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 تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة 

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تمفت انتباه المجمس التنفيذي إلى المسائل التي نظرت فييا في اجتماعيا  -2
 .3123 نوفمبر/تشرين الثاني :2الخامس والعشرين بعد المائة المنعقد في 

 اعتماد جدول األعمال

اآلثار المالية لآللية  مستجدات يتناول‘ مسائل أخرى’ بعنوانبند  بعد إضافةم اعتماد جدول األعمال ت -3
 .والتوقعات المستقبمية ذات الصمةالعالمية 

 محاضر االجتماع الرابع والعشرين بعد المائة لمجنة مراجعة الحسابات

 دون إبداء أية تعميقات. عيا الرابع والعشرين بعد المائةالمجنة عمى محاضر اجتما وافقت -4

، 3102برنامج عمل الصندوؽ المستند إلى النتائج والميزانيتان اإلدارية والرأسمالية لمصندوؽ لعام 
وخطته  3102وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوؽ المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 3102-3102اإلشارية لمفترة 

 البند. التي دارت في المجنة حول ىذا المناقشات( EB 2012/107/R.3) يتناول تقرير منفصل -5

 3100تقارير مراجعة حسابات المشروعات لمسنة المالية  

مت 3122عرضت اإلدارة إحصاءات عن تقارير مراجعة المشروعات لعام  -6 . وذكرت اإلدارة أن تمك السنة سجَّ
في المائة  35في المائة بدون تحفظات و 87) المتحفظةواآلراء غير  المتحفظةاستقرارًا في النسبة بين اآلراء 

(. 3122في المائة بتحفظات في عام  31في المائة بدون تحفظات و 91مقابل  3121بتحفظات في عام 
نشأ في بعض األحيان عن ا قد تعني دومًا ضعفًا ائتمانيًا ولكنياآلراء المتحفظة ال توأوضحت اإلدارة أن 

خطابات اإلدارة  وقد زودتائتمانية خطيرة.  مشاكل يمكن أن تخفي غير المتحفظة ، وأن اآلراءمسائل تقنية
 إضافية. ائتمانية ضمانات بإلدارة ستعراض مراجعة حسابات المشروعات اوعممية ا

عن زيادة في الوقت المناسب، وىو ما كشف  تقارير مراجعة الحسابات تقديموشممت اإلحصاءات األخرى  -7
مقارنة بالسنة السابقة. وعمومًا فإن شركات  3122في عام في المواعيد المناسبة ير في معدل تقديم التقار 

 .بالمؤسسات العميا لمراجعة الحسابات مقارنة ىذا الصددفي  كفاءةالمراجعة الخاصة أكثر 

ما باتخاذ إجراءات فورية عمى مستوى المشروعات لحسم أي مسائل محددة في بالتزام الصندوقالمجنة  وأبمغت -8
رصد تنفيذ خطط العمل خبلل بعثات عمل محددة زمنيًا. وي   الرقابة، بما في ذلك وضع خططب يتعمق

 اإلشراف وفي أثناء استعراض تقارير المراجعة البلحقة.

 والتحسينات األخرى في اإلدارة المالية ما يمي: الكفاءات وشممت -9

 ( اعتبارًا بة المراقب والخدمات الماليةشعتركيز مسؤوليات اإلدارة المالية لممشروعات في شعبة واحدة )
وىو ما سمح باتباع نيج أكثر ترابطًا وأكثر اتساقًا في معالجة ، 3123يناير/كانون الثاني  2من 

 المسائل االئتمانية.
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  التوجييية المنقحة لمراجعة  مبادئعمى ال 3122وافق المجمس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول
 حسابات المشروعات.

  نسخة محدَّثة من دليل اإلدارة المالية. 3123في يونيو/حزيران  تصدر 

 .جرى ترشيد عممية تصفية المتأخرات 

 .صدار دليل إلدارة المالية في المنظمة  تم إعداد وا 

  أقيم منتدى حول اإلدارة المالية لممشروعات وأصحاب المصمحة الداخميين إلقميم أفريقيا جنوب الصحراء
 وسيقام بعد ذلك. 3123الكبرى )أفريقيا الغربية والوسطى وأفريقيا الشرقية والجنوبية( في أغسطس/آب 

 .3124منتدى لمناطقين بالمغة الفرنسية في يناير/كانون الثاني 

  الخارجيين والداخميين في  في أداة لمتعمم اإللكتروني بالمغة اإلنكميزية ألصحاب المصمحةبدأ العمل
 .األساسية إلدارة الماليةاممارسات مجال مبادئ و 

بين  االختبلفاتوالتمس أعضاء المجنة إيضاحات بشأن الطريقة التي تعتزم بيا اإلدارة التعامل مع  -:
وشركات المراجعة الخاصة فيما يتعمق بجودة تقارير المراجعة  وبين العميا لمراجعة الحسابات مؤسساتال

والشركات الخاصة أن  لمراجعة الحسابات مؤسسات العميامإذا كان من الممكن لما ودقة مواعيد تقديميا؛ و 
؛ وأنواع تقارير متحفظة أو غير متحفظة التي تحتوي عمى آراء التقاريرب ما يتعمقيفتقدِّم إحصاءات إقميمية 

