقیا جنوب الصحراء50-40النسبة
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یتضمن ثمانیة 2015-2011لستة مجاالت مواضیعیة في حین أن اإلطار االستراتیجي للصندوق للفترة 

غفل مجالي العمالة غیر الزراعیة والتدریب التقني والحرفي.أبحیث یبدو وكأنه قد ،مجاالت

تقلیص التدفقات وسبب ،كما تضمنت التعلیقات األخرى دعوة إلدارة الصندوق لتقلیص التكالیف اإلداریة- 14

توضیح عن توزیع توسطة األجل، وطلبالعائدة للقروض ورسوم األموال التكمیلیة في إسقاطات المیزانیة م

اإلقراض ومنح إطار القدرة على تحمل الدیون على أساس المجال المواضیعي المتعلق بالحد من الجوع 

والفقر.

في تشغیل الفعال والكفؤ للهیئات الرئاسیة التمویل المتوقع لمجال المخاوف من تقلیصتكما أثیر - 15

والترجمة التحریریةحیث تساءل عضوان فیما لو كان ذلك سیؤثر على توفیر خدمات الترجمة،لصندوقا

الفوریة.

وأثار األعضاء إمكانیة النظر في میزانیتي الصندوق ومكتب التقییم المستقل في وثیقتین منفصلتین.- 16

مزید من المعلومات حول توفیردعا األعضاء إلى،فیه بإسقاط النمو الصفريوفي الوقت الذي تم الترحیب - 17

لتطوره. وتضمنت التعلیقات األخرى طلبا لمزید من المعلومات عامبما في ذلك استعراض،التوزیع الداخلي

غ معلومات عن توزیع المبللىعالوة عما أمكن ذلك، إذا ، 2012لعام و ، 2011عن األرقام الفعلیة لعام 

،مهنیینكان مظروف المیزانیة یتضمن زیادة في رواتب الموظفین الوفیما لو، 2012-2011المرحل للفترة 

من امج نبر جانب الأو اتيالسیاسالجانب فیما لو كانت قضایا التمایز بین الجنسین قد أدرجت في كذلك و 

وأساس معدل الكفاءة ومدى متانته وٕامكانیة الوثوق به.،لمیزانیةا

والمقصود بها السعي للحصول على ،یةمبدئعامستعراض إیضاح أن هذه الوثیقة هي وثیقة ااإلدارة ببدأت- 18

المصادقة على المظروف الشامل.

أعلمت اللجنة بأن هذا الجهد هو جهد جار وال یرتبط بالضرورة بعملیة المیزانیة. ،وبالنسبة لحوار السیاسات- 19

وهذا ما ،أكدت اإلدارة بأنه لم یتم التخطیط ألي منها في هذه المرحلةواحدةاللمرة اوفیما یتعلق بمسألة بنود 

فیما یتعلق بالفوارق في األعداد الخاصة ببرنامج القروض سبب ظهور هذا الخط وكأنه صفر. و یفسر

والوثیقة الحالیة، ال بد من إجراء تحلیل 2011والمنح بین االستعراض المسبق رفیع المستوى المقدم عام 

أما بالنسبة .لموضوع في مرحلة الحقةإلى اووعدت اإلدارة بالرجوع ،لهاتین الوثیقتینتفصیالأكثر 

عملیابأن المخصصات تستند فقد أوضحت إدارة الصندوق ،للمخصصات اإلقلیمیة لبرنامج القروض والمنح

تبار عوامل مثل یأخذ بعین االعر وتوضع وفقا لنظام تخصیص الموارد على أساس األداء الذي اطقإلى األ

التساؤل المطروح بشأن بوفیما یتعلق .اإلجمالي للفرد الواحد وحجم السكان الریفیین واألداءقوميالالدخل 

تم تسلیط الضوء على أن االختالفات الظاهرة بین الوثیقة الحالیة واإلطار االستراتیجي ،القضایا المواضیعیة

تضع الوثیقة الحالیة ،للعملااإلطار االستراتیجي یضع أهدافالقیاس. ففي حین أن إلى أسلوبمردها أساسا 

