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  المائة بعد ينعشر وال سابعال اجتماعها عن الحسابات راجعةم لجنة ةرئيس تقرير
 

سابع ال اجتماعيا فييا نظر التي قضاياال إلى التنفيذي المجلس انتباه في لفت الحسابات مراجعة لجنة رغبت -7
 . 2013 حزيران/يونيو 10 بتاريخ عقد يالذ، و المائة بعد ونعشر وال

 األعمال جدول عتمادا

، والذي تان مقررا تتحديث شفيي، سوف 11توضيح مفاده أن البند  دراجإمع  الاألعم جدول اعتمادتم  -3
  .يعرض بدال من ذلك توثيقة متتوبة

  الحسابات مراجعة لمجنة المائة بعد ينعشر وال سادسال االجتماع ضرامح

أحد إدراج إضافة بناء على طلب  مع المائة بعد عيا السادس والعشريناجتما ضرامح وافقت اللجنة على -2
وقد قدم ىذا الطلب من أجل تقديم  .إطار القدرة على تحمل الديونتتعلق بالقسم المتعلق بوثيقة  األعضاء
  .بشأن مختلف طرائق المساىمة وأثرىا على الدول األعضاء المتقدمة والناميةتوضيح 

  الداخمية واإلجراءات المحاسبية تقرير المراجع الخارجي بشأن الضوابط
قد  2012مراجعة القوائم المالية لعام  أنب نخرط في عملية مراجعة الحسابات اللجنة  المالخارجي  الشريك أعلم -4

بتحفظ حول القوائم المالية الموحدة للصندوق وحول الضوابط غير مشفوع  تمت بنجاح وأنو قد تم إصدار رأي
الضوابط  مواضع ضعف في ةديد ثبلثبأنو تم تح وقد ُأعلمت اللجنةُ  .الداخلية في فترة اإلببلغ المالي المعنية

نو تم تسليط الضوء علييا في التقرير الموجو إلى إدارة الصندوق، بما في ذلك أثناء عملية المراجعة وأ
نوقشت بالفعل مع إدارة ا جميعيا ذوات أولوية متوسطة و وقد ُاعتبرت ىذه القضاي .توصيات من أجل التحسين

تمثلت مجاالت التحسين الثبلثة و  .التي وردت من إدارة الصندوقليقات الصندوق، وقد أدرجت في التقرير التع
 فيما يلي:

وعدم وجود مستوى  PeopleSoftمن ناحية وبين نظام  نظام القروض والمنحعدم التتامل بين  )أ(
  .في نظام القروض والمنح فاصل

ختلفة للمعلومات من أجل االستثمار، ووجية نظر إدارة الصندوق بشأن االستعانة بمصادر م تسعير )ب(
تقييم حافظة االستثمارات، ومسألة التعامل مع الفروق الممتنة في المعلومات الواردة من ىذه المصادر 

  .المختلفة

تمتين  األنظمة، بما في ذلك تضمين النظام إجراءات ومسألة الوصول إلى تتنولوجيا المعلومات أمن  )ج(
ومسألة الفصل بين الواجبات في سياق عملية إدارة  طبلعطبلع ومنعيم من االالمستخدمين من اال

  .التغيير
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اللجنة إدارة الصندوق إلى التعليق على مواضع الضعف التي جرى تسليط الضوء علييا في  رئيسةدعت  -5
وقد أقرت إدارة الصندوق بموضع الضعف القائم حاليا في نظام القروض والمنح  .تقرير المراجع الخارجي

نة بأن الحلول الرامية إلى معالجتيا قد أدرجت بالفعل ضمن احتياجات العمل في نظام القروض وأعلمت اللج
  .2013والمنح الجديد، والذي من المقرر تنفيذه بحلول نياية 

وطمأنت  تسعير االستثمار،معلومات بقضية وفضبل على ذلك، اتفقت إدارة الصندوق مع التوصية المتعلقة  -6
 .وضع وتطبيق إجراءات أتفأ لعمليات تقييم االستثمار 2013عام لجنة بأنو يجري في ال

ر سيجري إرساؤىا يأمن تتنولوجيا المعلومات، تلقت اللجنة طمأنة بأن عملية ضبط التغي وفيما يتعلق بقضية -7
من أجل تفالة الفصل المبلئم بين الواجبات وأنو تجري معالجة قضية حقوق االطبلع في سياق االستعراض 

  .اليا لتدفق العملالجاري ح

: المخاوف المتعلقة بوقت التنفيذ الذي يلزم لنظام أما التعليقات من األعضاء فقد تضمنت الطلبات التالية -8
وما إذا تان سيطبق بالفعل في العام الحالي أم ال؛ وتوضيح للسياسة المحاسبية المطبقة على  والمنحالقروض 

 .الديون المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل

مشروع نظام القروض والمنح يسير وفق ما ىو مقرر، وذلك بصرف النظر  طمأنت إدارة الصندوق اللجنة بأن -9
معالجة المحاسبية وقد أتد المراجع الخارجي أن ال .عن بعض التأخر الطفيف غير المتوقع الحاصل مؤخرا

مل الديون تتوافق مع المعايير الدولية ة في شأن المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحالحالية المتبع
  .لئلببلغ المالي

