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 الخمفية

اجتماعيا السادس والعشرين بعد المائة، طلبت لجنة مراجعة  استجابة لطلب من المجلس التنفيذي، وفي -1
متانية تطبيقيا على الصندوق. وقد  ،الحسابات من إدارة الصندوق إعداد وثيقة عن مراجعات األداء صدر وا 

ىذا الطلب بناء على تساؤالت أثارتيا بعض الدول األعضاء حول قضية استعانة الصندوق بمراجع خارجي 
والفوائد  ،والتتاليف المحتملة ،المراجعات، إضافة إلى المراجعة القانونية للقوائم المالية للصندوقللقيام بيذه 

ىذه الوثيقة التفسير التقني لمراجعات األداء  وتوفرالصندوق بمثل ىذه المراجعات.  تليفالتامنة في ت
 وتطبيقيا على منظمات منظومة األمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية.

 التعاريف
ن حتومي، أو تيان اإلجراءات في تياتتفحص مراجعة األداء البرامج، والميام، والعمليات، ونظم اإلدارة أو  -2

ربح لتقدير فيما لو تان ىذا التيان يستخدم الموارد المتاحة لو باقتصاد وتفاءة وفعالية ال يسعى إلى ال
 أن يستخدم منيجيات مينية ومييتلة.لتحقيق أىدافو. ويجب أن يتون التفحص موضوعيا ومنتظما و 

على  01-1-7و  23-1-7معيارا المراجعة في المنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات نص ي -3
 ما يلي:

يشمل النطاق التامل للرقابة الحتومية رقابة األداء والرقابة النظامية، وتيتم رقابة األداء برقابة االقتصاد 
 وىي تشمل:والتفاءة والفعالية، 

 رقابة اقتصاد األنشطة اإلدارية وفقا للمبادئ والممارسات اإلدارية السليمة، ورقابة السياسات اإلدارية؛ (أ )

، بما في ذلك فحص أنظمة من الموارد رقابة تفاءة استخدام الموارد البشرية والمالية وغيرىا (ب )
جراءات األداء ،المعلومات واإلجراءات التي تتبعيا الييئات الخاضعة للرقابة  ،وترتيبات اإلشراف ،وا 

 لعالج النقائص التي يتم التعرف علييا؛

رقابة فعالية األداء فيما يتعلق بتحقيق أىداف الييئة الخاضعة للرقابة، ورقابة التأثير الفعلي لألنشطة  (ج )
 مقارنة بالتأثير المنشود.

 المراجعات المالية مقارنة بمراجعات األداء

التعاون يفيا للمراجعات المالية ومراجعات األداء، تفرق لجنة المعونة اإلنمائية التابعة لمنظمة عند تعر  -4
لتزام )المالية( والتي ترتز على اال التنمية في الميدان االقتصادي بين "مراجعة االمتثال للقواعد النظاميةو 

 1االقتصاد والتفاءة والفعالية".صلة و البومراجعات األداء والتي تتعلق  ؛بالتشريعات والنظم القابلة للتطبيق
وتسعى المراجعات المالية إلى التعبير عن رأي مستقل حول صحة ونزاىة القوائم المالية لمنظمة ما، وىي 
تتحرى عن االلتزام بمعايير المحاسبة ذات الصلة القابلة للتطبيق، في حين أن مراجعات األداء ال تفحص 

                                                   

 
1
االقتصادي من مسرد المصطلحات الرئٌسٌة فً التقٌٌم واإلدارة المستندة إلى النتائج الخاص بمنزمة التعاون والتنمٌة فً المٌدان  

(3113.)  
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نما تقوم عوضا عن ذلك بالتعبير عن رأييا في المدى الذي تقوم فيو ىذه المنظمة القوائم المالية للمنظمة، وا  
والقيمة المضافة التي يمتن تحقيقيا من  يا بطريقة اقتصادية وفعالة وتفؤة،بتنفيذ برامجيا و/أو القيام بميام

 خالل تحسين األداء البرامجي ليذه المنظمة.