بصورة غیر موجودةوأن أهداف الفئتین ،لنتائجى الإیستند و الخطوط العریضة لبرنامج عمل قابل للقیاس 

في العدید من المجاالت المواضیعیة المدرجة. وفیما یتعلق بالتوزیع الجغرافي في فترة التجدید الثامن مباشرة

هذه المعلومات. على ارد الصندوق، فإن التقریر عن الفعالیة اإلنمائیة للصندوق هو الوثیقة التي تحتوي لمو 

،عالوة على نظام تخصیص الموارد على أساس األداء المشار إلیه آنفاو ،وفیما یتعلق بالتوزیع اإلقلیمي
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امج نمائة من إجمالي بر بال40أن الصندوق وافق على تخصیص ما ال یقل عن موضحةاإلدارةافتضأ

القروض والمنح ألفریقیا جنوب الصحراء.

برنامج القروض والمنح المعروض في هذا التقریر یستند إلى الموارد العادیة للصندوق كما أبلغت اللجنة بأن- 20

التدفقات العائدة قد ال تكون بالضرورة بهذه الموثوقیة.إسقاطات بعض أن و . دون غیرها

ق أیضا بأن برنامجها للكفاءة یهدف إلى القیام ببعض األمور بتكلفة أقل.ذكرت إدارة الصندو و - 21

أوضحت إدارة الصندوق بأن ،وباستذكار الطلبات لتوفیر المزید من المعلومات اإلضافیة عن األرقام الفعلیة- 22

س وسوف تتاح للدورة القادمة للمجلحالیا هنالك وثیقة منفصلة توفر مثل هذه المعلومات یتم إعدادها 

الستعراض المسبق رفیع المستوى.االنظر في علىتهالتنفیذي بهدف مساعد

ما المالیة للصندوق تسمح بترحیلللوائحفقد أوضحت إدارة الصندوق بأن ا،وأما فیما یتعلق بقضیة الترحیل- 23

. وفیما بالمائة3كان باإلمكان ترحیل ، لذابالمائة96تم استخدام 2011بالمائة، وأنه وفي عام 3نسبته

لجت به العام الماضي و بنفس األسلوب الذي عولجتفقد ع،ننییمهلموظفین الایتعلق بقضیة زیادة رواتب 

إدارة أكدت ،بین الجنسین. وفیما یتعلق بالتمایزاألموالیتم إنفاق ن لتمرر الزیادة فلمل بأنه إذا ائقالو 

في المنظمة بأسرها على حد و برامج الفيلجنسینبین ایزماتتعمیم قضایا الالصندوق على أنه قد تم بالفعل

مثل هذا الموضوع. وفیما یتعلق لولكنها أوضحت بأن المیزانیة ال تحتوي على خط مخصص .سواء

بها لتدفقها، فإن التكالیف الجاریة ترد تحت المیزانیة لطبیعة التي ال یمكن التنبؤلاألموال التكمیلیة ونظرا ب

اإلداریة.

بالمائة لمكون 0.12ر اجنة أیضا بأن هنالك تعدیل ال یتضمن أي مكسب أو خسارة بمقدكما أعلمت الل- 24

موافقة علیه.للاسعیالدولیة إلى الجمعیة العامة جنة الخدمة المدنیةنیین سترفعه لمهرواتب الموظفین ال

لخدمات وفیما یتعلق بالطلب الذي تقدم به بعض األعضاء للحصول على توضیحات بشأن اإلبقاء على ا- 25

سلطت إدارة الصندوق الضوء على أن هنالك مقترح ،سیة في الصندوقارئاللهیئات لالتي یتم توفیرها 

ضوء وفي وبهذا الصدد .مخصوص بهذا الموضوع سیتم عرضه على الدورة القادمة للمجلس التنفیذي

تقلیص الرامیة إلىجراءاتاإلهنالك عدد من ،الحاجة المستمرة للحصافة في وضع المیزانیة وزیادة الوفورات

من جملة أمور ،ومن بین هذه اإلجراءات.ناقش في المجلس التنفیذيیالنفقات مما یتم تصوره ومما س

وضع سقف على طول الوثائق بهدف ضمان استمرار توفیر المعلومات الرئیسیة بجمیع لغات ،أخرى

الصندوق.