 المؤسسات المتعاونة.من لمشروعات التي تخضع إلشراف مباشر من الصندوق أو عة حسابات امراج

لمراجعة  مؤسسات العمياالوالتمس األعضاء إيضاحات أخرى بشأن أنواع عمميات المراجعة التي تجرييا  -21
وشركات المراجعة الخاصة وتحديد أسماء مؤسسات المراجعة العميا؛ وما إذا كانت اإلدارة تتوقع  الحسابات

ية محددة عمى المستوى القطري، وما إذا كان من المتوقع إجراء عمميات منيجية لبناء  إجراءات موجَّ
 .جدول التصنيفات المقارنة لمسنوات السابقةالقدرات؛ و 

. حكومية يعمل فييا مراجعون عامونىي مكاتب  لمراجعة الحسابات العميا مؤسساتالورّدت اإلدارة بأن  -22
آسيا والمحيط اليادي. وأبمغت أفريقيا الشرقية والجنوبية و إقميمي وتستخدم ىذه المؤسسات في األغمب في 

آراء مختمفة  بالشرط الذي يقضي بأن تشمل أي عممية من عمميات مراجعة الحسابات ثبلثةالمجنة أيضًا 
طي مختمف جوانب اإلدارة المالية لممشروع. وحول مسألة االعتماد عمى المؤسسات المتعاونة، أوضحت تغ

لتعاون والعمل المشترك. وذكرت اإلدارة أنيا بدأت في وتستطمع مجاالت ا طمبت آراءىا وأفكارىااإلدارة أنيا 
م متطمبات الصندوق، بما في مساعدتيا عمى في لمراجعة الحسابات من أجل مؤسسات العمياالبناء قدرات 

 إلدراجياالمعمومات األخرى المطموبة ب عمماً اإلدارة  وأخذت. المستيدف ذلك متطمباتو عمى المستوى القطري
 .عن وضع تقارير مراجعة حسابات المشروعات السنة المقبمة تقريرفي 

سينات التي تحققت في مواعيد واختتمت رئيسة المجنة المناقشات التي دارت حول ىذا البند وأشارت إلى التح -23
. وعبلوة عمى ذلك فقد شجعت رئيسة المجنة اإلدارة عمى المتحفظةتقديم التقارير وتناقص عدد اآلراء 

مواصمة العمل مع أصحاب المصمحة الخارجيين في ىذا المضمار، ال سيما من أجل تعزيز المبادرات 
 . وأحاطت المجنة عممًا بالتقرير.دراتالق األقل من حيثالموجية لبناء القدرات في األقاليم 
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 االستعراض السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوؽ 

 أبمغت المجنة بثبلثة مواضيع رئيسية تتعمق بتنقيح بيان سياسة االستثمار: -24

بالوثيقة  2التغييرات المقترحة عمى صياغة بيان سياسة االستثمار عمى النحو المحدد في الضميمة  )أ(
 ضة؛المعرو 

تخفيض القيمة اإلجمالية المعرضة لممخاطر المشروطة المسموح بيا عمى النحو المحدد في مقترح  )ب(
 بالوثيقة المعروضة؛ 3الضميمة 

سياسة االستثمار منذ الموافقة عميو في عام  بيانتنفيذ تحديث يتناول التقدم العام المحرز في  )ج(
3122. 

وشممت التغييرات في الصياغة إشارة إلى تنقيح الموائح المالية التي اعتمدىا مجمس محافظي الصندوق؛  -25
لغاء اإلشارة إلى الش عب والوحدات نظرًا لتناول تفاصيل المسؤوليات والوظائف في إطار الرقابة الداخمية  وا 

 بيان سياسة االستثمار.الذي سيصاحب 

 ويمثلدم القيمة المعرَّضة لممخاطر المشروطة في قياس ميزانية المخاطر. وأبمغت المجنة أن الصندوق يستخ -26
ذلك مقياسًا لمتوسط خسائر الحافظة المحتممة المتوقعة في بعض الظروف البالغة الصعوبة. وتمت الموافقة 
ة في بيان سياسة االستثمار عمى الحد األقصى المسموح بو لمقيمة المعرضة لممخاطر المشروطة في الحافظ

في المائة وذلك خبلل الدورة الرابعة بعد المائة لممجمس التنفيذي. وكشفت اختبارات القدرة  21الكمية بمستوى 
في  6.7عمى تحمل الضغوط التي أ جريت الحقًا عن أن القيمة المعرضة لممخاطر المشروطة ال تتجاوز 

لميزانية القيمة المعرَّضة لممخاطر  المائة، وبالتالي فقد تمت التوصية بتعديل الحد األقصى المسموح بو
، تم 3122في المائة. وعقب موافقة المجمس التنفيذي في عام  7المشروطة في الحافظة الكمية لتصل إلى 

. وتدار الحوافظ ضمن إطار 3123تنفيذ بيان سياسة االستثمار بالكامل اعتبارًا من الفصل الثالث من عام 
صول التي استوفت مؤخرًا شروط األىمية، مثل سندات ديون األسواق ميزنة المخاطر وجرت حيازة بعض األ

الناشئة. وع دلت المبادئ التوجييية لبلستثمار وفقًا لبيان سياسة االستثمار الجديد، وطرحت مناقصات جديدة 
خو، لمدراء االستثمار الخارجيين. ويجري تعديل دليل الخزانة كي يعبِّر عن التغييرات التي أ جريت حتى تاري

 ويجري استعراض المخاطر التشغيمية.

