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 بعد المائة عشرينالو  الثامناجتماعها عن  مراجعة الحساباتلجنة  ةتقرير رئيس

عيا ترغب لجنة مراجعة الحسابات في لفت انتباه المجلس التنفيذي إلى القضايا التي نظرت فييا في اجتما -1
 .4177سبتمبر/أيلول  6 الذي عقد بتاريخ الثامن والعشرين بعد المائة 

 اعتماد جدول األعمال

 اآللية العالمية تحت بند مسائل أخرى. تم اعتماد جدول األعمال مع إضافة تحديث شفيي عن وضع -2

 الحسابات مراجعة والعشرين بعد المائة لمجنة سابعمحاضر االجتماع ال
الطبي بعد  ة التأميني لخطفيالتحديث الشورد في تصحيح  إدراج  تمت المصادقة على المحاضر بعد -3

ية للصندوق عادبتحويل األموال من الموارد ال التحديث . ويتعلق، وذلك بناء على طلب اإلدارةالخدمةانتياء 
رئيسة  . وقد تم أساسا عتس ىذا التغيير في تقريرخطة التأمين الطبي بعد انتياء الخدمةإلى حساب أمانة 

 إلى المجلس التنفيذي. عن اجتماعيا السابع والعشرين بعد المائة المقدم لجنة مراجعة الحسابات

 نيميزانيتالو  4102لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج لعام  رفيع المستوىالمسبق االستعراض 
العادية والرأسمالية لمصندوق وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج 

 4102-4102رية لمفترة شاوخطته اإل 4102وميزانيته لعام 
انتباه اللجنة إلى حقيقة أن ىذه الوثيقة  ولفتت ،لميزانيةالمسبق لستعرا  االت إدارة الصندوق وثيقة عرض -4

الوثيقة النيائية التي ستقدم إلى المجلس التنفيذي في دورتو التي ىي استعرا  مسبق رفيع المستوى، وأن 
من جميع دوائر  ةمتلمساللميزانية من امفصلة الطلبات الستنعقد في ديسمبر/تانون األول سوف تستند إلى 

 الصندوق.

الحد األدنى من  مع 4172المتمثلة في عر  ميزانية عام النية األصلية ذلك سلطت اإلدارة الضوء على ت -5
يموليا لتقييم المؤسسي لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات التي باالستجابة لخطة العمل تنفيذ زيادة. إال أن ال

معظم الزيادة المقترحة الواردة في ميزانية عام  ونتيجة لذلك تتعلق ية الحقا.سبقأخذت األت قد الصندوق تان
لتعزيز  الموحدة بالتتلفة اإلضافية لتنفيذ توصيات ىذا التقييم تما ىو منصوص علييا في خطة العمل 4172

 .تشغيلية والمؤسسية للصندوقالتفاءة ال

 رفيع المستوى:لمسبق وثيقة االستعرا  اتذلك تم لفت انتباه اللجنة إلى المجاالت الرئيسية التالية ضمن  -6

مليار دوالر أمريتي، مقارنة  7.7بحدود  4172تم وضع برنامج القرو  والمنح المخطط لو لعام  (7)
مليون دوالر أمريتي. وسيتم تغطية النقص في  011والتي تانت بحدود  4177مع إسقاطات عام 

ى للوصول إلى المستو  4172و 4172 يمن خبلل إقرا  أعلى عام 4177اإلقرا  عام 
 مليارات دوالر أمريتي. 7المستيدف للتجديد التاسع لموارد الصندوق البالغ 

وضح بين متطلبات أتمييزا  4172ت عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل في الصندوق عام دأب (4)
تان يتوقع و  تدابير الموظفين لفترات قصيرة أو المستشارين.و الموظفين الجوىريين في الصندوق 
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أن تؤدي  للصندوق عاديةون مياما جوىرية في الميزانية الالموظفين الذين يؤدية لتنظيم ر اللعملية الج
 .ذه الميزانيةإلى زيادة في ى

تم توفير تحديث عن التقدم المحرز في منيجية اقتناص البيانات المستندة إلى التمايز بين الجنسين  (7)
 عادية.الميزانية الحافظة القرو  و  من

وىي زيادة إجمالية في األسعار بما يعادل  ،جنة أيضا بمحرتات تتاليف خط األساسوتذلك فقد أعلمت الل -7
ة في تعويضات الموظفين المينيين بالمائ 4.2بسبب التضخم، وزيادة متوقعة محتملة بمقدار  بالمائة 4.7