فرصة الستعراض التقریر النهائي عن توفیر البا لمكون مكتب التقییم المستقل طلعلى التعلیقات وشملت- 26

فیما إذا كان من المتوقع و التنفیذي،المجلسه فيفي ندوة غیر رسمیة قبل مناقشتةالمؤسسیالكفاءةتقییم

كذلك .المیزانیة النهائیة التي ستعرض في دیسمبر/كانون األول عن االستعراض المسبق الحاليأن تختلف 

تكالیف االستشاریة في هذه الهو موقع ماو ، واألرقامالسرد التوضیحيبین طلب توضیح عن الرابط

وٕامكانیة قیام مكتب ة،تكلفتبعات ذلك على الاألثر و قییمدور مكتب التقییم المستقل في توتوضیح ،المیزانیة

تستعرض تقاریر األخرى المتعددة األطرافاإلنمائیةالمصارفالتقییم المستقل بإطالع اللجنة فیما إذا كانت 
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نظرا لمضامین ذلك على عبء عمل المكتب إذا أخذنا باالعتبار إمكانیة ،بالمائة100إنجاز المشروعات 

عدد تقاریر إنجاز المشروعات التي تعدها إدارة الصندوق.فيزیادة سریعة حدوث 

ها من كل من لجنة اتي تلقأحاط مكتب التقییم المستقل اللجنة علما بتداخل نمط التعلیقات ال،لذلكواستجابة- 27

مراجعة الحسابات ولجنة التقییم.

حالیا على دورة دیسمبر/كانون عرضهخططموأبلغت اللجنة بالتقدم المحرز في تقییم الكفاءة المؤسسیة ال- 28

إضافة إلى المقترح النهائي الخاص بتاریخ ،وسیتم عرض تحدیث عن عملیة التقییم.األول للمجلس التنفیذي

على دورة لجنة التقییم المقرر عقدها في ،حرزالملمجلس التنفیذي اعتمادا على التقدم عرضه على ا

إلدارة الصندوق في نهایة موجه تقریر مرحلي دداعأكتوبر/تشرین األول. وفي هذه األثناء فقد تم إ

سبتمبر/أیلول بنهایة هذه التعلیقاتلاتكماستوقع المومن ،التقییمعلىیولیو/تموز للحصول على تعلیقاتها 

. وكذلك وافق مكتب التقییم المستقل على تنظیم ندوة غیر رسمیة قبل عرض التقریر النهائي على 2012

المنبثقة عن هذا التقییم.الرئیسیةالمجلس التنفیذي لمناقشة االستنتاجات والتوصیات

یعتمد إلى حد كبیر سسبق االستعراض المو المیزانیة النهائیة بینختالفاالمدى أن كذلك أعلمت اللجنة ب- 29

وأكد مكتب هامة.طرأ تغییرات تتوقع أن مع أنه من غیر المعد حالیا تعلى القائمة النهائیة للتقییمات التي 

وأن المكتب یخطط لمساعدة ،التقییم المستقل بأنه جزء من الجدل الدائر حول تقییم األثر في الصندوق

كذلك حدد المكتب أیضا الطرق التي ینتهجها .ییمات األثرتقبالصندوق على تطویر القدرات على القیام 

بالفعل لالنخراط بصورة أعمق في تقییمات األثر.

تحت بندالتكالیف مدرجة إلى حد كبیر هذهفقد أعلمت اللجنة بأن،تكالیف االستشاریةالوفیما یتعلق ب- 30

عن التكالیف المطلوبة ماتقترح المیزانیة النهائیة سوف یوفر المعلو متكالیف غیر الموظفین وأن 

االستشاریة.