المجمس واإلدارة؛ وما إذا  معالعبلقة بشأن وطمب األعضاء إيضاحات بشأن التغييرات الرئيسية في المقترح  -27
كانت ميزانية المخاطر المخفَّضة ستغيِّر من نيج إدارة الحوافظ؛ وما إذا كانت اإلدارة قادرة عمى تنظيم 

وما إذا كانت اختبارات القدرة عمى تحمل الضغوط التي أجريت وتعديل القيمة  التغييرات في فئات واضحة؛
تأكيدات المعرضة لممخاطر المشروطة تحمل في طياتيا اتباع نيج أكثر تحفظًا. وطمب األعضاء أيضًا 

بإطار الرقابة الداخمية عند عرضو عمى المجمس التنفيذي،  ديم بيان سياسة االستثمار مصحوباً تق بشأن
 يضاحات بشأن أدوار ومسؤوليات إدارة االستثمار.وا  

لم تكن النية تتجو إلى تغيير بيان سياسة االستثمار،  إلغاء اإلشارة إلى وحدات معيَّنةوأكدت اإلدارة أنو عند  -28
التغييرات الممكنة في  إدخال تعديبلت عميو باستمرار تماشيًا معالحاجة إلى  تبلفي إلى بل كانت تتجو
تجسيد الطريقة التي ترصد بيا اإلدارة  إلىالرقابة الداخمية  وييدف إطاريات الداخمية. تسمسل المسؤول
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. وردًا عمى بعض المسائل المطروحة، وتأكيدًا ألعضاء الظروف المتغيرة المؤثرة عمى سياسة االستثمار
سيير، تم المعتمد من المجمس يستند إلى إطار مناسب من حيث التبيان سياسة االستثمار  المجمس بأن

أنو متى عرضت تعديبلت بيان سياسة االستثمار عمى المجمس لمموافقة عمييا، يعرض أيضا عمى  االتفاق
ان يؤكد عدم إدخال أي تغييرات في حال إدخال تعديبلت عميو، أو بي الرقابة الداخمية عمى المجمس إطار

يمكن لئلدارة أن تنظر في  عمى أنو داخمية عمى المجمس لمموافقة عميو.. وال يعرض إطار الرقابة العميو
وأكدت اإلدارة أيضًا أن تخفيض القيمة  إدخال تعديبلت عميو إذا أثيرت تساؤالت من أعضاء المجمس.

قدرات ميزانية  بل لتقميصفي االستثمار،  تحفظاً نحو نيج أكثر  ليس تحوالً المعرَّضة لممخاطر المشروطة 
ينبغي من حيث المبدأ أال يؤثر ذلك عمى قرارات توظيف  ، وأكدت كذلك أنوالمخاطر غير المستخدمة

وأبمغت المجنة أيضًا أن القواعد واإلجراءات  الموارد في استثمارات األسواق الناشئة ذات الجودة المبلئمة.
فريق إدارة  عمى يدجري معالجة تقارير االمتثال الرقابة الداخمية وأنو ت إلطارالتشغيمية قد ن فذت وفقًا 

 البيانات التي يتمقاىا من مصرف اإليداع. باستخداموالخصوم  األصول

وتم االتفاق عمى أن تعرض اإلدارة وثيقة تبين التعديبلت التي أ دخمت عمى إطار الرقابة الداخمية، إن  -29
 واختتمت مناقشة ىذا البند. وجدت، كمما عرض بيان سياسة االستثمار عمى المجمس.

 االستشاريينإجراءات إدارة الخبراء  

أبمغت اإلدارة المجنة باألساس المنطقي الذي يستند إليو الصندوق في استخدام الخبراء االستشاريين، وأكدت  -:2
أن النظام المستخدم إلدارتيم يعمل بفعالية ويتفق مع الن ظم المستخدمة في المؤسسات المالية الدولية األخرى 

 وفي منظمات األمم المتحدة.

لمقدمة من اإلدارة الخبراء االستشاريين المعيَّنين كأفراد وليس شركات الخبرة االستشارية وتناولت الوثيقة ا -31
المتعاقد عمييا في إطار عمميات التوريد التنافسية في الصندوق، أو تعيين الخبراء االستشاريين لممشروعات 

 من جانب الجيات المتمقية لقروض وِمنح الصندوق.