وقد تلقت  .عضاء توضيحا يتعلق باإلطار الزمني الذي تعتزم اإلدارة في حدوده تنفيذ تلك التوصياتاألطلب  -10
والذي  صر قضية أمن تتنولوجيا المعلوماتاللجنة طمأنة بأنو من المستيدف، فيما عدا عنصرا واحدا من عنا

إلى  ونالخارجي ونوقد اشار المراجع .2013، تنفيذ التوصيات األخرى في 2014يذه تامبل في عام يرجح تنف
  .2013أنو سوف يتولى متابعة تنفيذ توصياتو قرب نياية 

 .البندوبذلك ُاختِتم ىذا  -11

ول ديسمبر/كانون األ  31في  مذكرة المراجع الخارجي بشأن استراتيجية مراجعة الحسابات لمسنة المنتهية
2013   

المنخرط في عملية مراجعة الحسابات اللجنة بأن استراتيجية مراجعة الحسابات تتسق الخارجي الشريك  أعلم -12
 مع االستراتيجية التي اتبعت في العام السابق، وذلك مع الفروق التالية:

نقل  نا أنضمتعني الجديد الخاص بنظام القروض والمنح  FLEXCUBE جوانب تطبيق برنامجأن  )أ(
 .محددة يتعين إجراء اختباراتون جزءا من تلك العملية وأنو ستالبيانات التبيرة سوف ي

، والتي جرى اختبارىا واالنتياء إلى اعتبارىا مرضية في عام 2012أداة القيمة العادلة لعام تطبيق أن  )ب(
 .، لن يتون من الضروري تتراره بطريقة مماثلة2012
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خضعت الختبارات لتل من األثر  2012في عام  لمحاسبية الجديدة المتبعةعايير اأن عددا من الم )ج(
  .على األرقام المبًلغة واالمتثال لمتطلبات اإلفصاح

أدلة تافية تمتن من  إلى أن اليدف المتوخى ىو الحصول على المنخرط في مراجعة الحسابات أشار الشريك -13
دوق، ومدى امتثاليا للمعايير الدولية لئلببلغ المالي، التعبير عن رأي بشأن القوائم المالية الموحدة للصن

صدار رأي بشأن تقرير التأتيد الصادر عن اإلدارة بشأن فعالية الضوابط الداخلية في فترة اإلببلغ المعنية  .وا 
مرفق البيئة وسوف يشمل ذلك أيضا آراء مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية للتيانات المستضافة، مثل 

بأزمة األمن الغذائي  المعني)وفريق الميام رفيع المستوى  ، واالئتبلف الدولي المعني باألراضي،يةالعالم
تأتيدىا من قبل  ية، يتعين إيبلء االعتبار لتون الميمة المعنية يجبوفيما يتعلق باآللية العالم .(العالمية

محاسبية المولدة في موقعين جغرافيين اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصحر ويتعين أن تشمل البيانات ال
 .منفصلين

 : 2013للمجاالت التالية باعتبارىا مجاالت لمخاطر رئيسية في السنة المالية  اإلشارةوتمت  -14

األولي( من أجل تفالة اتساق التقديرات واالفتراضات  عترافقيمة العادلة في البداية )االحساب ال ( أ)
  .المعايير الدولية لئلببلغ المالي الرئيسية التي وضعتيا إدارة الصندوق مع

وخصوصا في ضوء اعتبارات  نيج التقييم المتبع من قبل إدارة الصندوق في حالة األصول المالية،  ( ب)
  .وأثر أزمة الديون السيادية الممتن مدى االستيبلك

ف يضطلع و وس .FLEXCUBE إلى نظامالبيانات انتقال منح الجديد و تنفيذ نظام القروض وال )ج(
بتقييم ضبط البيانات المنقولة ومطابقتيا من قبل إدارة الصندوق من أجل تفالة  ونالخارجي ونالمراجع

  .الدقة واالتتمال
ال تقتصر على الصندوق، ولتنيا مع ذلك مطلوبة من أجل االمتثال  حددت وىناك قضايا أخرى ( د)

 حتمال تجاوز الضوابط من قبلتتمثل في االعتراف بالعوائد وا عة الحسابات،للمعايير الدولية لمراج
  .اإلدارة

تشغيل  لم تأتّ توضيحا بشأن التيفية التي سوف تتأثر بيا استراتيجية مراجعة الحسابات إذا  أعضاءطلب  -15
التغير الممتن في المسؤولية المتعلقة بمراجعة ىو متوقع، وأثر  اتم 2013نظام القروض والمنح في عام 

عضاء أيضا عن رغبتيم في أن يعرفوا األسباب وراء قيام شرتة األوأعرب  .ةالقوائم المالية لآللية العالمي
Deloitte صدار رأي بشأن تيانات ال تنتمي بالمراجعة إلى الصندوق، تاالئتبلف الدولي المعني باألراضي  وا 

  .ةومرفق البيئة العالمي

لقروض والمنح تما ىو مقرر، فإن و إذا لم يبدأ تشغيل نظام اأوضح الشريك المنخرط في مراجعة الحسابات أن -16
 .في ىذا المجال 2012نيج مراجعة الحسابات لن يختلف عما تان عليو في عام 