یعتمد األمراستجاب مكتب التقییم بالقول بأن ،المشروعاتإنجازوفیما یتعلق بالتثبت من صحة تقاریر - 31

، فإن المكتب وحتى تاریخه.الحكومات/ إدارة الصندوقعدهانجاز المشروعات التي ستإعلى عدد تقاریر 

هذه التقاریر في العام الواحد اعتمادا على عدد صحة تثبتا من 25-10ما بین یقوم بصورة نمطیة بإجراء 

تقریرا من تقاریر 30التقاریر التي تستكمل في أیة سنة من السنوات. ومن المتوقع أن یكون هنالك حوالي 

وبالتأكید فإن موارد الصندوق وتوقیت تسلیم هذه التقاریر من إدارة .2013إنجاز المشروعات في عام 

وفي حال كانت نسبة .الصندوق إلى المكتب سیؤثر على عدد التقاریر التي سیتم التثبت من صحتها بالفعل

ینة تمثل هذه التقاریر ، یتم عندئذ اختیار عبالمائة100التقاریر التي یتم التحقق من صحتها أقل من 

فریق ما یتماشى مع معاییر الممارسات السلیمة المتبعة في بالعشوائیة ةئیا باستخدام طریقة العینإحصا

التقییم.مجالالتعاون في

كما .وأشار إلى أن اللجنة قد أحیطت علما بالمیزانیة اإلداریة،هذا البندزبعدئذ قام رئیس االجتماع بإیجا- 32

رة الصندوق افیة  التي طلبتها اللجنة والتأكیدات التي أعطتها إدالمعلومات اإلضاذكر رئیس االجتماع أیضا ب

ووافقت لجنة .نظر المجلس التنفیذي في هذه الوثیقةقبل بأنه ستوفر هذه المعلومات في الوقت المناسب 

بعض بقاءولكنها أشارت أیضا إلى،مراجعة الحسابات على المستوى المقترح لمیزانیة مكتب التقییم المستقل
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إما من قبل المجلس أو من قبل لجنة التقییم في اجتماعها التالي قبل أن تنظر تطرق إلیهاضایا مفتوحة للالق

في المقترح النهائي المقرر عرضه علیها في نوفمبر/تشرین الثاني.مراجعة الحساباتلجنة 

2012في الصندوق لعام واإلشراف تقریر مرحلي عن خطة عمل مكتب المراجعة

ودعا إدارة الصندوق إلى عرضه.دهذا البناالجتماعقدم رئیس - 33

على النحو التالي:2012أبلغت إدارة الصندوق اللجنة بأن هذا التقریر موجز لتنفیذ خطة العمل لعام - 34

مراجعات عملیات تصمیم تفقد استكمل،خطة العمل المصادق علیها في طریقها للتنفیذالمراجعة:- 35

لیست و .وحافظة األوراق المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق،تب القطریةوخدمات الدعم للمكا،المشروعات

هنالك أیة تغییرات مما یتوجب اإلبالغ عنه أو اقتراحه.

وقد حصل .یعد معدل تلقي الشكاوى متماشیا مع ما كان األمر علیه في العام الماضيالتحقیقات:- 36

ولكن ،ن التحقیقات في مارس/آذار الماضيالموظفین مع استقالة الموظف المسؤول عمجال اضطراب في 

كذلك .مسؤول عن التحقیقات في یولیو/تموزجدیدتم التطرق إلى هذا الموضوع من خالل تعیین موظف

ضافیة من خالل إعادة تخصیص المیزانیة.اإلموارد التم توفیر بعض 

وأما معدل تنفیذ التوصیات فیعتبر جیدا للغایة.- 37

ضمان الجودة ووظیفة لاالستعراض الخارجيتوفرة للجنة عن التقدم المحرز فيوتم تحدیث المعلومات الم- 38

وعین ،وكان رئیس الصندوق قد صادق على خیار القیام بتقدیر خارجي مستقل بالكامل.المراجعة الداخلیة

وهي العملیة التي یدیرها مكتب التعیین في،مدیرة مكتبه لإلشراف على عملیة اختیار المقیم الخارجي

ستكمل التقدیر في الفترة من یالصندوق باستخدام إجراءات التعیین المعمول بها في الصندوق. وسوف 

على 2012ویتوقع صدور التقریر النهائي خالل عام .2012أكتوبر/تشرین األول إلى نوفمبر/تشرین الثاني 

اق التقدیر ال بد من . وفي سی2013أن یقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات في أول اجتماع لها في عام 

وربما مع بعض ،ن على اتصال مع رئیسة اللجنةو المقیمسیكونوبهذا الصدد ،وجهات نظر اللجنةعتبارا

أعضائها خالل الشهر القادم إلجراء مقابالت معهم.