تتضمن تتاليف إطار تذلك سلط الضوء على محرتات التتاليف األخرى التي التي سيتم امتصاصيا. 
 والمتافآت الجديد للموظفين.تقدير ال

تتنولوجيا االتصاالت والمعلومات، بما يعادل لتقييم المؤسسي إلى تتاليف رأسمالية السيؤدي تنفيذ توصيات  -8
مبليين دوالر أمريتي،  7تتاليف تعديبلت لمرة واحدة بما يعادل تتضمن مليون دوالر أمريتي، وىي  7.6

 مليون دوالر أمريتي. 2.42بما يعادل  4172وزيادة في التتاليف المتتررة عام 

عدة ادية لعحدود الدنيا في الميزانية الات في الزياد وألم يتن ىنالك أية زيادة وقد تم تذتير اللجنة بأنو  -9
ذا ما أخذنا بعين االعتبار خطة عمل التقييم المؤسسي لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات سنوات التي . وا 

بحدود  4172فقد تم وضع ميزانية عام  ،من محرتات التتاليف المذتورة أعبله ايموليا الصندوق وغيرى
. أي أن الزيادة ىي 4177مليون دوالر أمريتي عام  722.72 حواليمقارنة ب ،مليون دوالر أمريتي 721.71

 مليون دوالر أمريتي مقسمة على النحو التالي: 6.42بالمائة أو ما يعادل  2.7

بما في ذلك ) القرو  والمنح نظاممبليين دوالر أمريتي للتتاليف اإلضافية المتتررة ل 7 (7)
 ؛(االىتبلتات

 مليون دوالر أمريتي لئلجراءات األخرى ذات الصلة بالتقييم المؤسسي؛ 4.42 (4)

 مليون دوالر أمريتي لمحرتات التتاليف األخرى التي ال تتعلق بالتقييم المؤسسي. 7 (7)

منيا )مبليين دوالر أمريتي  2بمستوى مبدئي قدره  4172قترح أن تتون الميزانية الرأسمالية لعام لما منو  -11
 .(مليون دوالر أمريتي تتعلق بالتقييم المؤسسي 7.6

أول تغيير رئيسي في صيغة  و يعتسوقد عر  متتب التقييم المستقل المقطع الخاص بو، وأتد على أن -11
اآلن متوائمة مع ما ىو مستخدم في ميزانية  التي أصبحت عشر األخيرة،وىيتلية ميزانيتو في السنوات ال

 م. ؤ واتلا قد طلبت ىذا لجنة مراجعة الحساباتالصندوق. وتانت 

. 4177وتضمنت الميزانية المعروضة تفاصيل عن النفقات الفعلية للسنوات الماضية واالستفادة الحالية لعام  -12
دورتيا المنعقدة في من وثيقة االستعرا  المسبق ىذه في التقييم قد استعرضت نسخة  لجنةوتانت 

 مراجعة الحسابات يونيو/حزيران، وعبرت عن دعميا لبرنامج العمل وللموارد المطلوبة. تذلك فقد أبلغت لجنة
المدخبلت من لجنة مراجعة الحسابات قيد النظر، وأن  المدخبلت من لجنة التقييم في النسخة الحالية إدراجب

لس التنفيذي في سبتمبر/أيلول سوف تؤخذ بعين الحسبان عند العر  النيائي على لجنة التقييم ومن المج
الغر  منو للجنة أنو قد وضع إطارا جديدا لبلنتقائية في أتتوبر/تشرين األول. وأعلم متتب التقييم المستقل ا

وثمانية  ،بعة برامج قطريةوضع برنامج العمل. ويتضمن البرنامج، بين أمور أخرى، تقييم س علىالمساعدة 
 لؤلثر. ا واحداتقديرات ألداء مشروعات وتقييم
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ستراتيجية مستعرضا أعداد الموظفين ودرجاتيم، وخلص إلى نتيجة االعمل ال ةخطة لقو  قد أعد المتتب وتان -13
 مفادىا بأنو ال يتوجب إدخال أية تعديبلت على العدد الحالي للموظفين.

زيادة اسمية  دلاعما ي، ب4172مبليين دوالر أمريتي لعام  6ميزانية قدرىا  ويقترح متتب التقييم المستقل -14
 صفرية عن السنة السابقة.