حسابات اآللية العالمية، ُقدم توضيح مفاده أن مذترة التفاىم السارية حاليا تشمل النص  بمراجعةوفيما يتعلق  -17
افحة التصحر، وأن ىذه االتفاقية قد انتقلت إلييا على نقل الخدمات المحاسبية إلى اتفاقية األمم المتحدة لمت

عداد التقارير عنيا ولذلك، حيث إن الصندوق لم يعد  .بالفعل المساءلة عن اإلدارة المالية لآللية العالمية وا 
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مخوال في اتخاذ أي إجراء بشأن اإلدارة المالية لآللية العالمية إال نيابة عن اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة 
صحر، فإنو سوف ينتظر صدور التخويل من اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصحر قبل المضي قدما في الت

ذ ذترت اللجنة أن الفترة الحالية تعتبر  .طلب قيام المراجع الخارجي بمراجعة القوائم المالية لآللية العالمية وا 
وأوضحت إدارة  .تفالة لحسن التسييرفترة تحول، نوىت بأىمية تفالة مراجعة حسابات اآللية العالمية 

التيانات األخرى المستضافة )أي االئتبلف الدولي المعني باألراضي( تتلقى  الصندوق فضبل على ذلك أن
وأما  .التوقيع النيائي على القوائم المالية ولتن إدارة تل منيا ىي التي تضع ،خدمات محاسبية من الصندوق

الصندوق، باعتباره الوتالة المنفذة لمرفق  التي يتوالىا ةمرفق البيئة العالمي اجعة ألنشطةالقوائم المالية المر 
  .ةرفق البيئة العالمية للصندوق تما تقدم منفصلة إلى م، فإنيا تدرج ضمن القوائم المالية الموحدةالبيئة العالمي

 .البند وأحاطت اللجنة علما باالستراتيجية ىذاوبذلك اختتم  -18

 اءعمميات مراجعة األد

بناء على للتطبيق عمليات مراجعة األداء في الصندوق  الوثيقة المتعلقة بمدى قابلية عرضت إدارة الصندوق -19
طلب المجلس التنفيذي واستجابة للطلب المحدد المقدم من لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعيا السادس 

  .2013والعشرين بعد المائة في مارس/آذار 

في  اليةفعالاالقتصاد والتفاءة و  تحقيق ىو تقييم مدى الرئيسي لعمليات مراجعة األداءوقد أشير إلى أن اليدف  -20
وقد أحيطت  .على صدق تلك القوائم ونزاىتيا استخدام أي منظمة للموارد، بينما ترتز مراجعات القوائم المالية

لمتحدة المتعلقة بعمليات اللجنة علما بالممارسات المتبعة لدى المؤسسات المالية الدولية ومنظمات األمم ا
  .مراجعة األداء

وقد تمثل الفرق الرئيسي الذي سلط عليو الضوء في أن منظمات األمم المتحدة تعيد إلى مراجعييا الخارجيين  -21
بإجراء مراجعات األداء، بينما المؤسسات المالية الدولية تعيد إلى متاتب التقييم المستقل التابعة ليا بإجراء 

  .تلك المراجعات

فضبل على ذلك، و  .إجراء مراجعة لؤلداء ق في مقدوره أن يطلبوقد أشير إلى أن المجلس التنفيذي للصندو  -22
نيج  بأدوار متتب المراجعة واإلشراف، الذي يتولى تقييم تفاءة األنشطة وفعاليتيا، وتذلك أحيطت اللجنة علما

ط بو تل مجاالت الترتيز التي تغطييا لصندوق وميمتو، وىو المتتب الذي تنامتتب التقييم المستقل في ا
  .عمليات مراجعة األداء

إدارة الصندوق اللجنة بأن الممارسة المتبعة في الصندوق تتماشى مع الممارسة المتبعة في  أعلمتوقد  -23
التسيير والتقييم المطبقة حاليا تعتبر المؤسسات المالية الدولية األخرى، وأن إدارة الصندوق ترى أن ىياتل 

  .ىدف عمليات مراجعة األداءمردودية من حيث التتلفة في تحقيق ة وذات تافي

وقد طلب أعضاء لجنة مراجعة الحسابات تأتيدا لما إذا تان الصندوق يشترط مراجعة األداء أم ال؛ وأعربوا  -24
عن ثقتيم في الييتل الحالي باعتباره يغطي اليدف من عمليات مراجعة األداء؛ وطلبوا توضيحا بشأن 

مارسات المعمول بيا لدى تل من البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي؛ وتأتيدا بتوافر القدرات والميارات الم
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والموارد البلزمة لدى تل من متتب التقييم المستقل ومتتب المراجعة واإلشراف من أجل االضطبلع بعمليات 
  .مراجعة األداء

لية دولية لبلستعبلم عن ممارساتيا وقد أدرجت إدارة الصندوق أنو سبق االتصال بمؤسسات ما إدارةأوضحت  -25
وذترت إدارة الصندوق أن ما لدى متتب التقييم المستقل من قدرات يتأتد عندما  .الصندوق ردودىا في الوثيقة