فيصیخصالتوتضمنت التعلیقات الموجهة إلى اإلدارة طلب توضیحات عن الحجوم الدقیقة إلعادة - 39

،والتقدیرات واألوضاع القطریة،وضیحا عن وضع بعض المراجعات مثل كفاءة النظام القانونيالمیزانیة وت

توضیح عن مبادرة بناء القدرات.للاوطلب

نطوي علیها إعادة تأوضحت اإلدارة أن القیمة التي ،المیزانیةفي ص یخصالتبالنسبة لموضوع إعادة - 40

ص المیزانیة خالل یخصالتد جاءت من إعادة وق،دوالر أمریكي000200التخصیص هذه هي بحدود 

أن ت اإلدارةضحأو ،لمستشاري التحقیقات. وفیما یتعلق بالمراجعاتتاستخدمو ،استعراض منتصف المدة

فقد تم تحدید األقطار بناء على ،مراجعة الخدمات القانونیة لم تستهل بعد. وبالنسبة للمراجعات القطریة

تقدیرین لبناء القدرات بنة بأن مكتب المراجعة واإلشراف كان یعتزم القیام وأعلمت اللج.اعتبارات المخاطر

تم تن یبدأ ما أن أثانيومن المحتمل للتقدیر ال،بد من إیقاف أحدهما بعد إعادة تقییم االحتیاجاتوكان ال

تعبئة األموال له.
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أخذت اللجنة علما بالتقریر.- 41

لمجلس التنفیذيعلى اةضرو عمالتقاریر المالیة المعیاریة ال

،تم مناقشته تحت هذا البندمما ستلهذا البند وأعلم اللجنة بأن هنالك عدد من التقاریر تماعجقدم رئیس اال- 42

الموارد المتاحة لعقد و وضع مساهمات التجدید الثامن، و وهي تقریر التجدید التاسع لموارد الصندوق، 

، ووضع متأخرات أصول 2012لفصل الثاني من عام تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لوالااللتزامات،

.ورسوم خدمتهاها فوائدالقروض و 

المستهدف مستوى بالمائة من ال85تضمنت التعلیقات الواردة من األعضاء طلب إیضاح عن تركیبة الـ - 43

ن وفیما إذا كان مستوى التعهدات یتضم،إلى التاریخ الذي یدخل فیه حیز النفاذةإضاف،لتجدید التاسعل

ملیون دوالر أمریكي للتجدید 30عند ترحیبها بدفعة الـ ،وأحاطت اللجنة علما.يحواشالجمیع األرقام في 

ه تسجیلبأن هذا المبلغ لم یتم ،الثامن للموارد التي سددتها الوالیات المتحدة األمریكیة في نهایة یولیو/تموز

.2012وضعها بتاریخ نهایة یونیو/حزیران في تقریر وضع مساهمات التجدید الثامن للموارد الذي یظهر

حسب هي تالصندوق و مالیة فياللوائحجزء من اليبالمائة ه85نسبة الأوضحت إدارة الصندوق بأن- 44

بالمائة جمیع التعهدات للتجدید 85المستهدف للتجدید. ویتضمن المبلغ الذي یشكل المستوىعلى أساس

وقد تأخذ التعهدات أشكال مختلفة ،دام سعر صرف ثابت للتجدیداألمریكیة باستخالدوالرات مترجمة إلى 

كأن یكون ،بعضها مشروطاالتي یأتي وتتضمن الحواشي توضیحات عن التعهدات .مكتوبة أو شفهیة

ویتم التحقق من جمیع التعهدات من قبل مكتب المستشار العام في ا.مشروطا بموافقة البرلمان علیه

