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 ع والعشرين بعد المائة تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيا التاس

ترغب لجنة مراجعة الحسابات في لفت انتباه المجمس التنفيذم إلى المسائؿ التي نظرت فييا في اجتماعيا  -1
 .2013نكفمبر/تشريف الثاني  21التاسع كالعشريف بعد المائة المعقكد في 

 اعتماد جدول األعمال

 ككفاءة المؤسسية الصندكؽ كفاءة تقييـات تـ اعتماد جدكؿ األعماؿ مع إضافة مقترح باستعراض تكصي -2
 .تحت بند مسائؿ أخرلالمتصمة بمجنة مراجعة الحسابات  )تقييـ الكفاءة( الصندكؽ يمكليا التي العمميات

 محاضر االجتماع الثامن والعشرين بعد المائة لمجنة مراجعة الحسابات

 .تمت المصادقة عمى المحاضر بدكف تعميقات -3

والميزانيتين  2014يع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج لعام االستعراض المسبق رف
العادية والرأسمالية لمصندوق وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 

 2015-2016وخطتو اإلشارية لمفترة  2014وميزانيتو لعام 

 (.EB 2013/110/R.3مستقؿ )ترد مناقشة المجنة ليذا البند في تقرير  -4

 في الصندوق االستثمار سياسة بياناالستعراض السنوي ل

 األكؿ السنكم االستعراض كنتج عف. المنطقي وكأساس االستثمار سياسة بياف خمفيةالصندكؽ  إدارة قدمت -5
عف كلـ ينتج . المائة في 6 إلى المائة في 10 مف الميزانية مخاطر انخفاض 2012 عاـ في جرمأ   الذم

ما يتعمؽ  مثال الكثيقة، بعض أجزاء تبسيط اقترح غير أنو كبيرة، تغييرات أية الحالي العاـ استعراض
 المجمس أف تـ تكضيح تحديدا، أكثر كبشكؿ. المخاطر ميزانية مكافقة عمىفي ال الصندكؽ رئيس ةصالحيب

كىي  ،(المائة في 6 حاليالتي تبمغ ا) المخاطر العامة ميزانية ، عمال بالممارسة الحالية، عمىالتنفيذم كافؽ
 العاـ، الحد ىذا ضمفك . االستثمارية يـكأىدافالمخاطر  تحمؿعمى  المصمحة أصحابقدرة ل ةكمي قيمة

 .الفردية االستثمارية حكافظلم مخاطرال ميزانيات عمى المكافقةعف  مسؤكال الصندكؽ رئيس سيككف

 ككانت التغييرات األخرل عمى النحك التالي: -6

دخاؿ ممحؽ جديد )الممحؽ الثاني( لمفصؿ بيف ميزانية المخاطر العامة  ات عمىتغيير  أ() الممحؽ األكؿ كا 
 االستثمار الفردية؛ حكافظك 

 األىداؼ االستراتيجية ليتكاءـ مع نيج ميزانية المخاطر؛‘ أمف’أك تعريؼ  نصتبسيط  ب()

 ؛استثمارات الصندكؽ حكافظكتعريؼ  تحديث تعريؼ فئات األصكؿ ج()

 الممحؽ الثالث ليعكس أحدث تنفيذ لالستراتيجية االستثمارية؛ات عمى تغيير  د()

 تكضيح الكقت الزمني لحافظة استثمارات الصندكؽ؛ ق()

 .التشغيمية النقدية إدارة تكضيح مسؤكليات ك()

 إدارة الصندكؽ ما يمي: أكضحتكردا عمى مختمؼ طمبات التكضيح المقدمة مف األعضاء،  -7
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 مف االستثمارات مثؿ  نكعف فئة األصكؿ كالحافظة ىك أف فئة األصكؿ تشير إلى االختالؼ بي
في حيف أف الحافظة  ،ية مثؿ تمؾ التي تصدرىا الحككمات كالشركاتعالسندات أك قطاعاتيا الفر 

 مجمكعة مف فئات األصكؿ.

 بالقيمة االسمية. تككف قيمة الكرقة المالية كحفظ األصكؿ 

 القيمةفي المائة ىك المعيار في الصناعة، ك  95 مستكل عند المشركطة لممخاطر المعرضة القيمة 
في المائة أال  95نسبتو في المائة تعني أف ىناؾ احتماؿ  6البالغة  المشركطة لممخاطر المعرضة

كاحدة، أك بعبارة أخرل،  خالؿ فترة زمنية مدتيا سنة تيافي المائة مف قيم 6تفقد الحافظة أكثر مف 
 .في المائة 5في المائة مف قيمتيا خالؿ سنة كاحدة نسبتو  6اف الحافظة ألكثر مف أف احتماؿ فقد

  يعرض إطار الرقابة الداخمية إلكماؿ في حيف بياف سياسة االستثمار يقدـ إلى المجمس لممكافقة عميو
 لمعمـ فقط.المتطمبات كيقدـ 