فإنو يقدم خطة عملو السنوية مشفوعة بتقييم  اإلشرافو  المراجعة أما متتب .يقدم المتتب المذتور موازنتو
  .إدارة الصندوق ولجنة مراجعة الحسابات تما أنو يقدم تحديثات عند الضرورة للموارد إلى

ألغراض  تفاية اليياتل القائمة مراجعة الحسابات اتفاقيا مع البيان المقدم من إدارة الصندوق بشأن لجنةأتدت  -26
جنة سوف نو ليست ىناك حاجة إلى ازدواج الجيود، واختتمت بأن توصية اللعمليات مراجعة األداء، وأ

  .وسوف تعرض الوثيقة على المجلس التنفيذي للعلم .تتماشى مع االقتراح المقدم من إدارة الصندوق

 استعراض إطار القدرة عمى تحمل الديون وتبعاته المالية فيما يخص المنح

 الوثيقة استجابة للطلب الذي قدمتو لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعيا السادس الصندوق إدارةعرضت  -27
  .والعشرين بعد المائة للمزيد من العلم

 2018المبلغ اإلجمالي لتسديد أصول القروض الذي ال بد من تعويضو في الفترة بين  اللجنة بأن ُذترتو  -28
والناجم عن المنح الموفرة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون، مما تم االلتزام بو بين فترة التجديد  2055و

  .مليار دوالر أمريتي 1.445سيتون بحدود  ،وفترة التجديد التاسع لموارد الصندوقالسابع لموارد الصندوق 

التعويض، وذلك بيدف التوصية بنيج اإليفاء  حصصاستعرضت الوثيقة البدائل المتاحة من أجل تحديد  -29
ا لم وقد ُذتر أنو إذ .الصندوق عن العجز الناشئ عن تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون بالتزام تعويض

من شأنو أن يؤثر تأثيرا بالغا على عمليات الصندوق مستقببل جراء فإن ذلك تتحقق تغطية ذلك العجز 
  .انخفاض قاعدة الموارد

التابعة للبنك الدولي، ومصرف  المؤسسة الدولية للتنمية المنقحة الممارسات المطبقة لدى الوثيقةعرضت  -30
 .التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي

التعويض  حصصالذي يتبعو مصرف التنمية األفريقي في حساب  وصت إدارة الصندوق باتباع النيجأ -31
للتطبيق بسيولة بالنسبة لظروف  قاببلبالنسبة لدولو األعضاء المساىمة، حيث إنو يعتبر مناسبا وأبسط و 

  .الصندوق

على مبلغ تسديد أصول  على النحو الذي سوف يسري لنيج مصرف التنمية األفريقي محاتاةرضت وقد عُ  -32
التجديد العاشر لموارد الصندوق والتجديد الحادي عشر لموارد  القروض الذي ال بد من تعويضو في فترتي

  .الصندوق والناجم عن المنح الموفرة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون

داء مساىمات للمانحين ألمقترحة تما يلي: يمتن طرائق المساىمة اذلك، عرضت إدارة الصندوق  وفضبل على -33
وحيدة تؤخذ منيا حصة التعويض المقدرة الموجية إلى إطار القدرة على تحمل الديون أو يمتنيم أن يعلنوا عن 
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تعيدين بمبلغين منفصلين أحدىما موجو إلى إطار القدرة على تحمل الديون واآلخر ىو التعيد الموجو إلى 
الوحيدة، ينبغي أن تتون األسبقية لبللتزامات المقدرة  اىماتل المسوفي حا .تغطية المساىمات االعتيادية

 .لصالح إطار القدرة على تحمل الديون

طلب أعضاء لجنة مراجعة الحسابات معلومات عن حقوق التصويت، والتي لم يرد ذترىا في الوثيقة؛  -34
ن يتوقع منيا أيضا أن من إطار القدرة على تحمل الديو  إذا تانت البلدان النامية المستفيدةوتوضيحات عما 

؛ وتوضيحا بشأن الصياغة المتعلقة بمن ينبغي عن التدفقات العائدة الرئيسية الضائعةتساىم في التعويض 
إدراجيم في قائمة المانحين إلطار القدرة على تحمل الديون في المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ ومعلومات 

المالية الدولية األخرى للتطبيق على الصندوق؛ وما إذا تان إضافية عن أسباب عدم قابلية نيج المؤسسات 
أم ال؛ وما  يؤدي إلى خصم مقابل التسديد المبتر لطلبات السحبترتيز صرف المدفوعات في البداية سوف 

نظام تخصيص  في المائة على تخصيص الموارد وفق 20نسبتو  تان الصندوق يتيح خصما على الحجمذا إ
 .أم ال للبلدان المتلقية للموارد بموجب إطار القدرة على تحمل الديون داءالموارد على أساس األ

إلى استعدادىا لبلضطبلع بمزيد من العمل في الوثيقة من أجل تضمينيا معلومات عن  الصندوقأشارت إدارة  -35
سيجري  خرىالمؤسسات المالية الدولية األ وأفادت إدارة الصندوق بأن عدد المانحين في .االستفسارات المثارة