على خلفیة المستوى المستهدف.تحتسبهدات مدرجة الصندوق قبل احتسابها كتع

30من تاریخأوضحت اإلدارة أیضا بأن تقریر وضع مساهمات التجدید الثامن للموارد كان قد اتخذو - 45

تم إضافة تولكن س،لم یتضمن أیة دفعات تم تسدیدها الحقا لهذا التاریخ وبالتاليفاصالایونیو/حزیران تاریخ

األموال من الوالیات تسلم وبالفعل فقد تم .بهذا الشأنلمجلس التنفیذيإلى اي سیرفع مالحظة في التقریر الذ

المتحدة.

لم ترد أیة تعلیقات أخرى على ما تبقى من التقاریر.- 46

إجراءات إدارة االستشارات

جتماع نوفمبر/تشرین الثاني.اذكر رئیس االجتماع اللجنة بأن هذا البند تم تأجیله إلى - 47

ة بالتغییرات األخیرة في ترتیبات استضافة اآللیة ذات الصلكالیف والتبعات المالیة تحدیث عن الت

ة التصحركافحالعالمیة التفاقیة األمم المتحدة لم

.هإلى عرضإدارة الصندوق قدم رئیس االجتماع لهذا البند ودعا - 48

رة التفاهم بین الصندوق أعلمت إدارة الصندوق اللجنة بأن التغییرات الناجمة عن النسخة المعدلة من مذك- 49

توفیر مساحات للمكاتب فقط. وأشارت بلتصحر تحصر ترتیبات االستضافة مكافحة اواتفاقیة األمم المتحدة ل
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دوالر أمركي 000160ها نم، دوالر أمریكي تقریبا000210إلى أن التكالیف المستقبلیة المقدرة هي بحدود 

االتصاالت.المعلومات و تكنولوجیالیفتكاكدوالر أمریكي 00050و،تكالیف إدارةك

وأتكالیف القانونیة الوال تتضمن ا،موظفا ومستشار 25على قوة عمل تقدر بـ هذهلتكالیفاوتستند تقدیرات - 50

المالیة أو المؤسسیة. وتقدر تكالیف الخدمات المستثناة هذه التكالیف أو مراسمتكالیف الموارد البشریة أو ال

أمریكي.دوالر000490بحدود 

بالمائة من المیزانیة اإلداریة.8أي ، 000186فهي بحدود 2012أما رسوم إدارة الصندوق لعام - 51

والتي یتم تغطیتها حالیا كل شهر ،علمت اللجنة بعدم كفایة تمویل المیزانیة اإلداریة لآللیة العالمیةكذلك أ- 52

كافحة التصحر.ملمن خالل تحویالت شهریة من اتفاقیة األمم المتحدة على حدة

ما تبقى من لوتضمنت تعلیقات واردة من األعضاء طلب توضیحات عن المبلغ المطلوب لتمویل المیزانیة - 53

وعدد الحاالت القانونیة التي قد یترتب ،اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحرفيسیولةالووضع ،العام

نتائجها المتوقعة.و علیها تبعات مالیة 

إلدارة إلى أن المبلغ المطلوب لتلبیة النقص في المیزانیة الموافق علیها حتى نهایة العام استجابة اأشارت و - 54

اتصال مستمر مع اتفاقیة األمم المتحدة علىوأشارت اإلدارة إلى أنها .دوالر أمریكي000700هو بحدود 

أقرب وقت ممكن. وبالنسبة في هابالحاجة إلى تمویلتذكیرها الفجوة التمویلة و لتحذیرها من التصحر لمكافحة

أن األمر یعتمد على تلقي اتفاقیة األمم المتحدة وه هخلصت إلیلموضوع السیولة فقد أشارت اإلدارة بأن ما 

لمكافحة التصحر لألموال من الجهات المانحة لها.

ئة الخدمة ، جمیعها لموظفین من فثالث قضایاهنالكأنبت اإلدارة لاق،وبالنسبة لعدد القضایا القانونیة- 55

العامة، وأنها قید االستعراض حالیا بالتشاور مع مستشار قانوني خارجي.