  الفردية في حيف  حكافظعف الي عرض عمى المجمس التنفيذم صكرة عالمية شاممة لالستثمارات فضال
 التقارير الداخمية فئات األصكؿ الفردية ككؿ نكع مف أنكاع االستثمارات. تتناكؿ

 األساسكتشير إلى  التغييرات تمخص بمقدمة التنفيذم المجمسالصندكؽ  إدارةتزكد  أف المجنة طمبتك  -8
 الصندكؽ استثمارات كانت ذاإ الخسائر مصدر عف التكضيح مف مزيدال مبكط  . حيضتك ال ألغراض المنطقي

ذا ستككف كما ‘اليكمية’مف  المطابقات كتيرة صيغة تغيير تـ لماذاك  ؛الثابت الدخؿ ذات المالية األكراؽ في
كبشأف  ةسمبيال عائداتالعدـ تحمؿ المتعمؽ بالنص  إزالة بشأف تكضيحمب كط  . لممطابقاتة الجديدالكتيرة 

 .ؽالصنادي مديرمل اإلدارةكتيرة متابعة 

 كي حتفظ. المحاسبية المعالجة حيث مف تيفمتميز تنقسـ إلى حافظتيف  الصندكؽ حافظة بأف المجنة بمغتكأ   -9
 الحافظة مف الجزء ىذا عمى خسائر تكبد الصعب مفك . حتى أجؿ استحقاقو أساسا داخميا المدار الجزءب

قيا تظؿ بقيمتيا الدفترية في المحتفظ بيا حتى أجؿ استحقا حكافظذلؾ أف ال. القيمة الدفترية أساس عمى
 الصناديؽ مديرم قبؿ مف اآلخر الجزء يدارك . السكؽ في األسعار حركة عف النظر بغض المحاسبةدفاتر 
. بمكجبيا االستثمار قرارات مديرك الصناديؽ يتخذك  عمييا متفؽ تكجييية كمبادئ لكالياتكفقا  يفالخارجي
تعكس  حيثكفقا لمتقييـ حسب سعر السكؽ  خارجيا لمدارةا الصندكؽ حكافظل المحاسبية المعالجةكتككف 

 بيع يتـ ال عندما حتى المحاسبة سجؿمف األكراؽ المالية في  محيازاتل السائدة األسعارالحافظة  قيمة
 تركيز أف كذلؾالصندكؽ  إدارة تأكضحك . ال تككف ىناؾ أم خسارة كبالتالي سعريذا الب المالية األكراؽ

يتـ السعي أيضا إلى  حيف في صرؼ،ال بالتزامات لمكفاء السيكلة ضماف عمىينصب  الصندكؽ استثمارات
 .اشيري أصؿحافظة ك  كؿ رصد كيتـ. المعتمدةالمخاطر  ميزانية حدكد في ممكف عائد أعمىتحقيؽ 

 يكمي اتصاؿ خالؿ مف يفالخارجي الصناديؽ لمديرمرصد كثيؽ ب تقـكأف إدارة الصندكؽ  لمجنةكتـ التأكيد  -11
 كمبادئ لممخاطر اكمي اقياس تتضمف ممخاطركرقابة كثيقة ل ،الحاجة حسبالخزانة خدمات  شعبةو جريت

 كصحائؼ المالية، المخاطر تحميؿ كحدةالصادرة عف  الشيرية التقاريركيفية لمرصد تستند إلى  ةتكجييي
 .فصمي أساس عمى المكتكبة الصادرة داخميا التقييـكبيانات 



EB 2013/110/R.29 

2 

ع
ي 

ق الثان
ح
المل

ر
ش

 

 
2
0
1
3
/1

2
9
/R

.
 

االقتضاء إلدارة النقدية. كاتفؽ عمى  حسبشيرية لالستثمارات كيكمية أك  مطابقاتالكعادة ما تككف كتيرة  -11
 اليكمية ستنقسـ إلى جزأيف لتكضيح أنو يتـ معالجة مسألتيف. المطابقةأف الجممة التي تشير إلى 

نص ال وضمان أن المطابقات وتيرة توضيحالوثيقة ل عمى تغييرات إجراءبالمطالبة ب المجنة ةرئيس تواختتم -12
العائدات  مخاطرالصندوق في خفض  إدارة جيود يعكس الحافظة عمى سمبيالعائد المسألة المتعمق ب

 المجمس عمى عرضوست   الوثيقةالمجنة استعرضت  أن إلىالمجنة  ةرئيس توأشار . إلى أدنى حد سمبيةال
 قدميس يذال ندوقالص الستثمارات الداخمية الرقابة إطار مع اعميي لمموافقة االول كانون/ديسمبر في