ىذا التقييم أن  وجد. وقد التشغيلية والمؤسسيةلتفاءة ا وحدة لتعزيزورحب المتتب بخطة عمل الصندوق ال -15
صوب تقييم مر  أو أفضل من أن التحسن األداء اإلجمالي للصندوق تان مرضيا إلى حد ما، مشيرا إلى 

ذلك أمر حاسم بالنسبة للصندوق. ووفر المتتب أيضا إيضاحات حول بع  حاالت عدم التطابق الظاىرة 
 وتعليقات متتب التقييم المستقل علييا.قام في خطة عمل اإلدارة بين األر 

ات ولجنة التقييم. وقد لجنة مراجعة الحسابزيادة الحوار بين الضوء على أىمية رئيس لجنة التقييم  سلطو  -16
وتقدر أيضا  ،علمت اللجنة بأن لجنة التقييم تقدر الوثيقة التي تغطي برنامج عمل متتب التقييم وميزانيتوأ  

حتياجاتيا. وقد دعمت لجنة التقييم الزيادة الصفرية في الميزانية، وقدرت تقليص التتاليف ال الطبيعة الحرجة
و صيصتخو  4177من عام  لبالمائة من المبلغ المرح 7تخدام ودعمت اس ،الناجم عن متاسب التفاءة

 . ةالموحدعمل ال ةمتوقعة. ورحب رئيس لجنة التقييم أيضا بخطاللؤلنشطة غير 

 عبرت اللجنة عن تقديرىا لحضور رئيس لجنة التقييم. -17

دوق وللفوائد وقد تضمنت التعليقات من أعضاء اللجنة طلبات لتبرير أتثر تفصيبل للزيادة في ميزانية الصن -18
المنبثقة عن االستجابة للتقييم المؤسسي. تما عبر األعضاء عن تقديرىم إلدراج بيانات في الميزانية حساسة 

وطلبوا المزيد من العمل في ىذا االتجاه، تما رحبوا بالصيغة  4172للتمايز بين الجنسين في وثيقة عام 
 المحسنة من ميزانية متتب التقييم.

أخرى اعترافا بأن بع  الزيادة في الميزانية ضرورة لتنفيذ التقييم المؤسسي لتفاءة وتضمنت تعليقات   -19
التفاءة  ووفورات ، ولتنيا طالبت بمعلومات إضافية حول تتاليف التقييم المؤسسي ومتاسبالصندوق

اإلسمية وفيما يضاح األثر الفعلي ألية زيادات ممتنة في الرواتب بالقيمة إلالمحتملة. تذلك تان ىناك طلب 
وطلبت إيضاحات أيضا عن  .الدولية ملزمة أو طوعية المدنية لخدمةاة جنلو تانت التوصيات الخاصة بل

اإلشارة إلى "العدد المحدود" من الموظفين الذين ستتم متافأتيم بموجب إطار التقدير والمتافآت الجديد، 
 المستقل.التقييم  وحول جودة وتتلفة المستشارين الذين يعينيم متتب

وعلى وجو الخصوص، طلبت اللجنة إيضاحات حول التقسيم المفصل لتتاليف الموظفين، ووثيقة تضم  -21
وتنظيم الموظفين، إلخ، مع  ،اإلجراءات والتدابير المتخذة على مدى السنتين الماضيتين مثل ترفيع الموظفين

 . 4172اإلشارة إلى أثرىا المالي على ميزانية عام 

نامج العمل، تمت اإلشارة إلى أنو لم تقدم معلومات تافية حول تيف يخطط الصندوق وفيما يتعلق ببر  -21
 .4172الوصول إلى التمويل المشترك المستيدف لعام 

غير وبالنسبة للوضع  ،وفيما يتعلق بزيادات رواتب الموظفينجميع التعليقات الواردة. اإلدارة بأخذت و  -22
لموظفين المينيين، فقد تم وضع بع  ابزيادة رواتب  وليةالد لخدمة المدنيةاأن توصي لجنة بمحتمل ال
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األموال جانبا في العامين الماضيين لتغطية مثل ىذه الزيادة. تذلك قالت اإلدارة بأن توصيات اللجنة تتبع 
 على وجو العموم.

تفوقا مما يعتبر أداؤىم م نعلى الموظفين الذي ذلك ينطبقالمتافآت، أوضحت اإلدارة بأن  وفيما يتعلق بإطار -23
 .منيم بالمائة 72يغطي حوالي 

في النسخ  المطلوبة المعلومات اإلضافيةستدرج و  .واختتم ىذا البند بإشارة رئيسة اللجنة لتقدير أعضائيا -24
عمل الخطة ب ما يتعلقأشارت رئيسة اللجنة إلى الحاجة للعمل مع لجنة التقييم فيو  .ىذه الوثيقةمن المستقبلية 