العممية المستخدمة في التعاقد مع الموظفين المعيَّنين عن الخبراء االستشاريين وال تختمف عممية التعاقد مع  -32
الخبراء االستشاريين المحتممين باستخدام مجموعة من  القائمة بالتوظيفش عب البعقود قصيرة األجل. وتحدِّد 

ت مؤخرًا قوائم الموظفين الموجية التي وضعباستخدام نظام بعض الش عب  في ذلك قيامالوسائل، بما 
باستخدام الموقع الشبكي لمتعيينات الخارجية في الصندوق من أجل تحديد الخبراء االستشاريين الذين 

دارة  القائمة بالتوظيفيتمتعون بميارات متخصصة. وتقوم الش عب  بإعداد االختصاصات واقتراح الترتيبات وا 
غ المدفوعة ليم وتقييم جودة وفعالية خدمتيم. الخبراء االستشاريين واستعراض فواتيرىم والموافقة عمى المبال

ويضاف ىذا التقييم بعد ذلك إلى قاعدة بيانات الخبراء االستشاريين. وتدعم شعبة الموارد البشرية المديرين 
 طيمة ىذه العممية. بالتوظيفالذين يقومون 

لجنة الخدمة المدنية  ددتوحوتسدَّد أتعاب الخبراء االستشاريين استنادًا إلى ىيكل األجور الصافية الذي  -33
مممارسات المعمول بيا في منظمات األمم المتحدة األخرى. وتوجد عمومًا معدالت أعمى وفقًا لالدولية 

 لمرسوم في المنظمات المالية الدولية. 
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التي وردت اإلشارة  3122الخبراء االستشاريين في عام  المنفقة عمىمبالغ الوأوضحت اإلدارة الفرق بين  -34
في ، بما 3122والمبالغ المسموح بيا في ميزانية عام  3123يونيو/حزيران  المجنة في اجتماعخبلل إلييا 
استخدام األموال المخصصة لشواغر الموظفين التي بانتظار تعيين موظفين متفرغين. وأبمغت المجنة  ذلك

ين كجزء من الخطة المبلئم بين الموظفين والخبراء االستشاري تناول التوازنأنو قد أ جري استعراض 
االستراتيجية األوسع لقوة العمل، وبخاصة في دائرة إدارة البرامج. ومن المتوقع عمومًا أن ينخفض استخدام 

 الشواغرعمى الوظائف والميزانية لمحد من نفقات  فقد فرضت ضوابطالخبراء االستشاريين. وعبلوة عمى ذلك 
 في غضون سنة واحدة. الوظائف الشاغرةلشغل  موظفينأن المديرين يعيِّنون  ولمتأكد من

وأعربت المجنة عن تقديرىا لتوضيح الفرق بين تكاليف الخبرة االستشارية المشار إلييا في دورة يونيو/حزيران  -35
والمبالغ المرصودة في الميزانية. وطمب أعضاء المجنة إيضاحات عن خطط مواصمة إعداد قائمة الخبراء 

نويع في الخبراء االستشاريين الذين يتم االستشاريين؛ ونفقات الخبراء االستشاريين حسب الدوائر؛ ومستوى الت
التعاقد معيم؛ وتحديد أساليب إشراك البمدان في عممية االختيار؛ وآراء اإلدارة بشأن تعيين الخبراء 

مة استخدام أموال ومدى مبلءيومًا في السنة الواحدة(؛  371االستشاريين لمدد زمنية طويمة )أكثر من 
 االستشاريين.الوظائف الشاغرة لتعيين الخبراء 

عمومًا من حيث وأبمغت اإلدارة المجنة أنو بينما ي نظر إلى عممية تعيين الخبراء االستشاريين باعتبارىا فعالة  -36
الخبراء االستشاريين الذين يتمتعون بأفضل المؤىبلت لتمبية احتياجات العمل المتطورة في  في التنوع الواسع

لمظروف  النيج األنسبإيجاد  بغرض، ال تحسينات أخرىفي إدخالصندوق، يجري اتخاذ نيج استكشافي 
ية الحالية قد آتت  قائمةعممية واالحتياجات التي ينفرد بيا الصندوق. ويبدو أن  الخبراء االستشاريين الموجَّ

تجري تقييمات لجودة  بالتوظيف. وعبلوة عمى ذلك فإن الش عبة القائمة ولكن سيستمر تقييمياكميا بفعالية أ
فمن يكونوا مؤىمين لمتوظيف ن، وأما الخبراء االستشاريون الذين ال يخضعون لمتقييم يالخبراء االستشاري عمل

. ومن الخطوات األخرى المتخذة لمواصمة تحسين العممية إدخال بوابة الخبراء االستشاريين التي مرة أخرى
ق. وتم تذكير المجنة بأن البمدان ال واإلجراءات في الصندو  لمفرص ستزود الخبراء االستشاريين بصورة أفضل

تشترك عادة في عممية االختيار نظرًا ألن الخبراء االستشاريين المشار إلييم ليسوا خبراء استشاريين في 
 371المشروعات عمى مستوى البمد المعني. وال يشمل الخبراء االستشاريون الذين يعممون لمدة تزيد عمى 

في  6من مجموع عدد الخبراء االستشاريين المعيَّنين، وىي في العادة يومًا في السنة سوى نسبة ضئيمة 
، فإن ىذه الممارسة مسموح بيا إذا وجد ما يسوغيا المعيار السائد ليست تمك الترتيباتالمائة. وفي حين أن 

 من ش عبة الموارد البشرية. وي سمح باستخدام الوظائف لتغطية تكاليف الخبراء ابعد استعراضيعمميًا و 
جراءات الموظفين في الصندوق،  الفترات المحدودة التي يجري  ويناسب ذلكاالستشاريين بموجب لوائح وا 

 فييا التعيين. 