 .لمعمم

 إطار استدامة القدرة عمى تحمل الدين واآلثار المالية لممنح وضعاستعراض 

الحسابات  مراجعة لجنة اجتماع في المقدمة التكضيح طمبات، مشيرة إلى أنيا تعكس بالكثيقة المجنة رحبت -13
 دكالر 000 10ات البالغة المساىم عتبة عدـ تطبيؽ المجنة ةرئيس تاقترحك . ياتبسيطجرل  أنوك  السابؽ،
 تجديدال في تسيماف كباء ألؼ القائمتيف نظرا ألف مبدأ، كمسألة ،جيـ فقط قائمةبمداف ال عمى إال أمريكي

 منخفضة المساىماتتجييز  في المتكبدة التكاليؼ طبيعة بشأف تكضيحات عضاءاأل طمبك . مكاردالعادم لم
 2 الخياريفعف  عضاءاأل تساءؿ ،(المقترحة المساىمة طرائؽ) الكثيقة مف اسادس بالقسـ يتعمؽ كفيما. القيمة

. كأرتئي لمكثيقة العاـ التكجو كعف المجمس، عميو كافؽ مذال" أكال بأكؿ الدفع" مبدأ مع افتسقي ال امألني 3ك
 الخيار إبقاء عمى باإلجماع المجنة كافقت لذلؾ، كنتيجة. االرتباؾ سيؤدم إلى الثالثة الخيارات عرضأف 
 كصندكؽ األفريقي التنمية كصندكؽ لمتنمية الدكلية المؤسسةكىك أيضا الخيار الذم تنتيجو  ،فقط كؿاأل

 مف الكثيقة. يفخر اآل يفالخيار  بإزالة لبتاكط ،اآلسيكم التنمية

 زيدست اتمساىمال مبالغغير متكرر نظرا ألف  سيناريكسيككف  وأن يبدك عتبةال تطبيؽ أفإلى  المجنة كأشارت -14
عمى المقترح بعدـ تطبيؽ العتبة  عضاءاأل ككافؽ. فصاعدا الصندكؽ لمكارد عشر الحادم التجديد مف ابتداء

 المساىمات تجييز تكاليؼجيـ فقط بالنظر إلى أف  لقائمةا إال عمى بمداف أمريكي دكالر 000 10البالغة 
 .باىظة تككف فأ تكخىي كال -الصندكؽ  إدارةحسبما أشارت  –تككف في األساس إدارية  الصغيرة

 :عمى النحو التاليتوصيات المجنة المجنة  ةرئيس ولخصت -15

  عرض خيار واحد فقط عمى المجمس ينبغي (، المقترحة المساىمة طرائق) اسادسفي القسم
 في الوثيقة الحالية؛ 1لمموافقة عميو، وىو الخيار 

  ريكي لتعكس أن ىذه العتبة دوالر أم 000 10تنقيح التوصية المتعمقة بتطبيق العتبة البالغة ينبغي
 عمى بمدان القائمة جيم. إاللن تطبق 

 وصادقت المجنة عمى عرض الوثيقة عمى المجمس التنفيذي بالتوصيات الواردة أعاله.

 2014لعام  خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق

تيدؼ إلى  أنيايرا إلى ، مش2014لعاـ المقترحة عرض مدير مكتب المراجعة كاإلشراؼ خطة عمؿ المكتب  -16
دعـ إدارة الصندكؽ في تحقيؽ األىداؼ المؤسسية، كالمساىمة في أف تككف المنظمة أكثر كفاءة كفعالية، 

 كتعزيز ثقافة األخالؽ كمكافحة الفساد في الصندكؽ.
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 أشير ستة لمدة الفنية الفئة مكظفيإضافية مف  ردامك  اشتمؿ عمى النيائي الميزانية مقترح أفب المجنة بمغتكأ   -17
 000 200 إلى المكظفيف غير مف كزادت قيمة مقترح المكارد. الفساد مكافحة جيكدأساسا ضمف  لمعمؿ
مكظفي الفئة  رحيؿ أثرمف  أف تخفؼ الميزانية في المقترحة الزيادةكمف شأف . 2014 عاـ في أمريكي دكالر
 الالتي  الطبيعة. كقد تستمـز العاـ ذاى مف/أيمكؿ سبتمبر فيمدة خدمتيـ  انتيت فيذال المنتسبيف، الفنية
 .العاـ خالؿالصندكؽ  إدارة مف إضافية مالية مكارد طمب متحقيقاتل بيا التنبؤ يمكف

 في الخارجية الخبراتيتـ االستعانة ب وأفاد مدير مكتب المراجعة كاإلشراؼ بأن ،كاستجابة لطمبات التكضيح -18
 المعاييرحديثة كتككف مفيدة كتتسؽ مع  ميارات لىعندما تككف ىناؾ حاجة إ أك متخصصةال مجاالتال