التحقق منو مجددا وتأتيده، وأنيا ستولي االعتبار لحذف البلدان المندرجة في إطار القدرة على تحمل الديون 
ن تان ىذا سيمثل خيارا تبت فيو األجيزة ال رئاسية من قائمة المانحين الذين يتوقع تلقي التعويضات منيم، وا 

تنظر من جديد في  سوف إدارة الصندوق حيطت اللجنة علما فضبل على ذلك بأنوقد أ .وليس إدارة الصندوق
أن  تما أوضحت إدارة الصندوق .تعزيز الحجج الداعية إلى الخيار الذي يستقر عليو األمر في النياية

وقد قدمت إدارة الصندوق أيضا توضيحا بشأن إعادة  .في المائة 5نسبتو  الصندوق يتيح خصما على الحجم
آالف دوالر أمريتي )والذي سيعرض في وثيقة منقحة  10لمساىمات المقترح البالغ األدنى لحد الب حسا

األدنى تمقترح بقرار مقدم إلى المجلس التنفيذي( وأوضحت أن المقدار التلي للبنود التي تتون أدنى من الحد 
  .مويليعاد توزيعو فيما بين المانحين اآلخرين من أجل تحاشي حدوث فجوة في التس

أن ىذه القضية قد تتطلب النظر أثناء المشاورات الخاصة بالتجديد العاشر لموارد  علىومع االتفاق  -36
، فإن مقترح مواصلة النظر في الموضوع من الوجية التقنية في جلسات لجنة مراجعة الحسابات، الصندوق
، يعتبر مقترحا 2013ن األول التنفيذي في شير ديسمبر/تانو  رض المقترحات النيائية على المجلسبغية غ
 تعزيز تغطية القضايا التالية في التقرير: المجلس التنفيذي منوقد طلبت اللجنة  .مقبوال

 إدراج مزيد من التفاصيل عن الخيارات المستخدمة من قبل المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ 
 على تحمل الديون ينبغي أن ُيطلب إلييا توضيح ما إذا تانت البلدان التي تتلقى موارد بموجب إطار القدرة 

 ؛العائدة الضائعة المدفوعاتعن أن تساىم في التعويض 
 الناشئة من أداء مساىمات إطار القدرة على تحمل الديون على حقوق التصويت؛ التبعات 
  غي افتراضات محددة، وىي االفتراضات التي ينب توقعات التعويضات المقدرة بمرور الوقت استنادا إلى

 اإلفصاح عنيا؛
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  ،تحديد قرار المجلس التنفيذي بشأن تيفية تقرير العبء وقت بدء تطبيق إطار القدرة على تحمل الديون
 وذلك تمرجع؛ 

  تعيين أي حد أدنى مقترح من قبل إدارة الصندوق؛ مسوغات 
 ان وفي حال عدم استبعاد أي بلدان يقترح استبعادىا، وبيان المساىمات في حال استبعاد تلك البلد أسباب

 استبعادىا؛
  خيار "عدم اتخاذ أي إجراء"؛ من الخيارات، بما في ذلك تبعاتعرض المزيد 
 ألغراض ترتيز صرف الموارد في البداية  النظر في منح خصم مقابل التسديد المبتر لطلبات السحب

   .للبلدان المستفيدة من إطار القدرة على تحمل الديون

تعزيز التقرير وفق ما ىو مقترح  ىإدارة الصندوق سوف تعمل عل بخبلصة مفادىا أن البند ىذاوبذلك اختتم  -37
وقد  .2013وسوف تعرض وثيقة منقحة على اجتماع لجنة مراجعة الحسابات المقرر انعقاده في سبتمبر/أيلول 

سوف يشتل ذترت أن ذلك  أشارت إدارة الصندوق إلى أنيا ستسعى جاىدة إلى االلتزام بيذه الميلة، ولتنيا
أنو قد يتون من الضروري عرض معلومات إضافية على لجنة مراجعة الحسابات في ذترت و  ،صعوبة

  .اجتماعيا المقرر انعقاده في نوفمبر/تشرين الثاني

  تحديث بشأن إطار المساءلة في الصندوق

ل، في تانون األو بناء على طلب المجلس التنفيذي في ديسمبر/ التقرير المعني ُيعرض ُذترت اللجنة بأن -38
فقد نظرت اللجنة في . 2012أعقاب المناقشة التي أجرتيا لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر/تشرين الثاني 

وتمثل الوثيقة المعروضة موجزا أشمل يبني على  .طلبا أوليا لوضع إطار للمساءلة 2012نوفمبر/تشرين الثاني 
  .التفتيش المشترتة التابعة لؤلمم المتحدةالمتونات والرتائز المشار إلييا في تقرير وحدة 

بعة وحدة التفتيش المشترتة التا ت الثبلثة الواردة في تقريراستند إلى المتونا أن التقرير الصندوقذترت إدارة  -39
وتتمثل ىذه المتونات في االلتزام السياسي أمام  .لتطبيق على الصندوقلؤلمم المتحدة على النحو القابل ل

وقد عرض التقرير أيضا  .، والمتون المتعلق بالضوابط الداخلية، وآليات الشتاوى واالستجابةالدول األعضاء
إلى اللجنة موافاتيا بمعلومات وقد طلبت إدارة الصندوق  .خرىة مع األطر المشابية لدى مؤسسات أمقارن