 األخرى الدوليةالخبرة الحالية لممنظمات المالية 

فإن المراجعين الخارجيين للمؤسسات المالية الدولية يقومون فقط بمراجعة القوائم المالية  في الوقت الحالي، -5
فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي. ومؤخرا، تم النظر في إمتانية إدخال والضمانات على 

سسات المالية الدولية )انظر الملحق(. مراجعات األداء تجزء من اختصاصات المراجع الخارجي في المؤ 
ومن الجدير بالمالحظة أن اإلجراءات والقواعد المالية والقانونية في معظم المؤسسات المالية الدولية تستثني 

مراجعة القوائم المالية، والعمل المتصل بيا،  اعلى وجو الخصوص توفير المراجع الخارجي ألي خدمات عد
 داخلية على اإلبالغ المالي.مثل استعراضات الضوابط ال

وأما التتاليف اإلضافية التي سيتم تتبدىا نتيجة لمثل ىذا التوسع في نطاق عمل المراجع الخارجي أو  -6
لالستعانة بخدمات شرتة خارجية للقيام بمراجعات األداء، فتبدو تبيرة في جميع الحاالت المستعرضة. 

ليامة التي يجب النظر فييا عند إدخال مراجعات أداء وبالتالي، فإن مضامين التتلفة ىي من العوامل ا
 منفصلة.

 مراجعات األداء في منظومة األمم المتحدة 

، أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة لمراجعة حسابات 7101عام  -7
بالغ الجمعية عن نتائجيا ،منظمات األمم المتحدة وصناديقيا وبرامجيا وتوصياتيا من خالل اللجنة  وا 

في إجراء  مجلس مراجعي حسابات األمم المتحدة وتنبثق ميمة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية.
مراجعات األداء من األنظمة والقوانين المالية للمنظمات اإلفرادية، مما يعني أن المنظمات التي تدرج 

قوانينيا المالية، ىي فقط التي تجري مراجعات لألداء. ويحق لمجلس أنظمتيا و مراجعات األداء تجزء من 
مراجعي حسابات األمم المتحدة أن يبدي مالحظات فيما يتعلق بتفاءة اإلجراءات المالية ونظام المحاسبة 

 وتسيير المنظمة تجزء من مراجعة األداء. والضوابط المالية الداخلية، وبصورة عامة، إدارة 

، فإن مراجعي الحسابات الخارجيين لبرنامج 3172-3173ال، وتجزء من خطة عملو للفترة وعلى سبيل المث -8
الستخدام نظام  ىواآلخر  ،ىما للشرتاء المتعاونيناحدإإلجراء مراجعتين لألداء:  ووناألغذية العالمي يخطط

 والقسائم.النقد 

 منظور الصندوق بالنسبة لمراجعة األداء 
ات والممارس، تبنى الصندوق نفس المراجعة الخارجية للحسابات والمعايير باعتباره مؤسسة مالية دولية -9

شبيية المالية المتينة التي يتبناىا غيره من المؤسسات المالية الدولية، تما أن لديو ترتيبات للمراجعة والتقييم 
طراف. ويتم تقدير بتلك الموجودة في المؤسسات المالية الدولية الرئيسية والمصارف اإلنمائية المتعددة األ

بصورة  ،المالية الدولية األخرىأداء العمليات واألداء التشغيلي للصندوق، تما ىي الحال بالنسبة للمؤسسات 
مستقلة، وبخاصة من خالل وظائف المراجعة الداخلية والتقييم المستقل. في حين أن المراجعة السنوية للقوائم 
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بعقود قابلة للتجديد تل سنة، حتى إلى فترة قصوى مدتيا خمس المالية تجرييا شرتة مستقلة يتم تعيينيا 
سنوات. وتأتي ىذه الميمة باختصاصات تستدعي حاليا توفير خدمات تتعدى خدمات مراجعة القوائم المالية 

لم يطلب المجلس التنفيذي  واستعراض الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي على أساس االستقاللية، ما
ذا ما تطلبت الحاجة ذلك، التفويض  وجو التحديد. ويمتن للمجلس التنفيذي شيئا آخر على عندما وا 

التفاءة في الصندوق عندما يعتبر ذلك بمثابة الضمانات و فعالية الباستعراضات إضافية لألىمية واالقتصاد و 
 في الصندوق. تبرز الحاجة إلييا بما يتعدى تلك التي يوفرىا عمل متتب التقييم المستقلاإلضافية التي 

ووفقا لميثاقو الذي صادق عليو المجلس التنفيذي، فإن متتب المراجعة واإلشراف في الصندوق مفوض  -11
بإجراء مراجعات القتصاد األنشطة اإلدارية في الصندوق، بما يتماشى مع الممارسات والمبادئ اإلدارية 

المالية وغيرىا. وتنطوي ىذه المراجعات على والسياسات اإلدارية السليمة، وتفاءة استخدام الموارد البشرية و 
جراءات األداء ،تفحص نظم المعلومات جراءاتو التي تتبعيا التيانات التي تتم  ،وا  وترتيبات الرصد وا 

 مراجعتيا بيدف تصحيح بعض النواقص المحددة.