 إلى ستندي االختيار أفب المجنة بمغتأ   المياـ، اختياركفيما يتعمؽ ب. لمحسابات الداخمية لممراجعة المينية
مف المسائؿ ذات  سمطةالمؤسسية كتفكيض ال الرقابة بيئةعممية  كخ مص إلى أف. المخاطر تقدير عممية

كالميمة . الالمركزية تتناكؿ كؿ مف الكفاءة ككضكح المساءلة في بيئة تتحكؿ إلىيث إنيا ح العالية األكلكية
 التآزر كفيما يتعمؽ بمسألة أكجو. االستشارييف الخبراء إدارة ىي المحددة العالية األكلكيةاألخرل ذات 

 المخاطر، تحديدى الصندكؽ عم إدارة مع عمؿمكتب المراجعة كاإلشراؼ ي بأف المجنة بمغتأ   كاالستقالؿ،
مفيدة  بطريقة لممنظمة قيمة تضيؼ أنيا ضمافك  تكصيات كصياغة الحسابات، مراجعةعمميات  كتخطيط

 .المكتب يةاستقالل عمى ظفحاكت إلدارة،ل

 في لمتأكيد التنفيذي المجمسإلى  قدمتوسمكتب المراجعة واإلشراف  عمل خطةأنو جرى استعراض  واعتبر -19
 الخاصة قنفااإل  بشأن النيائي التقرير في النظر وبعد. 2013 ولاأل  كانون/برديسم فيالمعقودة  تودور 

مكتب المراجعة واإلشراف لعام  عمل خطة في قنفال ال إدراج مراجعة ليذا المجنة طمبت اإلصالح،تفعيل ب
 .لذلك وفقا فيو لمنظر المجنة ةرئيس إلى المقترح ىذا سيقدمو . 2014

 2014بات لعام برنامج عمل لجنة مراجعة الحسا

مراجعة  مجنةب ذات الصمة الكفاءةتقييـ  تكصياتب المتعمؽ البند كالحظت العمؿ، برنامجالمجنة  ةرئيس تقدم -21
 ىذه بدء في إلى رغبتيا المجنة ةرئيس أشارتك . تمكز/يكليك اجتماع أعماؿ جدكؿ عمى أدرج مذال الحسابات
أحد  مف استفسار عمى رداك . األعماؿ جدكؿ مف"مسائؿ أخرل"  بند تحت االجتماع،ىذا  في المناقشة
 .المكارد تجديد اتمشاكر  في دكرا تؤدم ال مراجعة الحسابات لجنة أف كضحأ   ،األعضاء

مناقشات بشأن  وبناء عمىوفي الختام، اعتمدت لجنة مراجعة الحسابات برنامج العمل بصيغتو المقدمة.  -21
المتصمة بمجنة مراجعة  الصندوق يموليا التي مياتالعم وكفاءة المؤسسية الصندوق كفاءةتوصيات تقييم 

عن وثائق لجنة مراجعة الحسابات إلى االجتماع الثالثين  الكشفالحسابات، ينبغي تقديم بند إضافي عن 
. وسيجري تنقيح برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات 2014بعد المائة لمجنة المعقود في مارس/آذار 

 وفقا لذلك.

 2012المشروعات لمسنة المالية  باتحسا تقارير مراجعة

الذم ك  الصندكؽ، نظموي مذال الخامس، المالية اإلدارة منتدلب مراجعة الحسابات لجنةالصندكؽ  إدارة أبمغت -22
 .المشركعات بيف فيما الممارسات أفضؿ كتبادؿ الخبرات تقاسـ أىمية عمى شددي
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 الصمة ذات األنشطةالمشركعات ك  حسابات عةمراج تقارير دارة الصندكؽ نظرة عامة كتحديثا بشأفإت كقدم -23
 المتحفظة كغير المتحفظة الحسابات مراجعي آراء نسبة ظمتك . 2012 عاـ في الصندكؽ بيا قاـ التي

كتجدر اإلشارة إلى أف آراء . متحفظة المائة في 20ك ،متحفظة غير المائة في 80 حكالي إذ بمغت مستقرة،
مف في بعض األحياف  يا تنبعكلكن ائتمانية،ئما عمى كجكد مشاكؿ مراجعي الحسابات المتحفظة ال تدؿ دا

 مما يجعؿ خطيرة، ائتمانيةمشاكؿ  متحفظال غير أميخفي الر  كباإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف. تقنيةمشاكؿ 
 ولمسؤكلياتالصندكؽ  أداء في أساسية أدكات المشركعات حساباتمراجعة لضيا اكاستعر  اإلدارة رسائؿ

 .االئتمانية

 مفالمناسب  الكقت فيالحسابات  مراجعة تقارير تقديـمف حيث  تراجع ىناؾ كاف أنوب كذلؾ المجنة أبمغتك  -24
تقدـ تقارير مراجعة  ،كبصفة عامة. 2102 عاـ في المائة في 45 إلى 2011 عاـ في المائة في 59