ى الموقع اإللتتروني يجري استتمال التقرير وتحميلو علس ارتجاعية، وعلى أساس تلك المعلومات االرتجاعية
  .للصندوق على شبتة اإلنترنت

: طلبات لتوضيح أسباب اقتصار الوثيقة على اإلشارة إلى ما يليفقد تضمنت  األعضاء منأما التعليقات  -40
وتاالت األمم المتحدة وليس المؤسسات المالية الدولية؛ وتوضيح دور المجلس التنفيذي في رصد األىداف 

دراج اإلشارة إلى اإلببلغ بشأن مستويات شغل الوظائف وتوزيعو على البلدان االستراتيجية وتحقيقيا ؛ وا 
  .لومات عن العقود التي يتم منحيااألعضاء؛ وتوفير مع

ش العام للصندوق أن الوثيقة استندت إلى العناصر الواردة في تقرير وحدة التفتي المستشار وقد أوضح -41
ولم يتن يقصد بيا أن تحل محل  .ومسائل تفويض السلطات ت المساءلةوعرضت وصفا لتل عمليا المشترتة
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وأوضح أيضا أن مساءلة المجلس التنفيذي مستمدة من تفويض السلطة  .اإلطار المعياري المطبق بالفعل
  .الممنوح لو من مجلس المحافظين

عممت على اللجنة  أفادت رئيسة اللجنة بأن نسخة من وثيقة إطار المساءلة في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -42
 ى إدارة الصندوق بشأن ما تودتعينة وذترت أن اللجنة تحتاج إلى إجراء استعراض وتقديم مؤشرات واضحة إل

  .إدراجو في ىذه الوثيقة

دارة الصندوقختتم ىذا البند بتفاىم مؤداه أن اللجنة أحيطت علما بالوثيقةواُ  -43  سوف يستعرضان ، ولتن اللجنة وا 
 .مؤسسات أخرى ويتفقان على أفضل سبيل للمضي قدما األطر المطبقة لدى

 تحديث شفهي بشأن التقدم المحرز صوب وضع نظام القروض والمنح

وقد . 2013اللجنة بالتقدم المحرز منذ آخر تحديث قدم إلى اللجنة في مارس/آذار  الصندوقأعلمت إدارة  -44
لنظام  التشغيل الفعليتوقع أن يبدأ ومن الم FLEXCUBEاتتمل عدد من األنشطة الرئيسية لنفيذ نظام 

FLEXCUBE  ستودعلم التشغيل الفعليالتوقيت المستيدف بالنسبة لبدء أما  .2013في الربع الثالث من 
 . 2013يو الربع األخير من فالبيانات 

يبلت وقد تم تحديد عدد من التعد .أحيطت اللجنة علما بأن "اختبار القبول من جانب المستخدمين" جار تنفيذه -45
دوالر أمريتي تقريبا، ولتن  000 57، وىو ما يقترن بتتلفة إضافية تبلغ ضافية في التصميم المفصلالحرجة اإل

وقد أجري تدريب ناجح للمستخدمين النيائيين )متتب نيروبي  .ىذا المبلغ يظل ضمن حدود موازنة الطوارئ
  .طري وبعض موظفي المقر الرئيسي للصندوق(القُ 

الوحدتين اللتين تم التعاقد علييا ودفع ثمنيما  قضية Oracleمع اإلدارة العليا لشرتة  الصندوقثار أسبق أن  -46
لمبلغ ال في صورة مذترة وقد أفادت إدارة الشرتة المذتورة بأنو ليس من الممتن رد ا .دون أن تتونا مطلوبتين

بادلة الترخيصين بتراخيص أما الخيار المعروض فقد تمثل في م .وال في صورة خصم إضافة إلى الرصيد
  .يائشرابالصندوق  قومقد ي FLEXCUBEأخرى لنظام 

من التحديث بشأن األنشطة المتعلقة بمستودع البيانات ونقل البيانات المرتبطة بمخزن  المزيدتلقت اللجنة  -47
ببلغ تلك البيانات، وىي أنشطة استؤنفت وأضحت على وشك االتتمال ددت وقد حُ  .البيانات التاريخية وا 

 لنظام تما يلي: لتي يمتن أن تؤثر على تواريخ انطبلق االمخاطر ا

 أخطاء نقل البيانات التي تتطلب تنقية البيانات؛ ( أ)
متان الحاجة إلى مزيد من االستجابة  احتياجات الصندوقمع  المفصل عدم وفاء التصميم ( ب) وا 

 الحتياجات الصندوق؛
 .ومستودع البيانات FLEXCUBEل تل من نظام الميلة الضيقة المتاحة لتحقيق الدمج في حاو  )ج(

تمام أنشطة مستودع البيانات -48 وسوف يتفاوض الصندوق  .تمثلت الخطوات المتوقعة التالية في نقل البيانات وا 
في مرحلة ما بعد بدء التشغيل  Oracleعلى مستوى ومقدار الدعم التقني والوظيفي المطلوبين من شرتة 
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ليف مرحلة ما بعد بدء التشغيل الفعلي ضمن حدود المستوى التلي المقدر عند والمتوقع أن تظل تتا .عليفال
  .مليون دوالر سنويا 1.7بدء المشروع والبالغة 