خالل تقدير أما متتب التقييم المستقل في الصندوق فيو مفوض بصورة تاملة بإجراء مراجعات األداء من  -11
السياسات واالستراتيجيات وفعالية المشروعات والبرامج القطرية، إضافة إلى  ،وتفاءة ،واقتصاد ،أىمية

 ،المستقل في الصندوق ذلك التقييم وتتعدى مراجعات األداء التي يجرييا متتب. المؤسسية عملوعمليات ال
المساواة بين الجنسين وتمتين المراة، واالبتتار، وتوسيع و  ،واالستدامة ،أنيا تتضمن أيضا تقديرا لألثرإذ 

وتتمحور ميمة متتب التقييم المستقل في الصندوق  والمقترض. (،الصندوق)النطاق، وأداء الوتالة المقرضة 
وفعاليتيا، تما أنو مفوض أيضا بتقدير  أىميتياعلى تقييم المشروعات والبرامج التي يموليا الصندوق لتقدير 

، استعان المتتب بمنتدى األسواق الناشئة 3177وتفاءة البرامج في الصندوق. وفي عام ة المؤسسة التفاء
تقدير العوامل المحددة الرئيسية للتفاءة لتفاءة الصندوق. واليدف من ىذا التقييم ىو إلجراء تقييم مؤسسي 

واستتمل ىذا التقييم واسع  المؤسسية للصندوق، عالوة على تحليل تفاءة العمليات التي يموليا الصندوق.
  3172، ونظر المجلس التنفيذي في دورتو الثامنة بعد المائة المنعقدة في أبريل/نيسان 3173النطاق عام 

 في التقرير النيائي للتقييم.

ويستند نيج التقييم الذي يتبعو متتب التقييم المستقل في الصندوق إلى جملة متسقة من منيجيات التقييم،  -12
جاالت منصوص علييا في التعريف المذتور سابقا لمراجعات األداء حسب لجنة المساعدة ويتصدى لم

اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. إضافة إلى ذلك، فإن المتتب يعرض 
عمليات تقريره السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق، والذي يشتل جوىر مراجعات األداء السنوية ل

والصندوق واحد من المنظمات القليلة الثنائية والمتعددة األطراف التي تعد مثل  .الصندوق في جميع األقاليم
حاجة لوتالة خارجية إلجراء عملية يؤدييا باألداء اإلجمالي تل عام. وبالتالي فإننا لسنا  نىذا التقرير ع

دارة فإن ميمة التقييم المستقل في الصندوق تفي متتب التقييم بصورة أفضل من حيث المبدأ. وفي رأي اإل
  .2بصورة فعالة بوظيفة مراجعة األداء

                                                   

 
2
التقييم المستقل بتقديرات ألداء المشروعات التي ىي بحتم طبيعتيا مراجعة ألداء المشروعات. وتقوم  على سبيل المثال، يقوم متتب  

ريقي بمثل متاتب التقييم المستقلة في المؤسسات اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى، مثل مصرف التنمية اآلسيوي، ومصرف التنمية األف
وعلى الرغم من أن تسمٌات ىذه التقديرات باستخدام نفس معايير التقييم إلى حد بعيد المستخدمة في متتب التقييم المستقل في الصندوق. 
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، وأما مؤشرات المستوى الخامس مؤشرات النتائجليتضمن إطار إدارة النتائج في الصندوق خمسة مستويات  -13
 ،والموارد البشرية ،فيي ترتز على التفاءة المؤسسية للصندوق في مجاالت مثل إدارة الموارد المالية

نسبة النفقات اإلدارية الفعلية إلى برنامج العمل السنوي للقروض والمنح التي  على سبيل المثال ،والمخاطر
في المقام ، و شعبعمل/المليات اليموليا الصندوق. إضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يستخدم مؤشرات ع