 .ةوحدمال

 ميزانية نفقات خاصة باألنشطة ذات الصمة بتجديدات موارد الصندوقوضع 

ات قوافق مجلس المحافظين على ميزانية نف، 4177ذترت إدارة الصندوق اللجنة أنو وفي فبراير/شباط  -25
لمبلغ الموافق ا ومنمليون دوالر أمريتي لتمويل عملية التجديد التاسع لموارد الصندوق.  4خاصة قدرىا 

 إضافيدوالر أمريتي  711 111 مبلغ دوالرا أمريتيا. وبعد إدراج 020 077عليا صرف مبلغ عليو، تم ف
دوالرا  120 077بحدود  ةة للتجديد التاسع للموارد ستتون التتاليف اإلجماليستعرا  منتصف المدلتمويل ا

مليون دوالر أمريتي. وتعود ىذه الوفورات إلى الضوابط الصارمة  7.12ما يعادل أمريتيا، مما يترك رصيدا ب
 حدث فعليا.تلم  التي تان مخططا ليا أصبل متلفةالخارجية الدورات أن العلى التتاليف وعلى 

عملية التجديد العاشر لموارد الصندوق عوضا عن طلب  فيىذه األموال  استخدامواقترحت إدارة الصندوق  -26
التجديد. وتقدر إدارة الصندوق بأن الرصيد غير المستخدم سيتون تافيا لتغطية عملية منفصل ليذا  اعتماد

 موارد.لالتجديد العاشر ل

بلستعرا  لتذلك فقد طلبت اإلدارة أيضا تفويضا بالصبلحية من مجلس المحافظين إلى المجلس التنفيذي  -27
بعمليات تجديد موارد الصندوق في جيد والموافقة على االعتمادات المستقبلية لميزانيات النفقات الخاصة 

 لتبسيط ىذه العملية.

وتضمنت المبلحظات من األعضاء طلب إيضاح فيما لو تان ىذا المبلغ مدرج في الميزانية اإلدارية  -28
فيما لو تان ىذا  تبعاتوفيما لو تانت الوفورات قد نجمت عن الدورات التي لم تعقد، وما ىي ال ،للصندوق

غطية عملية التجديد العاشر لموارد الصندوق. تذلك تم طلب معلومات إضافية عن الرصيد غير تاف لت
 التتاليف.

جميع دورات ىيئة المشاورات في روما، عقد أوضحت اإلدارة بأن المصدر الرئيسي ليذه الوفورات تان  -29
 م تتبد أية تتاليف ناجمة عن عقد دورات خارجية.عدوبالتالي 

 ح.وافقت اللجنة على ىذا االقترا -31

 4102تقرير مرحمي عن خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

عر  مدير متتب المراجعة واإلشراف تقريرا لمساعدة اللجنة على تقدير تفاية وفعالية وظيفة ىذا المتتب.  -31
ة ووضع توصيات المراجعة، بما في ذلك القديم، 4177تنفيذ خطة العمل لعام ووفر التقرير معلومات عن 

 منيا.التي لم تنفذ 
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بنظام التصنيف المستخدم آلراء المراجعة استجابة لطلب  ةتعلقتذلك عر  بع  المعلومات اإلضافية الم -32
ميام المراجعة وتم اإلببلغ عن وضع  .توصيات المراجعةلتقدمت بو اللجنة، عبلوة على وضع أولويات 

 .جراءستتمل أو أنو قيد اإلومعظميا إما م

تعديل خطتو األصلية، بما في ذلك تأجيل ميمة تان من المقرر إجراؤىا في وقت الحق من ويقترح المتتب  -33
 ىذا العام، وذلك بسبب التراجع في مستويات التوظيف.

 حصائيات األداء الرئيسية التالية:وتم تسليط الضوء على إ -34

  ؛4177توصية خبلل الستة أشير األولى من عام  47تم تنفيذ 

  تتمتع بأولوية عالية. 7متأخرة، منيا توصية أخرى  71ىنالك 

عام الماضي. وعلى وجو اإلجمال فقد تناقص عدد وصيات القديمة مستقرا مقارنة بالملف التويبقى  -35
 التوصيات المتأخرة بصورة ملحوظة.

 41وفي مجال التحقيقات، أعلمت اللجنة باستتمال عدد من القضايا. وأما عبء القضايا النشطة فيو بحدود  -36
استعرا  ندوق األموال وفقا لذلك في حاجة للموارد اإلضافية. وقد خصصت إدارة الصتم تحديد الو قضية. 

 منتصف العام للميزانية.