تمت اإلحاطة بهذا التحدیث.- 56

التدفقات النقدیة المستدامةنهج تحدیث شفهي عن 

تمت دعوة إدارة الصندوق لعرض تحدیث عن نهج التدفقات المالیة المستدامة.- 57

والتدفقات واالفتراضات ،برنامج القروض والمنحلتحدید مة غطى العرض نهج التدفقات النقدیة المستدا- 58

وتنفیذ ورصد هذه المبادرة.،ثار النموذج مع افتراضات متغیرةآوأمثلة عن ،الرئیسیة في هذا النموذج

كما أعلم األعضاء أیضا بالقرار المتخذ باالنتقال من سلطة االلتزام بالموارد مقدما إلى نهج التدفقات النقدیة - 59

ط الضوء على المزایا التي یتمتع بها یتدامة خالل مشاورات التجدید التاسع لموارد الصندوق. وتم تسلالمس

.اااللتزام بالموارد مقدمسلطة نهج التدفقات النقدیة المستدامة مقابل 

المسوغات تبني نموذج التدفقات النقدیة المستدامة لتحدید برنامج القروض والمنح واالفتراضات توتضمن- 60

النقدیة. وتم تذكیر اللجنة بأهمیة اإلبقاء والخارجة العائدة التدفقات ناجمة عنه حقیقة أنه یحتسب جمیع ال

م.ئتعدیل كما هو مالالو عة مراجالتستوجبعلى افتراضات متینة 

النموذج المالي.هذاكذلك عرضت اإلدارة أمثلة على أثر التغییرات في االفتراضات الرئیسیة المختلفة على- 61
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ك نموذج أساس واحد یتم تحدیثه باألرقام الفعلیة للقوائم المالیة. كذلك لاختتمت اإلدارة بقولها أنه سیكون هناو - 62

وسیتم توفیر تحدیثات منتظمة للجنة مراجعة الحسابات ،سیتم تحدیث افتراضات متنوعة عن نماذج موازیة

جنة الداخلیة للمالیة.لوال

ل رأي عن جدوى النظام الذي یبدو أنه یشكتاللجنة إلى حاجةاللجنة تضمنت التعلیقات الواردة من أعضاءو - 63

وفیما إذا كان سیتم استبدال سلطة االلتزام بالموارد ،كذلك عن تواتر إبالغ اللجنةو ،خطوة إلى األمامیشكل 

مقدما بنهج التدفقات النقدیة المستدامة.

على التخلي عن سلطة االلتزام بالموارد مقدما المواردجزء من تجدیدكوأكدت اإلدارة أنه قد تم االتفاق - 64

وٕابالغ لجنة مراجعة الحسابات والمجلس ،وأنه سیتم تحدیث وضع التدفقات النقدیة المستدامة،تدریجیا

التنفیذي ربما مرتین في العام.

تمت اإلحاطة بهذا التحدیث.- 65

هي عن تطور نظام القروض والمنحفتحدیث ش

التالیة وسلطت الهامة المجاالت عن المشروع وأبلغت لجنة مراجعة الحسابات بعرضت اإلدارة تحدیثا شفهیا- 66

:هایالضوء عل

وقد أدت زیادة عدد . Flexcubeلي لنظام القروض والمنح یالجانب التشغمن النسخة األخیرة سیتم تركیب - 67

ن استیعابه ضمنمما یمكتعدیل العقد مع زیادة طفیفة في التكلفة یالئم الصندوق إلىلعدیالت علیه الت

میزانیة الطوارئ.

التعدیالت وٕادخال الفوترةوأكدت اإلدارة مجددا على عزم الصندوق على تعدیل بعض اإلجراءات في مجال - 68

أنه ال توجد تأخیرات كما أكدت،إلى الحد األدنىمواءمة تدفق األموال لتخفیف مسألة العلى بأثر رجعي

ن تصور زیادة ضئیلة في اإلطار الزمني للمشروع في مرحلته كبیرة في األنشطة الحالیة على الرغم م

األولى.