إلبالغ عنيا في تقارير األداء أعدت ىذه المؤشرات ويتم ا. وقد شعبتأدوات اإلدارة الداخلية للدوائر والاألول 
في التقرير السنوي عن الفعالية اإلنمائية  تاؤشر والتقارير عن التقدم اإلجمالي المحرز بشأن ىذه الم الفصلية

تذلك فإن دائرة إدارة البرامج تجري استعراضا سنويا ألداء حافظة مشروعاتيا والذي يتضمن  للصندوق.
تنظر جميع تقارير إنجاز المشروعات في تفاءة وفعالية استخدام وبصورة مشابية،  .عالية والتفاءةمظاىر الف

من خالل وثيقة الفعالية اإلنمائية عن النتائج  إبالغ المجلس التنفيذيأموال قروض ومنح الصندوق ويتم 
ذا أخذنا ىذه األمور مجتمعة، فإن المؤشرا للصندوق التي تعرض ت توفر صورة شاملة عليو تل عام. وا 

 للتقدم الذي أحرزه الصندوق في اإليفاء بأىداف الفعالية والتفاءة.

متتب التقييم المستقل في ( تتطلب من 3177إضافة إلى ذلك، فإن سياسة التقييم في الصندوق )عام  -14
الصندوق أن يستعرض ويعد تعليقات متتوبة تعرض على المجلس عن تل نسخة من نسخ تقرير الفعالية 

والمقصود بيذه  اإلنمائية في الصندوق، عالوة على التثبت من صحة جميع تقارير إنجاز المشروعات.
المسؤولية التي فوض بيا المتتب ىو إضفاء المزيد من التعزيز على جودة تل من تقارير الفعالية اإلنمائية 

االت التي قد تتطلب بعض للصندوق وتقارير إنجاز المشروعات، عالوة على لفت انتباه المجلس إلى المج
 العمل اإلضافي لضمان أداء أفضل في المستقبل.

 االستنتاج 

الصندوق مؤسسة مالية دولية ووتالة متخصصة من وتاالت األمم المتحدة: وأما خاصيتو الرئيسية فيي أنو  -15
من أن مؤسسة مالية دولية تعمل تحت مظلة األمم المتحدة. وال بد من اإلشارة إلى أنو، وعلى الرغم 

الصندوق يعمل تحت مظلة األمم المتحدة، إال أنو ال يعني أن جميع قواعد األمم المتحدة تنطبق عليو في 
 جميع الحاالت.

في الصندوق، بما في ذلك معايير المحاسبة المالية واإلبالغ المالي، فإن الصندوق  تسييروبالنسبة لييتلية ال -16
وبصورة مشابية فإن  .الذي تتبعو األمم المتحدة ر من النيجقد تبنى نيج المؤسسات المالية الدولية أتث

الصندوق يتبع المؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بمراجعات األداء، والتي تغطييا ميمة التقييم المستقل، 
ووحدة المراجعة الداخلية، عوضا عن االستعانة بالمراجعين الخارجيين، تما ىو الحال بالنسبة لمنظومة 

الصندوق الذي يعده أثر عمليات نتائج و المتحدة. وعلى وجو الخصوص فإن التقرير السنوي عن األمم 
المستقلة السنوية الرئيسية التي يقوم بيا يوفر النتائج عن مراجعات األداء  ،متتب التقييم المستقل سنويا

 الصندوق.

                                                                                                                                                     

تقديرات ألداء  وأألداء المشروعات،  تمراجعاألداء المشروعات، أو  تمثل هذه التقارٌر قد تتفاوت، إذ أنها على سبٌل المثال تقٌٌما
 المشروعات.
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من قبل من  تسييريا تتعلق باليثير قضاعالوة على ذلك، فإن إدخال مراجعات األداء اإلضافية يمتن أن  -17
تبريرىا من تذلك فإن للموضوع تبعات تتاليفية قد يتون  سيتون مسؤوال عن ىذه العملية وتيف ستؤدى.

 األمور الصعبة، وخاصة عند األخذ بعين االعتبار النظم والعمليات الموجودة أساسا في الصندوق.