أطلقت المرحلة التالية واألخيرة من المشروع، وىي تتعلق علما بأن إدارة الصندوق  للجنةاوقد أحيطت  -49
  .2014نفيذ في عام ويتوقع بدء الت .مقترضموقع الو الصرف اإللتتروني ب

مقدما في حال التحديثات  تحديث متتوب : طلب تعميمما يليأما التعليقات من األعضاء فقد تضمنت  -50
في الربع الثالث من  نطبلق ليذا النظامالمستقبلية؛ وتوضيح بشأن مستوى ثقة إدارة الصندوق في نجاح اال

تراخيص البشأن قضية منح خصم على  Oracle؛ والخطوات التالية المزمع اتخاذىا مع إدارة شرتة 2013
مطلوبة واالعتبارات الحرجة المتعلقة بالتشغيل الفعلي؛ وطلب بمراعاة االختصار وجعل الصيغة أقل الغير 

  .اتساما بالطابع التقني في التحديث التالي

ح في الربع الثالث مشروع بنجافي المائة النطبلق ال 60ة يبلغ احتماليا بأن ىناك فرص الصندوقردت إدارة  -51
وفيما يتعلق برد المدفوعات المؤداة مقابل تراخيص غير مطلوبة، أعربت إدارة الصندوق عن  .2013من 

 . Oracleعزميا متابعة ىذه المسألة مع مستويات أعلى في إدارة شرتة 

أن يتون أقل اتساما علما بالتحديث مع طلب تلقي تقرير متتوب ُيرس ل مقدما في المرة المقبلة و  اللجنةأحيطت  -52
  .بالطابع التقني، مع الترتيز فيو على القضايا الحرجة الرئيسية

  لموظفي الصندوق الخدمة ءبعد انتها تحديث شفهي بشأن خطة التأمين الطبي

 من قبل مجموعة مناء الخدمة بعد انتي للتأمين الطبيخطة  بأن الصندوق يشارك في أحيطت اللجنة علما -53
يا من األمم المتحدة والموظفين السابقين المؤىلين، تقاعد جل الموظفين الذين يتلقون معاشارباب العمل من أأ

ىذه الخطة موجودة  وأصول .ة بالتامل في الوقت الحاليوىذه الخطة ممول .وذلك على أساس اقتسام التتاليف
بعد  تأمين الطبياللخطة  وقد أنشئ حساب األمانة .نوني منفصل في شتل حساب أمانةفي حيازة تيان قا

جلس المحافظين الذي نص على الصادر عن م 132/26لى القرار رقم ياء الخدمة لموظفي الصندوق بناء عان
أن تستثمر موارد ىذه الخطة وفقا لذات القواعد المطبقة على استثمارات الموارد العادية للصندوق الدولي 

 .للتنمية الزراعية

العادية للصندوق تختلف عن اعتبارات  ت االستثمار في حال المواردعلما بأن اعتبارا اللجنةوقد أحيطت  -54
وال المعتادة ، والتي ينبغي أن تتون في األحلتأمين الطبيااالستثمار في حال حافظة استثمارات خطة 

وتأخذ ىذه الخطة في الحسبان،  .طويل أفق زمني اعتماد ، معاستراتيجية قائمة على االلتزامات المستحقة
ا خطة لمنافع ما بعد التقاعد، جوانب تتعلق بالمشارتين المندرجين في الخطة مثل السن، باعتبارى

 وتحرك ىذه االلتزامات .لتقاعد، وغيرىاوالمصروفات الطبية المستقبلية المربوطة بالتضخم، وسنوات ا
لوية للسيولة فإنيا تعطي أو  أما سياسة الصندوق في استثمار موارده العادية .تتوارية أساسيةافتراضات إ

 .واألمان تفوق أولوية العائد طويل األجل
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ويتم  .المذتور وموارده ي بشأن عمليات حساب األمانةويقدم رئيس الصندوق سنويا تقارير إلى المجلس التنفيذ -55
ك ذلك من خبلل القوائم المالية السنوية المراجعة، والتي تعرض على المجلس التنفيذي بمذترة بشأن حالة ذل

تقرر أن يحول الصندوق مبالغ من الموارد  2004وفي دورة المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول  .الحساب
إحاطة لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي  وأن تتم ،الداخلية إلى حساب أموال األمانة عند االقتضاء

 .(EB 2004/82/R.27علما بأي تحويبلت من ىذا القبيل )الوثيقة 

لتأمين ااستثمار أتثر مبلءمة لموارد خطة ينبغي وضع سياسة  ارة الصندوق النظر فيما إذا تانإد حتاقتر وقد  -56
 .بعد انتياء الخدمة أم ال الطبي

طويل األجل الستثمارات موارد ىذه الخطة، أوصي  بإجراء استعراض من أجل وضع  الطابعوبالنظر إلى  -57
النقدية المتوقعة، وميزان العمبلت، والتضخم، فضبل  سياسة استثمار تولي االعتبار الواجب لصافي التدفقات