مؤسسات العميا الحسابات التي تجرييا مكاتب المراجعة الخاصة في كقت أنسب مف تمؾ التي تجرييا ال
 مراجعة تقارير مف المائة في 30 نحكبإعداد  الحسابات لمراجعة العميا مؤسساتال لمراجعة الحسابات. كتقـك

 محددة تنفيذلم عمؿ خطط تكضع ،الكبيرة مشاكؿ الرقابة لجميعكبالنسبة . الصندكؽ مشركعات حسابات
 .حسب االقتضاء مخصص أساس عمى أك اإلشراؼ بعثات خالؿ رصدىا كيجرم زمنيا

 :عمى النحك التالي 2012 عاـ التالية التي تحققت في اإلنجازاتب المجنةالصندكؽ  إدارة أبمغتك  -25

 ؛المالية العمميات دائرة في كتكحيدىا المشركعات جميعل المالية اإلدارة مركزية (أ)

 ؛المالية اإلدارة يحكـ ضماف إطار باعتباره المخاطر عمى قائـ صرؼ إدخاؿ (ب)

 تقرير جكدةك  المالية التقارير إعداد حيث مف اعالي المشركعات مف المائة في 50 مف أكثر كاف أداء (ج)
 .مراجعة الحسابات

 اآلخريف الرئيسييف المصمحة كأصحاب لممشركعات المالية اإلدارة بشأف مؤسسية منتديات خمسة كنظمت -26
 .الممارسات بأفضؿ كالكعي المالية اإلدارة قدرات تعزيز بيدؼ

، أفادت إدارة الصندكؽ الماضي العاـ في مراجعة الحسابات لجنة تكصيات بناء عمى ذلؾ، إلى باإلضافةك  -27
الغربية  فريقياأ إقميـ في الحسابات لمراجعة العميا المؤسسات قدرات بناء لدعـ منحةو تـ تصميـ أنبػ

 تعمـ أداة نشر ذلؾ في ابم إرشادية، كمكاد كمكارد إجراءات الصندكؽ كضع ذلؾ، عمى عالكةك . كالكسطى
 .األساسية المالية اإلدارة كممارسات مبادئ تتناكؿ إلكتركني

أف ىناؾ  مف الرغـ عمى المالية، اإلدارة مجاؿ في كبير تقدـ إحراز تـ أنو إلىالصندكؽ  إدارة أشارتك  -28
 محدكديةبب بس األجؿ، طكيؿ إلى متكسط ككفسي خرلاأل مجاالتال في تقدـأف الك  ،قائمة تزاؿ ال تحديات
 .المالية كالخدمات المراقب شعبة في المتاحة المكارد

الصندوق عمى  إدارة وحثتلذلك وأعربت عن تقديرىا  المجال ىذا في المحرز لتقدمبا المجنة وسممت -29
 .اتلممشروع المالية للدارة الشاممة الجودة تعزيز إلى الرامية جيودهمواصمة 
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 اإلصالح تفعيلب الخاص قنفااإل  عن النيائي التقرير

، عرضت إدارة الصندكؽ تقريرا لمكافقة المجمس التنفيذم عميو 35-/د169مجمس المحافظيف  كفقا لقرار -31
 .2014كتقديمو في نياية المطاؼ إلى دكرة مجمس المحافظيف في فبراير/شباط 

ربعة مجاالت أفي كأنفقت جميع األمكاؿ التي أتيحت لتنفيذ نكاتج مبادرات إصالح المكارد البشرية بالكامؿ  -31
 رئيسية:

 تمكيؿ عممية مراجعة الكظائؼ؛ )أ( 

تنفيذ تحسينات في بعض المجاالت الرئيسية لممكارد البشرية بشأف تكصية الخبراء االستشارييف الذم  )ب(
كماؿ مبادرات إصالح ال  كارد البشرية ذات الصمة؛مأجركا عممية مراجعة الكظائؼ كا 

 الصندكؽ، يتعمؽ أساسا بتحسيف الحركة الداخمية؛تكفير تدريب متخصص لمكظفي  )ج(

 .المبكر الخدمة إنياءتمكيؿ برنامج  )د(

أف يقـك مكتب المراجعة  2012المجنة طمبت في اجتماعيا المعقكد في نكفمبر/تشريف الثاني  كأشير إلى أف -32
شراؼ أف المراجعة . كاستجابة لذلؾ، أكضح مدير مكتب المراجعة كاإلؽنفاكاإلشراؼ بإجراء مراجعة ليذ اإل

أف  (1التي أكدىا المجمس التنفيذم عمى أساس اعتباريف: ) 2013درجت في خطة عمؿ المكتب لعاـ أ  
 فأ (2، ك)2013رؼ في ذلؾ الكقت كمف المتكقع صرفو في عاـ لـ يكف قد ص   ؽنفاالجزء األكبر مف اإل

