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تقرير لجنة مراجعة الحسابات عن  برننامع عمنل الونندو  
  العاديننننة والرلسننننمالية يالمسننننتند إلننننى النتننننايع  والميننننزانيت

  وبرننننننامع عمنننننل مكتننننن  التقيننننني  3102لمونننننندو  لعنننننا  
المستقل في الوندو  المستند إلنى النتنايع وميزانيتنع لعنا  

  يوالتقرينننر  3102-3102شنننارية لمفتنننرة وخطتنننع اإ 3102
  ع  مبادرة تخفيف ديو  البمندا  الفقينرة المثقمنة يالمرحمي

 بالديو  وتنفيذ نظا  تخويص الموارد عمى لساس األداء
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المستند إلى النتايع  تقرير لجنة مراجعة الحسابات ع  برنامع عمل الوندو  
  وبرنامع عمل مكت  التقيي  3102  العادية والرلسمالية لموندو  لعا  يوالميزانيت

شارية وخطتع اإ 3102المستقل في الوندو  المستند إلى النتايع وميزانيتع لعا  
  ع  مبادرة تخفيف ديو  البمدا  الفقيرة يمي  المرحيوالتقرير  3102-3102لمفترة 

 المثقمة بالديو  وتنفيذ نظا  تخويص الموارد عمى لساس األداء

ه مكتب التقييم إلى أن القسم الذي أعد مشيرة 3124المجنة البند المتعمق بوثيقة ميزانية عام  ةرئيس تعرض -1
والسبعين في  الثالثةييم خالل دورتيا المستقل في الصندوق يشمل كل التعميقات التي أبدتيا لجنة التق

التقريرين المرحميين  القسمين المحتويين عمى التقرير يتضمن . ولوحظ أيضًا أن3123أكتوبر/تشرين األول 
البمدان الفقيرة المثقمة بالديون ونظام تخصيص الموارد عمى أساس األداء بغرض ديون المتعمقين بمبادرة 

 دوق.رير في الصناترشيد إعداد التق

وعرض كبير الموظفين الماليين ورئيس دائرة العمميات المالية القسم المتعمق بالصندوق في الوثيقة وسمَّط  -2
 الضوء عمى النقاط التالية:

  ُأدرجت في وثيقة الميزانية النيائية طمبات تمقي معمومات إضافية باإلضافة إلى التعميقات المقدمة من
 االستعراض المسبَّق الرفيع المستوى.في  نظراللجنة مراجعة الحسابات أثناء 

  بانخفاض طفيف  3124عام لمميار دوالر أمريكي لبرنامج القروض والِمنح  2.177اقترحت اإلدارة مبمغ
 255.25مميار دوالر أمريكي؛ وميزانية عادية قدرىا  2.1:2، وىو 3123عن المبمغ المتوقع حاليًا لعام 

؛ وميزانية رأسمالية 3123مية صفرية مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام مميون دوالر أمريكي تمثل زيادة اس
 مميون دوالر أمريكي. 4.8مبمغ ب

  والتكاليف  3124عام لسمية صفرية في الميزانية العادية بعد استيعاب التكاليف اإلضافية ازيادة تحققت
ميون دوالر أمريكي. م 6.5التي كانت تموَّل من قبل من مصادر مخصصة بما يبمغ مجموع قيمتو 

في المائة في  72.9من  2ميزانية المجموعة  نسبة مجموع انخفاض إلىاستيعاب تمك التكاليف  وأدى
التي طرأت جانبًا من الزيادة ويعوض ذلك االنخفاض  ،3124في المائة في عام  0.:6إلى  3123عام 
 ة.في المائ 9.8في المائة إلى  8.3من  3المجموعة نسبة ميزانية  عمى

  حصة دائرة إدارة البرامج من الميزانية العادية أساسًا بسبب نقل وظائف منيا إلى دوائر انخفضت
والتخفيضات المحددة في أعداد الموظفين خالل عممية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل.  ،أخرى

م لبرنامج قروض وأكدت المجنة أن تخفيض موارد دائرة إدارة البرامج لن يؤثر سمبًا عمى التنفيذ العا
 .3124جودتو في عام  ولن يمسوِمنح الصندوق 