مراجعة سنوية للقوائم المالية عوضا عن والتي تتطلب  وبتبنييا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، -18
المراجعة تل سنتين، تما تانت الممارسة عليو في السابق، فقد اعترفت وتاالت األمم المتحدة ذاتيا بأن 
الممارسة الحالية المتمثلة في إجراء مراجعات األداء قد تتغير. ومن بين اآلثار المتوقعة لتنفيذ األمم المتحدة 

( التتاليف اإلضافية للمراجعة السنوية، 7ير المحاسبية الدولية للقطاع العام، التتاليف المتتررة مثل: )للمعاي
على الرغم من أن زيادة تواتر مراجعات القوائم المالية قد تؤدي إلى تقليص في عدد مراجعات األداء التي 

ة بخبير خارجي، بما في ذلك للتقييمات؛ ( التتاليف السنوية لالستعان3يقوم بيا المراجع الخارجي سنويا؛ )
( تدريب الموظفين الموجودين، بما في ذلك تدريبيم على التحديثات الطارئة على المعايير المحاسبية 2)

( المساىمة تل سنتين في األنشطة التي تمول بصورة مشترتة والتي يقوم بيا فريق 0الدولية للقطاع العام؛ )
 بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.ميام األمم المتحدة المعني 

 ة، مالئمةللتسيير والتشغيل الموجود ةر الحاليابقا، تعتبر إدارة الصندوق أن األطوعلى أساس ما تقدم س -19
في بنفس الميمة المطلوبة في المراجعة  المستقلة لألداء. وقد رفد التقييم المؤسسي األخير للتفاءة عمل تو 

واإلجراءات الداخلية للصندوق. وقد غطى ىذا التقييم بصورة فعالة التوجييية ، والمبادئ متتب التقييم الجاري
لألداء. وبالتالي فإن الشعور السائد ىو أنو لن تتون ىناك  ةالمعياريمراجعة غطيو في العادة المجال الذي تال

 اء مراجعات أداء منفصلة. أية قيمة مضافة قد تبرر التتاليف اإلضافية التي يفترض أن تتون تبيرة في إجر 
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 ممارسات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى لمراجعة األداءال
بالنسبة لمصرف التنمية األفريقي، ولمجموعة البنك الدولي، فإن أعمال المراجعة تغطييا نواح مختلفة من  -1

واألىم من ذلك  (،التي تضمن االستخدام الفعال للموارد)المنظمة مثل المراجعة الداخلية، ووحدة الميزانية 
أن ىذه الوظائف تغطي معظم  ؤسستانبر الماإلدارة المالية والتقييم الالحق. وتعت ،وبالنسبة لطرف العمليات

ما يمتن تحقيقو من خالل مراجعة األداء. وال يسمح للمراجعين الخارجيين بالقيام بأعمال تتعدى المراجعة 
باستثناء األعمال التي تعتبر من مصلحة المنظمة مع برىان واضح أنو ال يمتن القيام بمثل ىذه األعمال 

ن. وال بد بالنسبة ليذه الحاالت أن تحظى بمصادقة مخصوصة من مجلس إال من خالل ىؤالء المراجعي
 المدراء.

أما بالنسبة للمصرف األوروبي لالستثمار، فإن مراجعات األداء تعتبر خارج نطاق المراجع الخارجي ألسباب  -2
ت عديدة من ضمنيا وجية النظر القائلة بأن فريق مراجعة نموذجي ال بد أن يفتقر إلى جملة الميارا

المطلوبة الضرورية للقيام بيذا العمل. تذلك تستعرض المراجعة الداخلية األداء تجزء من مياميا 
االعتيادية. ومن األمور اليامة أن دائرة تقييم العمليات تجري تقييمات الحقة وتضمن الشفافية من خالل 

قليمية وقطرية للمشروعات ألغراض الييئ ات الرئاسية في المصرف إجراء تقييمات مواضيعية وقطاعية وا 
 األوروبي لالستثمار وغيره من الجيات الخارجية الميتمة.

ن في صندوق النقد الدولي فال يقومون بإجراء مراجعات لألداء، وال يمتلتون القدرة و ن الخارجيو أما المراجع -3
وأما الخدمات  على القيام بيا. تذلك ال يسمح للمراجعين الخارجيين بأداء أي عمل غير متعلق بالمراجعة؛

 . االستشارية ذات الصلة بالمراجعة، فيي مشروطة بالموافقة المسبقة للمجلس التنفيذي علييا