قد أن المجنة و ، في مجال إدارة الخبرة االستشاريةالمبادرات الجارية  من يوجد عدد وأنوالحظت رئيسة المجنة  -37
ولكي تظل عراض ما يستجد من تطورات رئيسية الست ترغب في إعادة النظر في الموضوع في غضون سنة

 المستجدات. وأحاطت المجنة عممًا بالتقرير.عمى اطبلع كامل عمى 

 تقرير عن اإلنفاؽ الخاص بتفعيل اإلصالح 
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في استخدام تمك األموال خبلل السنة األولى من أجل ضمان  بأنيا تتبع نيجا متحفظاً أبمغت اإلدارة المجنة  -38
المبادرات  لضمان إتاحة موارد كافية في السنة التالية من أجل دعمي السنة المقبمة إتاحة موارد كافية ف

وتشمل ىذه المبادرات إعادة . EB 2012/107/R.42، وEB 2011/104/R.53المتوخاة في الوثيقتين 
دعم نتائج عممية الخطة لإنياء الخدمة عند االقتضاء، سواًء ترتيبات وتيسير  تدريب الموظفين باستمرار

االستراتيجية لقوة العمل أو لتغطية التكاليف األخرى غير المتكررة المتصمة بتنفيذ مبادرات الموارد البشرية 
 جدول أعمال التغيير واإلصبلح. المتخذة في إطار

ق والتمس األعضاء إيضاحات حول ما إذا كانت اإلدارة قد توقعت عدم الخروج عن حدود مظروف اإلنفا -39
لؤلموال قبيل اتخاذ أي  بشأن االستخدام المزمعأو إلى المجمس  المجنةالمعتمد وما إذا كانت ستعود إلى 

 .خطوات أخرى

المظروف. وفي إطار شروط موافقة مجمس المحافظين عمى نفقات تفعيل ب االلتزاموأكدت اإلدارة أنيا تعتزم  -:3
 أسوة بما جرى ىذاي لؤلموال إلى المجمس التنفيذي )اإلصبلح، ستقدَّم تقارير إعبلمية عن االستخدام الفعم

 .3125( وفي التقرير النيائي الذي سيعرض عمى مجمس المحافظين في فبراير/شباط العام

 منفقات الفعمية.إجراء مراجعة لوالحظت المجنة التقرير وطمبت من مكتب المراجعة واإلشراف  -41

 س التنفيذيالتقارير المالية المعيارية المعروضة عمى المجم 

 تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوؽ )أ(

 تقرير عن وضع مساهمات التجديد التاسع لموارد الصندوؽ )ب(

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )ج(

عرضت اإلدارة التقريرين المتعمقين بوضع مساىمات التجديد الثامن لموارد الصندوق ومساىمات التجديد  -42
لموارد الصندوق، وسمطت الضوء عمى التغييرات التي طرأت عمى التعيدات والوثائق المودعة منذ  التاسع
تعيدات /أيمول. وذكرت اإلدارة أن مبمغ اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في سبتمبر عمىآخر تقرير عرض 

مميون دوالر أمريكي،  76التجديد الثامن لمموارد لم يتغيَّر ولكن مبمغ الوثائق المودعة ازداد بما قيمتو 
سبتمبر/أيمول.  41مميون دوالر أمريكي حتى تاريخ صدور التقرير في  41وازدادت المدفوعات بما قيمتو 

مميون دوالر أمريكي كوثائق مساىمات منذ نياية  39 بما قيمتووعبلوة عمى ذلك، أودعت مبالغ إضافية 
مميون دوالر أمريكي. وتم  47لمبالغ المستممة بما قيمتو سبتمبر/أيمول حتى تاريخ انعقاد االجتماع، وازدادت ا

تقديم تحديث تضمن آخر المعمومات عن البمدان التي سدَّدت أكثر من مميون دوالر أمريكي، وشممت تمك 
يطاليا، ووثيقة مساىمة من الواليات المتحدة األمريكية.   البمدان أنغوال، والصين، وا 

التي طرأت عمى وضع مساىمات التجديد التاسع لموارد الصندوق خبلل  وأبمغت المجنة أيضًا بالتغيُّرات -43
والتغيُّرات األخرى التي استجدت منذ سبتمبر/أيمول حتى تاريخو. وبمغت التعيدات  ،سبتمبر/أيمول اجتماع

مميون دوالر أمريكي،  69في المائة من المستوى المستيدف، وازدادت الوثائق المودعة بما قيمتو  5:
مميون دوالر أمريكي. وازدادت التعيدات منذ سبتمبر/أيمول حتى تاريخو  34المبالغ المستممة بنحو  وازدادت
مميون دوالر أمريكي. ووردت وثائق  :.91مميون دوالر أمريكي، وازدادت الوثائق المودعة بمبمغ  9.5بمبمغ 