  سيزيد إدخال الميزنة اإلجمالية من الشفافية في اإلبالغ عن التكاليف اإلضافية الممولة من رسوم إدارة
مميون دوالر أمريكي من  :6.3األموال التكميمية والمتممة. ولوحظ أنو بعد إدراج مبمغ إضافي بما قيمتو 



EB 3123/218/R.3  

3 

اإلضافية لدعم األموال المتممة في الميزانية اإلجمالية، ازدادت النسبة المئوية لمميزانية  التكاليف
 في المائة. 71.6إلى  2اإلجمالية المخصصة لممجموعة 

وعرض مدير مكتب التقييم المستقل في الصندوق باإلنابة القسم المتعمق بالمكتب في تقرير ميزانية عام  -3
 ئيسية التي ُطرحت في أثناء النقاش:. وفيما يمي النقاط الر 3124

  استعرضت لجنة التقييم الوثيقة في دورتيا التي ُعقدت في أكتوبر/تشرين األول وأعربت عن تأييدىا
 .3124لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق وميزانيتو المقترحة لعام  الواسع

 3124التنفيذي في أبريل/نيسان  كان من المتصور أن تعرض عمى لجنة التقييم وعمى المجمس 
 استنتاجات التقييم المؤسسي لمكفاءة.

  رىنًا بموافقة المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول، سيجري مكتب التقييم المستقل لممرة األولى
 تقييمًا لعمميات تجديد الموارد في الصندوق.

 في إطار مساىمتو جراء تقييمات األثر بتقديم الدعم إلى اإلدارة في إ سيقوم مكتب التقييم المستقل
 .التزامات التجديد التاسع لممواردالمحددة في الوفاء ب

  في  2.5ماليين دوالر أمريكي تقريبًا انخفاضًا حقيقيًا بما نسبتو  7تمثل الميزانية المقترحة المحددة بمبمغ
 .3123المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة في عام 

يرىا لمعروض المقدمة. وردت اإلدارة عمى التساؤالت المطروحة من أعضاء المجنة وأعربت المجنة عن تقد -4
حول عدد من المسائل، من قبيل تخفيض الموارد المخصصة لدائرة إدارة البرامج؛ وزيادة المرتبات؛ واختالف 

ات؛ وِمنح األرقام الواردة في الوثيقة النيائية عن المبالغ التي عرضت من قبل عمى لجنة مراجعة الحساب
؛ والمجوء إلى عممية 5إطار القدرة عمى تحمل الديون؛ وتكاليف السفر؛ وتدابير تحقيق وفورات في المجموعة 

مراجعة الوظائف؛ وتغيير الييكل التنظيمي لمصندوق؛ واالمتثال لمعايير العمل األمنية الدنيا في المكاتب 
 القطرية لمصندوق والمباني المشتركة؛ وتمويل تكاليف مبادرة ديون البمدان الفقيرة المثقمة بالديون.

ستقل في الصندوق مستقباًل في وثيقة منفصمة وليس ة عرض برنامج عمل مكتب التقييم الممجنوطمبت ال -5
 باالقتران مع ميزانية المكتب نظرًا ألن برنامج العمل ال يركز عمى الموارد المرصودة في الميزانية.

وأشار ممثل الواليات المتحدة إلى سياسة الواليات المتحدة بشأن تشجيع المصارف اإلنمائية المتعددة  -6
ة اسمية صفرية في مرتبات الموظفين سواًء بالنسبة لموظفي الفئة الفنية أو األطراف عمى األخذ بزياد

أي زيادة في مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة  عدم اقتراحالخدمات العامة. وأوضحت اإلدارة  فئةموظفي 
امة بات موظفي الخدمات العفقط عن أثر وقف تجميد زيادات مرت 3124. وتعبِّر ميزانية عام 3124في عام 
( في التي تقوم بذلك من بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لياة من الصندوق )الوكالة الوحيدة المفروض