  .وأوصي  تذلك بإجراء ذلك االستعراض بمساعدة خارجية .عن إجراء عمليات محاتاة لبلستثمار

: طلب توضيح بشأن ما إذا تان الصندوق قد طلب التعاون األعضاء فقد تضمنت ما يلي من التعليقاتأما  -58
لؤلمم المتحدة أم ال؛ وما ىي االقتراحات المطروحة على وجو الدقة بشأن من جانب منظمة األغذية والزراعة 

  .وما ىو نوع التقرير الذي تتوخى إدارة الصندوق وضعو في ىذا الشأن ،ىذه القضية

بعد  لتأمين الطبياخطة المرتبطة ب ندوق أن الطابع طويل األجل لبللتزامات المستحقةالص إدارةأوضحت  -59
دوات أتثر تقلبا، حيث إن الموارد ليست ستثمار على امتداد أجل أطول في أرونة في االانتياء الخدمة تتيح م
ويمتن أن يعني ذلك الحصول على عائدات أعلى على أصول ىذه الخطة وتراجع  .مطلوبة بصورة فورية

أيضا أن  وقد ُأوِضح .حاجة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى تحويل موارد لتلبية مواضع قصور التمويل
وردا على  .الوثيقة لن تتناول التتاليف الطبية، ولتنيا سوف ترتز على سياسة استثمار أصول ىذه الخطة

بما إذا تان الصندوق قد طلب التعاون من جانب منظمة األغذية والزراعة لؤلمم المتحدة أم  السؤال المتعلق
مع منظمة األغذية والزراعة وغيرىا من  طأن تقاسم المعلومات يسير بشتل نشال، أحيطت اللجنة علما ب

  .وتاالت األمم المتحدة

عما يلي: تيفية إدارة ىذه الموارد من قبل منظمات مشابية؛ وماذا قام بو الصندوق  معلومات اللجنةوقد طلبت  -60
 تلك تبعات حتى تاريخو بشأن ىذه القضية؛ وما تود إدارة الصندوق أن تقترحو من تغييرات، بما في ذلك

الة الراىنة وقد أشارت إدارة الصندوق إلى أن ىذا سيتون في شتل وثيقة تتناول الح .قترحات على التتلفةالم
النيج المقترح وأن تلك الوثيقة سوف تعرض على لجنة مراجعة الحسابات الستعراضيا، وذلك إلى  وتبعات

 .نجانب نتائج الدراسة التي أوصت إدارة الصندوق بإجرائيا وزتتيا اللجنة اآل

  .ىذا البند ُاختتموبذلك  -61
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المالية إليواء اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة  أن التطورات المتعمقة بالتبعاتتحديث شفهي بش
 لمكافحة التصحر

لتوقعات المستقبلية، ضوء على الحالة المالية الراىنة واتقريرا تم تعميمو بالفعل يسلط ال الصندوققدمت إدارة  -62
 قاط رئيسية ىي تما يلي:وطرحت ثبلث ن

  وفقا لمذترة التفاىم المعدلة، انتقل الموظفون إلى اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصحر وتلقى جميعيم
  .بمتتب األمم المتحدة في جنيف 2013عقود العمل اعتبارا من أول أبريل/نيسان 

 تىناك خطة انتقالية مطبقة بالفعل بشأن نقل الحسابات وتسليم الخدما.  
  ال تزال ماضية في طريقيا ولم تسحبلم يحدث تحرك بشأن الحاالت القانونية ألن اإلجراءات القانونية 

ى عقود العمل لدى اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة القضايا بعد، رغم أن موظفي اآللية العالمية انتقلوا إل
  .التصحر

في  ح بشأن ما إذا تانت األرقام المعروضة: طلب توضيألعضاء فقد تضمنت ما يليا منأما التعليقات  -63
التقرير قد جرى تنقيحيا مقارنة باألرقام التي سبق عرضيا قبل عام أم ال؛ وما إذا تان ىناك شرط في العقود 
المذتورة يقضي بوقف إجراءات المحتمة اإلدارية أم ال؛ أو ما إذا تان توقيع العقود يعني حفظ القضايا 

  .المعلقة أم ال

أن األرقام المعروضة في التقرير جرى تنقيحيا تي تأخذ في الحسبان العدد الفعلي  الصندوقإدارة أتدت  -64
ن األرقام تظل غير أ .ة إلى مستويات شغل الوظائفللقضايا، حيث إن األرقام األصلية تانت تقديرات مستند

ستشار العام عن التعقيب وقد أحجم الم .2012متسقة مع المخصصات التي تضمنتيا القوائم المالية للعام 
 .العقود التي يجري منحيا ت التقاضي وتبعاتعلى مسألة حاال

ي تطورات على أ الطبلعيانة سوف تتون ممتنة أحيطت رئيسة اللجنة علما بالحالة وأشارت إلى أن اللج -65
طلب محدد جديدة، وخصوصا المعلومات الجديدة المتعلقة بالقضايا القانونية، بدون االضطرار إلى تقديم 

  .وقد وافقت إدارة الصندوق على ىذا الطلب .للحصول على تلك المعلومات

 .االجتماعختتم وبذلك اُ  -66