في المائة من  47مساىمة كبيرة منذ سبتمبر/أيمول من النمسا وألمانيا واليابان وسري النكا. وتم استبلم 
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. في المائة 61، وىي المطموبة لنفاذ الفعالية وثائق المساىمة حتى تاريخ االجتماع مقارنة بالنسبة المستيدفة
 نياية السنة.ذلك ال يتجاوز أإيداع وثائقيا مبكرًا، ويفضل  الدول األعضاء عمى وت شجع

الحيازات أصحاب وتمقت المجنة أيضًا تحديثًا عن وضع المساىمات التكميمية لبرنامج التأقمم لصالح زراعة  -44
الصغيرة الذي تعيدت لو الدول األعضاء بالتزامات، وسدَّدت دولة واحدة، ىي كندا، كل مدفوعات تعيداتيا 

 96.6مميون دوالر أمريكي من بمجيكا، و 9.6مميون دوالر أمريكي. وشممت التعيدات األخرى  31.4البالغة 
 المممكة المتحدة. مميون دوالر أمريكي من 354مميون دوالر أمريكي من ىولندا، و

وشممت تعميقات األعضاء طمبات بشأن جدول يبين التحركات منذ التقرير السابق عن وضع المساىمات؛  -45
اتجاه التجديد الجديد لمموارد وما إذا  وتحديدتقديم التقرير؛  بعدتطورات وتحديث يتضمن كل ما استجد من 

 كان يسير في المسار الصحيح.

 قارير.وأحاطت المجنة عممًا بالت -46

 ل القروض وفوائدها ورسوم خدمتهاتقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصو )هػ( 

لجنة  اجتماعسمطت اإلدارة الضوء عمى التطورات الميمة في وضع المتأخرات منذ صدور آخر تحديث في  -47
ي دورتو في مراجعة الحسابات في سبتمبر/أيمول. وعقب موافقة المجمس عمى خطط إعادة تسوية الديون ف

كوبا والسودان االتفاقية الخاصة بكل منيما؛ وخرجت كوبا من وضع من سبتمبر/أيمول، وقعَّت كل 
 تخصيص االعتمادات وبدأت اإلدارة في صرف االعتمادات لمشروعات السودان.

 خدمة ديونيا. واستمرت فيمالي كل متأخراتيا  وسددت -48

 .لما استجد من تغييرات منذ االجتماع السابق وطمبت تحديثًا مسبقاً  التطورات،والحظت المجنة  -49

 3103تقرير عن حافظة استثمارات الصندوؽ في الفصل الثالث من عام  )د( 

بيان سياسة االستثمار الذي أقره المجمس  أنو يجري العمل عمى قدم وساق في تنفيذذكرت اإلدارة المجنة  -:4
شمل ذلك تمويل ديون األسواق الناشئة وحوافظ السندات العالمية المتنوعة ذات يو . 3122التنفيذي في عام 

تفويض مدراء االستثمار الخارجيين بإدارة تمك الحوافظ. وتدار كل الحوافظ في حدود ميزانية و العائد الثابت، 
 27حتى في المائة تقريبًا  3.9عمى مجموع األصول الصندوق. وبمغ صافي عائد االستثمار  مخاطر

 نوفمبر/تشرين الثاني.

وطمب األعضاء إيضاحات بشأن نيج إدارة االستثمار؛ وما إذا كانت اإلدارة قد نظرت في تصوراتيا بشأن  -51
البمدان التي تمت فييا تصفية الوظائف عقب التطورات األخيرة في المصرف المركزي األوروبي؛ وتحركات 

لنقدية التشغيمية بين الفصمين الثاني والثالث؛ والطريقة التي التدفقات الخارجة الصافية، والتغيُّر في مستوى ا
المساعدة عمى تحقق بيا اإلدارة توازنًا بين االستثمارات والقروض والِمنح المتوقعة من أجل تحقيق ىدف 

 الفقر. من براثنمميون نسمة  91 إنقاذ

صنيف االئتماني لمبمدان. وذكرت اإلدارة وأكدت اإلدارة أن التصورات لم تتغيَّر؛ وأنيا ال تزال تستند إلى الت -52
المتمثل في توجو الصندوق نحو  األساسيأن اليدف من ذلك ىو اتباع بيان سياسة االستثمار والتقيُّد بالمبدأ 

. وفيما يتعمق تحقيق أقصى عائد ممكنل بالت خسائر رأس المال كأولوية قالتقميل إلى أدنى حد من احتما
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الخزانة ألنو يتوقف  اختصاصالصافية، أ بمغت المجنة بأن ذلك يخرج عن نطاق  بتحركات التدفقات الخارجة
عمى المرحمة التي وصمت إلييا عمميات صرف األموال لممشروعات. وأوضحت اإلدارة الصمة بين االستثمار 

إلى  والتفويض الشامل لمصندوق وأكدت أن االستثمارات ال تدار بيدف جيود الحد من الفقر. وأشارت اإلدارة
أنيا تتبع بداًل من ذلك مبادئ تحديد أولويات الحفاظ عمى رأس المال والسيولة الكافية قبل السعي إلى تحقيق 

تصفية بعض الحوافظ  وضع مؤقت ناجم عنالعائد. وفسَّرت اإلدارة ارتفاع مستوى النقدية التشغيمية بأنو 
 استعدادًا لبلستثمارات في الحوافظ المعدلة.