التي  الدراسةبعد االنتياء من  3123. وتم رفع التجميد في نوفمبر/تشرين الثاني 3121نوفمبر/تشرين الثاني 
بتخفيض مرتبات موظفي فئة  اأوصت فييو روما  ممرتبات المحمية فيأجرتيا لجنة الخدمة المدنية الدولية ل

. وسوف يكفل التعديل المؤقت في 3124ابتداًء من عام  في المائة 3.:بنسبة  الخدمات العامة
معاممة متساوية لموظفي الصندوق عن طريق مواءمة مرتباتيم مع مرتبات  3121نوفمبر/تشرين الثاني 

وما مقرًا ليا قبل تنفيذ التوصية الواردة في الدراسة التي الموظفين في الوكاالت األخرى التي تتخذ من ر 
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في المائة عمى موظفي فئة  3.: المحدد بنسبةأجرتيا لجنة الخدمة المدنية الدولية. وسوف ينطبق التخفيض 
مواءمة جدول مرتبات الموظفين الحاليين لحين يد زيادات ُجدد المعيَّنين، بينما سيجري تجمالعامة ال اتالخدم

 رتبات الجديد المخفَّض مع جدول المرتبات القائم.الم

أن آخر المعمومات المتاحة من لجنة الخدمة المدنية الدولية تشير إلى أنو سيجري ببمغت المجنة أيضًا وأُ  -7
 1.23زيادة نسبتيا  وسيقابل ذلك، 3124إدخال تغيير اسمي صفري في مرتبات موظفي الفئة الفنية في عام 

المرتبات بتخفيض مماثل في عالوة تسوية مقر العمل. وىذه العممية التي ال تنطوي في المائة في ىيكل 
فنية لن تسفر عن أي زيادة في المرتبات التي يحصل عمييا موظفو الفئة الو  “أي مكاسب أو خسائر”عمى 

سنة ىي نفس العممية التي أخذت بيا لجنة الخدمة المدنية الدولية في ال لتغيير ىيكل المرتباتنتيجة 
الماضية. وأكدت اإلدارة أن الزيادات غير المنفقة في مرتبات موظفي الفئة الفنية المحتجزة في عام 

لن يتم إنفاقيا رىنًا بالتوصية النيائية  مرة أخرى، و ميايترحدوالر أمريكي سيجري  791 111 والبالغة 3123
الواليات المتحدة إلى أن بالده ستحتفظ  لمجنة الخدمة المدنية الدولية بشأن مرتبات الموظفين. وأشار ممثل

زيادات ب المتعمقةبموقفيا لحين انتياء الجمعية العامة من مناقشة توصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية 
 مرتبات الفئة الفنية.

إلى أن المجنة تؤيد عمومًا وثيقة الميزانية  ترئيس المجنة ما دار من مناقشات حول ىذا البند وأشار  توأوجز  -8
تود أن تحتفظ إلى أن الواليات المتحدة  تالتي عبَّرت عن زيادة اسمية صفرية في الميزانية العادية، وأشار 
أكدتو  لإلدارة عمى ما اعن تقديرى ةالرئيس تبموقفيا لحين تمقي معمومات نيائية عن زيادات المرتبات. وأعرب

أيضًا إلى النقاش  تنفيذ برنامج عمميا، وأشار قدرتيا عمى ت يمسمن أن تخفيض موارد دائرة إدارة البرامج لن 
الذي دار حول التدابير المتخذة من الصندوق باالشتراك مع الوكاالت األخرى المتخذة من روما مقرًا ليا 

 لتخفيض تكاليف السفر.

المجنة تقديم  ةرئيس توفيما يتعمق بالمعمومات اإلضافية التي ستقدميا اإلدارة عن بنود معيَّنة، طمب -9
معمومات المتعمقة بِمنح إطار القدرة عمى تحمل الديون في وثيقة منفصمة عند عرض الميزانية عمى ال

المجمس التنفيذي، وأن تقدِّم اإلدارة إيضاحات بشأن الفروق بين المبالغ الفعمية في وثيقة الميزانية الحالية 
 مقارنة بالمبالغ الواردة في وثائق الميزانية لمسنوات السابقة.

 
 