، كلذلؾ أرتئي لخارجييف في المقاـ األكؿالمراجعة ذات طابع مالي كبالتالي ىي مسؤكلية مراجعي الحسابات ا
المالية  القكائـبالتنسيؽ مع المراجعيف الخارجييف لمحسابات كجزء مف مراجعة  ؽنفااإل أنو يمكف تغطية ىذا

 .2013لمصندكؽ لعاـ 

وأحاطت المجنة عمما بالتقرير النيائي وطمبت أن يجري مكتب المراجعة واإلشراف مراجعة محددة لمنفقات  -33
 .الخاصة

وأشار مدير مكتب المراجعة واإلشراف إلى أنو وفقا الختصاصات لجنة مراجعة الحسابات، يجوز لمجنة أن  -34
الصندوق. ولذلك،  رئيسب المراجعة واإلشراف لينظر فييا تقدم مقترحات بتعديالت عمى خطة عمل مكت

/ ي ديسمبروستعرض خطة العمل عمى المجمس التنفيذي ف الصندوق رئيسسيقدم طمب المجنة إلى 
 لمتأكيد. كانون األول

 والمنح  تحديث بشأن التقدم في تطوير نظام القروض

 المرحمة انتياءب المجنة كأبمغت المنحك  القركض نظاـ استبداؿ مشركع بشأف الصندكؽ تحديثا إدارة قدمت -35
إلبالغ اك  FLEXCUBE نظاـ مف كؿبدأ تشغيؿ ك القديـ  المنحك  القركض نظاـ استبداؿ تـ: بنجاحاألكلى 

 عمميات أك النظاـ سالمة لمخطر يمكف أف تعرض رئيسية كلـ تنشأ مشاكؿ. البيانات مستكدع عف طريؽ
عتماد ال نظرا كفاءة عدـ شيدت قد المناطؽ بعض أف مف الرغـ عمى اآلف، حتى النظاـ بيانات أك الصندكؽ
 .النظاـ لنشر محدكدة تخصيص استراتيجية

 التكمفة تشير التقديرات إلى أفك . أمريكي دكالر مميكف 15.74 لممشركع المعتمدة الميزانية مجمكع ككاف -36
 2013 /كانكف األكؿديسمبر 31 حتىبيا  الممتـز التكاليؼ جميع ذلؾ في بما اآلف، حتى لممشركع اإلجمالية
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 دكالر مميكف 8.8 ما يقرب مف خصصكسي. أمريكي دكالر مميكف 6.9 تبمغ ،األكلى المرحمة الستكماؿ
 .المشركع مف لممرحمة الثانية أمريكي

 المرحمة استقرار فترة بعد ،2014 عاـ فيالثانية المرحمة  أنشطة تبدأ أف المتكقع مف أنوب المجنة بمغتكأ   -37
 .األكلى

 .الثانية ممرحمةالرئيسية ل نشطةاأل في المحرز التقدـعمـ ب عمى المجنة الصندكؽ إدارةكستبقي  -38

 رحبتو . األولى بنجاح المرحمة من النتياءالصندوق عمى ا إدارة تأىنو  التحديث،عمما ب المجنة وأحاطت -39
 دوالر مميون 3.2 حوالي والبالغة 2014 لعام اإلدارية الميزانية في المدرجة الموارد أن اإلدارة بتأكيد المجنة

 .النظام صيانة تكاليف لتغطيةكافية  أمريكي

 األمم التفاقية العالمية اآللية استضافة عمى تبةالمتر  المالية باآلثار المتعمقة التطورات بشأن تحديث
 التصحر لمكافحة المتحدة

 الضكء مسمطة العالمية، اآلليةحالة ترتيب االستضافة مع  إلى المجنة بشأف الصندكؽ تحديثا إدارة قدمت -41
. لتصحرا مكافحةاألمـ المتحدة ل اتفاقية إلى المرسمة لمخطة كفقا إنجازىا تـ التي الرئيسية عمى األحداث

 :التالي النحك عمى الخطكات ىذه ككانت

 التصحر مكافحةاألمـ المتحدة ل اتفاقية إلى المحاسبية السجالت تسميـك  المالية المعمكمات تـ نقؿ (أ)
 المركزلتكضيح  حمتا لممكارد بيافىناؾ  ككاف. اإلبالغك  المحاسبة ظائؼا عمى تكلي ك مساعدتيل

 .2013 /أيمكؿبتمبرس 30 كىك تسميـال تاريخ في المالي

 الضماف حساب إلى تحكيميا التي يتعيف األمكاؿ تخصيص بعد النقدية مف المتبقي الرصيدتـ تحكيؿ  (ب)
األمـ  اتفاقية إلى دكالر مميكف 1.4 البالغ األخرل كالسمؼ السفر مصاريؼ لتغطيةالالزمة  كالنقدية