 . المتبقية دون إبداء تعميقات أخرىالوثائق ب عمماً وأخذت المجنة  -53

 3102خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراؼ في الصندوؽ لعام  

المخاطر  مسائل تأخذ في االعتبارأبمغ مدير مكتب المراجعة واإلشراف المجنة بأن خطة العمل المعروضة  -54
عمى استخدام الموارد استخدامًا يركز  3124عام  عمميات المراجعة في وبالنظر إلى أن تخطيطوالموارد. 

اقتصاديًا وسميمًا )االقتصاد والكفاءة(، ركز مكتب المراجعة واإلشراف عمى مجاالت مراجعة عممية الميزانية، 
دارة االستثمارات الداخمية، والتوريد في المشروعات.  وا 

 ،سس المنطقية التي تستند إليياوعرض مدير مكتب المراجعة واإلشراف قوائم عمميات المراجعة المزمعة واأل   -55
لتصدي حتى يمكن االمرونة في المجاالت التي سيجري تحديدىا  وأشار إلى أن المكتب يسمح ببعض

. وعرضت حالة التوظيف في الوحدة. وذكر مدير المكتب أن المؤشرات 3124لممخاطر الناشئة في عام 
وأن العقود المنتيية  ،لعمل في مجال التحقيقاتتدل عمى أن الموارد اإلضافية قد تكون مطموبة لدعم عبء ا

لموظفي المراجعة المعاونين سيمزم تمديدىا. ويعتزم مكتب المراجعة واإلشراف العودة إلى لجنة مراجعة 
يتم إدخاليا في سبتمبر/أيمول لموافاتيا بتقرير مرحمي وبأي تغييرات  الذي سيعقد اجتماعياالحسابات في 
 عمى الخطة. 

مجنة أن عممية ضمان الجودة الخارجية ال تزال جارية عقب اختيار معيد مراجعي الحسابات وأ بمغت ال -56
 الداخميين إلجراء العممية.

وكيفية اختيار عمميات  والمجاالت المختارة لممراجعةوطمب األعضاء توضيحًا لمعبلقة بين المخاطر  -57
 المراجعة لبمدان معيَّنة.

شمل جمع لمخاطر واختيار عمميات المراجعة تتصنيف اعممية أن وأوضح مدير مكتب المراجعة واإلشراف  -58
معمومات من مختمف المصادر، بما فييا البيانات المالية، وسجل المخاطر المؤسسية، والمقاببلت مع 
المدراء والموظفين المختصين. ويتوقف أيضًا تحديد المجاالت المحتممة لممراجعة عمى عوامل، من قبيل 

في مجاالت محددة(، ونطاق التغطية الذي شممتو عمميات  االىتمام الزائدمة )لتبلفي في المنظ االنتشار
المراجعة األخيرة، والمبادرات المؤسسية الجارية. وتحدَّد قائمة المراجعات المحتممة وترتب أولوياتيا وتعرض 

ما يتعمق بمسألة تعرض بعد ذلك عمى لجنة مراجعة الحسابات. وفي عمى رئيس الصندوق لمموافقة عمييا ثم
خبلل السنة عمى أساس مستويات أنشطة  ت ختار عمميات المراجعة الخاصة ببمدان معيَّنةشار إلى أن أو 

 التوريد ومؤشرات المخاطر المعروفة.
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ر البنود التي في إطا 3124والحظت المجنة ما عرض من ردود واقترحت مجالين لمنظر فييما في عام  -59
ضافة إلى ذلك، ط رح سؤال حول ما إذا كانإدارة  سيجري تحديدىا، وىما  تالِمنح وقياس األداء المؤسسي. وا 

 .ستمثل أحد المجاالت المحتممة المكاتب القطرية

نتائج وسوف تعرض  3123في عام  خضع لممراجعةمجال قد ىذا الواإلشراف أن  المراجعةوأكد مدير مكتب  -:5
 .3123نيسان كجزء من نتائج عام عمى اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في أبريل/ العممية

 وأعربت عن تأييدىا العام لمخطة. المسبقة عمى خطة العمل الصندوق بموافقة رئيسوأقرت المجنة  -61

 3102برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام  

ووافقت عمى مقترح رئيسة المجنة  ،3124في إطار ىذا البند، نظرت المجنة في برنامج العمل المؤقت لعام  -62
واستعرضت المجنة برنامج بشأن مواصمة النظر في التقارير المعيارية المعروضة عمى المجمس التنفيذي. 

 .طابعو المؤقتالحظت العمل المعتمد ، ولكنيا 

 وحدة التفتيش المشتركة: إطار المساءلة في منظومة األمم المتحدة 

. تناول باستفاضة شرح ىذا البند خبلل االجتماع األخيرالمجنة أن التقرير موضوع المناقشة  اإلدارةذكَّرت  -63
 وذ كرت المجنة أيضًا بأن الصندوق ليس طرفًا في وحدة التفتيش المشتركة.