مستودع البیانات فیه ألن لجهة تكالیف المشروع علىبعض الزیادة طرأ قد تبأنه وأعلمت اإلدارة اللجنة - 69

التقدیرات األولیة للتكالیف كانت منخفضة أكثر من الالزم. كذلك أعلمت اللجنة باألنشطة الحالیة لكل من 

إضافة ،جملها على الطریق الصحیحلبیانات في المشروع والتي تبدو بماستودعجانب التشغیلي وجانب مال

هو خطر ترحیل فه في هذا المشروع دیإلى الخطوات التالیة المتوقعة. وأما الخطر األساسي الذي تم تحد

یتم رصده بدقة.الذي البیانات 

بة من العرض و نسخة مكتتوزعه،وبناء على طلب من.وشكر رئیس االجتماع اإلدارة على هذا التحدیث- 70

ولم ترد أیة تعلیقات من األعضاء..ي على أعضاء اللجنةهالشف

تمت اإلحاطة بهذا التحدیث.- 71
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مة األمم المتحدةو تقریر وحدة التفتیش المركزیة: إطارات المساءلة في منظ–مسائل أخرى 

ه قد طلب إدراج هذا البند على جدول األعمال بهدف قدم رئیس االجتماع لهذا البند وأعلم اللجنة بأن- 72

وذلك بهدف اإلصغاء إلى ،استعراض وتلمس كیفیة تعامل الصندوق كمنظمة مع ثقافة الشفافیة والمساءلة

إذ أن وكاالت األمم المتحدة األخرى في روما أخذت بهذا ،اإلدارة وكیف تطبق الشفافیة في هذه المنظمة

.هعناصره وتوصیاتبتبنيالتقریر وهي تقوم 

في هیكلیة وتسییر التطرق لجمیع األسئلة قد تم ه أوضحت اإلدارة من خالل مكتب المستشار العام بأن- 73

ها ضمن یلإوأن جمیع عناصر العهود السیاسیة واإلدارة المالیة والضوابط الداخلیة یتم التطرق ،الصندوق

الي:على النحو التوهیكلیتهیر الصندوقیاإلطار القائم لتس

لیة هیكبینالعهود السیاسیة باتفاقیة إنشاء الصندوق التي تعتبر دستورا لهذه المنظمة وتهتديت

الصندوق وتقود المعاییر والبیئة السیاساتیة بما في ذلك سیاسة التقییم.وتسییر

البشریة.تسترشد اإلدارة والتسییر المالي باللوائح المالیة وبقرارات المجلس التنفیذي وسیاسة الموارد

وهي على الحال الذي ،أما الضوابط الداخلیة فهي متأصلة في الوظائف كما شرحه المراجع الداخلي

.منتظمعلى أساس المجلس التنفیذيهامقییة التي وضعها مجلس المحافظین ویتطلبه اللوائح المالت

،الممكنة إلدخال تحسیناتوأعلمت اللجنة أن إدارة الصندوق منفتحة على استعراض التقریر لتحري الفرص- 74

ولكن ذلك كان مجرد استعراض للعوامل الموجودة أصال في الصندوق.

تحدید المجاالت الممكنة إلىهدفیعبر رئیس االجتماع عن تقدیره لالستجابة واقترح القیام باستعراض - 75

ا التالي.إلدخال التحسینات. وستقدر اللجنة حصولها على تحدیث لوضع هذا االستعراض في اجتماعه

مسائل أخرى 

أثار عضو من أعضاء اللجنة مسألة إمكانیة الحصول على معلومات إضافیة عن وضع اآللیة العالمیة - 76

على شكل ورقة توزع على أعضاء اللجنة.

دورة المجلس أمامعن هذا الموضوع اشفهیام عرضرئیس الصندوق سوف یقدذكرت اإلدارة اللجنة بأن - 77

التنفیذي القادمة.

المالیة لهذا جوانبن لجنة مراجعة الحسابات كانت تتطرق فقط للإتتم رئیس االجتماع هذه القضیة بقوله واخ- 78

."المنسقون واألصدقاء"مثل سیاق آخرالموضوع وأنه یمكن النظر في مناقشة أوسع في سیاق