 .2013 /تشريف األكؿأكتكبر في العالمية اآللية عف بالنيابة التصحر مكافحةالمتحدة ل

 تشريف/نكفمبر في إليو أمريكي دكالر مميكف 4.58كتـ تحكيؿ مبمغ  مصرفي،ضماف  حساب تـ فتح (ج)
 كفكاتير العالمية، اآللية لمكظفي لمدعاكل القضائية العالقة المحتممة التكاليؼ لتغطية 2013 الثاني
 .المحتممة مطكارئكمخصصات ل العالمية، اآللية مع عمييا متنازع كالزراعة األغذية منظمة مف

المستحقة  األخرل كالسمؼ السفر تكاليؼ لتغطية دكالر أمريكي 000 355تـ تحكيؿ مبمغ  كأخيرا، (د)
 .العالمية اآللية مكظفي عف نيابةبال مصندكؽل

 بمكجبيايقفؿ س التي الشركطك . اإلمكاف قدر مؤقتبشكؿ  التدبير يذاب فاظتحاال الصندكؽ نيةب المجنة بمغتأ  ك  -41
 :ىي األمكاؿ تعاد عمى أساسياك  الضماف حساب

 األخرل؛ كالمطالبات السمؼ كتسكية سحب الدعاكل القضائية )أ(

 تكاليؼ أم مصندكؽل دفعأف تب التصحر مكافحةاألمـ المتحدة ل اتفاقية مف ضماف عمى الحصكؿ (ب)
 المحتممة؛ المطالبات ىذه عف ناشئة

 .ثالث طرؼمف  ضماف (ج)
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 أصكؿ حمايةب مسؤكليتيا ممارسة مفالصندكؽ  إدارة لتمكيف اتخذت التدابير ىذه أف لمجنة التأكيد كتـ -42
 قررحسبما  ،2014/آذار مارس بحمكؿ بكف إلى نقؿست   العالمية آلليةا أفب كذلؾ المجنة بمغتكأ  . الصندكؽ

 لمعمؿ كالصندكؽالتصحر  مكافحةاألمـ المتحدة ل اتفاقية بيف عامؿ فريؽ كأنشئ. مؤخرا األطراؼ مؤتمر
 .خرلاأل قضايامل مشترؾ نيج ككضع القانكنية المطالبات لمعالجة ترتيب عمى

 مديركأبمغ . مكتب المراجعة كاإلشراؼ بيا قـكي التي العالمية اآللية بشأف التحقيؽ حالة عف تحديث مبكط   -43
 معمكمات عف الكشؼ سمطةأف  بالنظر إلى الصندكؽ رئيسإلى عمـ  الطمب ىذا سينقؿ بأنو لمجنةالمكتب ا

 .الصندكؽ رئيس ضمف اختصاصات تقع الصدد ىذا في

و ينبغي تقديم تحديث بأن الصندوق رئيسو ينبغي إبالغ بأن توأوص المقدم التحديثعمما ب المجنة وأحاطت -44
 تتحديثا المجنة طمبتو . مكتب المراجعة واإلشراف بو قومي يذال التحقيق حالة عن التنفيذي المجمس إلى

 معالجةل الصندوق/التصحر مكافحةاألمم المتحدة ل تفاقيةال  العامل الفريق في المحرز التقدم عن منتظمة
 اتفاقيةإلى  الصندوق من العالمية لآللية السمس باالنتقال المتعمقة المسائل من وغيرىا القانونية المسائل

 .التصحر مكافحةاألمم المتحدة ل

 التنفيذي المجمس مىع معروضةالمعيارية ال المالية التقارير

 :مراجعة الحسابات لجنة لتستعرضيا تقارير أربعةالصندكؽ  إدارة قدمت -45

 الصندوق لموارد التاسع التجديد في المساىمات وضع عن تقرير (أ)

 االلتزامات لعقد المتاحة الموارد (ب)

 2013 عام من الثالث فصللم الصندوق استثمارات حافظة عن تقرير (ج)

 خدمتيا ورسوم وفوائدىا القروض أصول سداد مدفوعات من المتأخرات وضع عن يرتقر  (د)

 عف تحديثاالصندكؽ  إدارة قدمت ،التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ في المساىمات بكضع يتعمؽ فيماك  -46
التجديد التاسع  تعيدات كصمت كبالتالي. كازاخستاف مف إضافي تعيد كردك . التقرير صدكر منذ المساىمات

 لمساىمات الشامؿ اليدؼ مف المائة في 93 يعادؿ ما أم أمريكي، دكالر مميار 1.39 إلى كارد الصندكؽلم
 .المانحة الجيات

 التي األعضاء الدكؿالصندكؽ  إدارة رتذك  ك . التعيدات مف المائة في 90 مساىمةالقيمة كثائؽ  كتبمغ -47
 .ةالالزم التدابير اتخاذب اآلف يا مستحقةمساىماتكثائؽ  أصبحت