 ،الموظفينو الدول األعضاء ب مسألة االتصالفي التقرير المقبل  تعالجوطمب األعضاء من اإلدارة أن  -64
لقائمة االعتمادات الراىنة المدرجة في وأعرب األعضاء عن تقديرىم ‘. مساءلةثقافة ’ل إلى وعممية التوص

  التقرير.

واختتمت مناقشات ىذا البند عمى أساس أن تقدِّم اإلدارة إلى المجنة في اجتماعيا المقبل في مارس/آذار  -65
 المسائل المطروحة. تتناولوثيقة  3124

 المالي  ي التحقؽ المستقل من الضوابط الداخمية عمى اإلبالغ تحديث شفوي عن التقدم المحرز ف 

عرضت اإلدارة تحديثًا شفويًا عن التقدم المحرز في مبادرة إدخال تأكيدات اإلدارة والتحقق الخارجي من  -66
رتبطة بالفوائد اليائمة الم المجنةالرقابة الداخمية عمى اإلببلغ المالي إلى جانب تقرير تأكيدات اإلدارة. وذ كرت 

مصداقية القوائم المالية لمصندوق، والحد من مخاطر أخطاء البيانات، وااللتزام  زيادةبيذه المبادرة، مثل 
 ، والمواءمة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى.وسبلمة تسيير العملبإدارة المخاطر 

وبأن  3122ديسمبر/كانون األول  42وذ كِّرت اإلدارة بتقرير تأكيدات اإلدارة الصادر مع القوائم المالية في  -67
العبلمة البارزة الرئيسية المقبمة ىي تأكيدات مراجع الحسابات الخارجي المستقل التي ستنشر مع رأي 

 .3123المراجع الخارجي بشأن القوائم المالية لمسنة المالية 

ن خبلل شركة مجموعة من االختبارات عمى الضوابط م إجراءاألعضاء بأنو يجري حاليًا  وتم إببلغ -68
اختبارات د معيا مكتب المراجعة واإلشراف. وسوف ي جري المراجعون الخارجيون محاسبية مستقمة تعاق

أخرى. وأشارت النتائج التي أسفرت عنيا االختبارات المؤقتة الحالية إلى الفعالية التشغيمية العامة لمضوابط 
 وبعض جوانب القصور الثانوية التي جرت معالجتيا.
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ي -69 وأقرت بأن المبادرة تسير في المسار الصحيح،  العرض الذي قدمتو، ت المجنة شكرىا إلى اإلدارة عمىووجَّ
 .الشفوي بالتحديث عمماً  وأحاطت عممًا بالتطورات اإليجابية. وأحاطت المجنة

 مسائل أخرى 

إطبلع المجنة عمى أي تطورات بشأن اآلثار المالية ‘ مسائل أخرى’طمبت اإلدارة في إطار البند المعنون  -:6
 المتصمة باآللية العالمية. 

وطمبت المجنة تحديدًا من اإلدارة تأكيد ما إذا كانت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر قد تمكَّنت من  -71
العالمية لتغطية العجز الذي أشارت التقارير خبلل االجتماع األخير إلى  سداد مدفوعات تمويل ميزانية اآللية

المحتمل  لمدعاوىدوالر أمريكي، وطمبت أيضًا معمومات عن اآلثار المالية الممكنة  811 111أنو بمغ 
 منظمة العمل الدولية.ل اإلدارية محكمةال إقامتيا أمام

تعيَّن  ، بما في ذلك شير نوفمبر/تشرين الثاني عندماشيرياً  ة أنو قد تم تسمم التمويل بانتظاموأكدت اإلدار  -72
 لتغطية الزيادات المتأخرة في مرتبات موظفي فئة الخدمات العامة.سداد التكاليف اإلضافية المطموبة 

ضافة ردت عمييامحكمة منظمة العمل الدولية وأن اإلدارة  أمامثبلث دعاوى  إقامةوأكد المستشار العام  -73 . وا 
الخطية وال  مرحمة المداوالتطمبات لمتدخل. وال تزال الدعاوى القضائية في  ةق دِّمت أيضًا سبع إلى ذلك،

. وفيما يتعمق باآلثار المالية، أبمغت 3124عام في أثناء أو  3124مارس/آذار  42 قبل يتوقع الفصل فييا
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة . وأبمغت المجنة كذلك بأن و لم يطرأ أي تغيير عمى السيناريوىاتالمجنة بأن

 التصحر ستعمن عن وظائف شاغرة جديدة لكل موظفي اآللية العالمية.

وأعربت المجنة عن تقديرىا لمتحديث وتساءلت عما إن كانت ىناك أي أ طر زمنية تتعمق بإعبلنات الوظائف  -74
العقود الحالية المحددة  آجال مسألة انقضاء ذلك ىو معالجةمن الشاغرة. وجاء في اإليضاحات أن اليدف 

 .3124مارس/آذار  42ستة أشير، أي بحمول ب

 وأحاطت المجنة بالتحديث واختتم االجتماع. -75