 مكلدكفا كجميكرية كمكريشيكس كمدغشقر يرلنداأك  يطالياإ مف المساىمات مقابؿ أخرل مدفكعات ردتكك  -48
 دكالر مميكف 768إلى  2013/تشريف الثاني نكفمبر 20 حتى كردت التي المبالغ مجمكع كصؿك . ككازاخستاف

 .التعيدات مف المائة في 55 يمثؿ ما كىك أمريكي،

 .العمؿ كبرنامج االلتزامات لعقد المتاحة المكارد تمثؿ التي القيمة بيف القةالع عمى أحد األعضاء كعمؽ -49

 مشركعات في تتدفؽ التي المكارد تشتمؿ عمى االلتزامات لعقد المتاحة المكارد أفالصندكؽ  إدارة كأكضحت -51
 .أخرلأمكاؿ  أك تكميمية أمكاؿعمى  مؿتتش كال ،فقط لصندكؽمكارد ال العادم التجديدمف 
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 الثالث الفصؿ في طفيؼ تحسفيفيد بحدكث  االستثمارية الحافظة أداء عف تحديثاالصندكؽ  إدارة قدمتك  -51
 فصؿفي نياية ال المائة في 1.7 ناقصنحك  حيث كاف صافي األداء السنة مف األكؿ النصؼمقارنة ب
 .الثالث الفصؿ نياية المائة في في 0.7-0.8بمغ ناقص ك  ،الثاني

 تعميقات إضافية إبداءضيا بدون التقارير التي جرى استعرا -52

 ىمسائل أخر 

. المتعمقة بمجنة مراجعة الحسابات تقييـ الكفاءة تكصيات مناقشة المجنة بدأت ،"أخرل البند "مسائؿ تحت -53
 :التالي النحك عمى النظر قيد الثالث التكصيات ككانت

 ؛مراجعة الحسابات لجنة إلى المقدمة الكثائؽ عف الكشؼ -0

 ؛الحسابات مراجعة لجنة عمؿ لدعـ الخارجية لخبراتبا االستعانة -2

 .التنفيذم المجمس إلىالمقدمة  الحسابات مراجعة لجنة تقارير تعزيز -3

أف ممثمي المجمس التنفيذم  ،عف الكثائؽ لألعضاء الكشؼب فيما يتعمؽ المجنةالصندكؽ  إدارة أبمغتك  -54
 في األعضاء لمدكؿ التفاعمية المنصة ؿبكسعيـ االطالع عمى كثائؽ لجنة مراجعة الحسابات مف خال

المتعمقة  تكصيةال تستعرض المجنة كأف السر، ككممات لممستخدـ الشخصية ىكياتيـ باستخداـ الصندكؽ
 تناقشيا التيالسرية  كالكثائؽ القضايا حساسيةإلى  عضاءاأل كأشار. المجنة كثائؽل العمني الكشؼ مف لمزيدبا

 األخرل الدكلية المالية المؤسسات في الكثائؽ استعراض ممارساتعرض  كاكطمب ،الحسابات مراجعة لجنة
 .فييا لمنظر 2014/آذار مارس لجنة مراجعة الحسابات المعقكد في اجتماع عمى الصدد ىذا في

. الضركرية غير التكاليؼ تجنب ضركرة إلى المجنة أشارت الخارجية، الخبراتب كفيما يتعمؽ باالستعانة -55
 اختصاصات في الكارد النحك عمى األمر، لـز إذا الخارجية الخبرة إلى الكصكؿ عمى ايقدرت المجنة كأكدت
ذا ،مقبكؿ الحالي الترتيب أف المجنة رأت عمكما،ك . مراجعة الحسابات لجنة  فإنيا عمى استعداد األمر، لـز كا 

 .حدة عمى حالة كؿ أساس عمى الخارجية اتالخبر لالستعانة ب

 اإلبالغ لتحسيف سبؿ لتحديد األمانة مع جاريا عمالىناؾ  أف إلى ةالرئيس تأشار  تكصية، كفيما يتعمؽ بآخر -56
 .تركيزا أكثر التقاريرتككف  أف كضمافمراجعة الحسابات  لجنةفي 

 المجنة عمى ما يمي: توفي الختام، وافق -57

 ا المعقودة فيجمستي فيالحسابات  مراجعة لجنة وثائق عن الكشف مسألة في النظر مواصمة 
 ؛من المقرر أن تقوم األمانة بإعدادىا وثيقة إلى استنادا ،2014آذار /مارس

 ؛كافيا كان الخارجية الخبراتب الذي يتيح لمجنة إمكانية االستعانة الحالي الترتيب أن 

  المسائل عمى الضوء تسميطو  المجنة التركيز في تقارير لضمان ممكن جيد كل بذل ينبغيأنو 
 .الرئيسية والتوصيات

 
 