فيما لو تان المتتب و ىي الميمات التي استتملت، ليقات من األعضاء طلبا للتوضيح عن ما وتضمنت التع -37
 .4172قد طلب زيادة في ميزانيتو تجزء من مقترح ميزانية عام 

م يتم ل الخطة التي صادق علييا المجلس التنفيذي ىنالك ثبلث ميام بموجبوأوضح مدير المتتب أنو  -38
من الميمات للسماح بمرونة تافية لبلستجابة العتبارات المخاطر الطارئة. وأما بالنسبة لميمتين  ا بعدتقريرى
على أنو قد أدرج  أتد مدير المتتبغطيان مراجعات لخدمات الشحن والرواتب. و حتى تاريخو فيما ت ةالمؤدا

 .4172ام المتتب لعميزانية زيادة في ال

 .لمتتاسالتقرير قد استعرا  أن  ت اللجنةوبدون أية تعليقات إضافية، اعتبر  -39

 لممنحاستعراض وضع إطار القدرة عمى تحمل الديون والتبعات المالية 

وثيقة المن إدارة الصندوق تعزيز  ، طلبالحساباتن بعد المائة للجنة مراجعة يالسابع والعشر في االجتماع  -41
 .حول إطار القدرة على تحمل الديون والتبعات المالية للمنح قد قدمتياتانت التي 

 عرضت إدارة الصندوق ورقة تضم التالي: ذلك الطلب،استجابة ل -41

  تتبناىا المؤسسات علق بالممارسات التي فيما يتمعلومات إضافية عن الخيارات المتاحة للنظر فييا
 المالية الدولية األخرى؛

 التبعات المخصوصة بشأن حقوق التصويت؛ 

 حسومات الحجوم الممتنة بالنسبة للسلف المسددة؛ 

 فئات الجيات المانحة المتوقع منيا المساىمة في التعويضات المتعلقة  تحديدفي  ةر المستخدمييالمعا
 ؛بإطار القدرة على تحمل الديون
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  بة دنيا للمساىمات ألغرا  التفاءة اإلدارية.وضع عتمقترح 

تعرا  البدائل المتاحة والتوصيات لنيج لئليفاء بالتزامات تعوي  أما ما تبقى من الوثيقة فيرتز على اس -42
أثر قد تم تسليط الضوء على التي قد يواجييا على أساس التسديد عند الحاجة. و  الصندوق على النواقص

 وعلى استدامتو المالية. العمليات المستقبلية للصندوق عدم تغطية ىذه النواقص على

سمح للجيات المانحة تصيغة المساىمة المقترحة من التجديد العاشر للموارد وصاعدا سوأعلمت اللجنة بأن  -43
ار القدرة على تحمل في التعوي  عن تنفيذ إط ما يقدر بحصتيا منيا خصميردة، إما بتسديد مساىمات مف

 القدرة على تحمل الديون. مساىمات عادية وتتعوي  عن إطاربمبلغين منفصلين تالديون، أو بالتعيد 

نة مراجعة لجعلى  ةعروضمالوأخيرا سلطت الوثيقة الضوء على جملة من االستنتاجات والتوصيات  -44
 الحسابات والمجلس التنفيذي للنظر فييا.

ضاء االعتراف بالعمل الدؤوب إلدارة الصندوق على ىذا الموضوع وحجم التقدم وتضمنت التعليقات من األع -45
 ؛والمعلومات اإلضافية الخاصة بالتحليل الذي يستشرف المستقبل ؛النسخ السابقة بالنظر إلىالمحرز 
يضاح عن معنى النسب المئوية المقدمة والتي تمثل التعوي  عن إطار القدرة على تحمل الديون تنسبة  اوا 

يضاحا عن مدى  ؛4113المجلس عام  المقدمة إلى وثيقةالن التدفقات العائدة مقارنة بالنسب المذتورة في م وا 
منح بموجب إطار القدرة على تحمل مستوى الحفاظ على طول المدة التي يمتن للمنظمة فييا أن تستمر ب

يضاحدون أن تحقق خسارة أ بالمائة مقارنة ببرنامج العمل 47رب االديون بما يق فيما لو تان  او ربح؛ وا 
. "عدم فعل أي شيء"يتوجب النظر إلى الدول األعضاء تجيات مانحة وما ىو األثر اإلجمالي لخيار 

تعوي  الصندوق عن تسديد مبالغ بالدول األعضاء وجوب قيام وتضمنت التعليقات األخرى االعتراف ب
 الوثيقة لجعليا أتثر تبسيطا وأقل تترارا.المنح األصلية. وقد طلبت اإلدارة أيضا إعادة ىيتلة ىذه 

التوجو لنسبة التعوي  عن إطار القدرة على تحمل الديون إلى التدفقات العائدة ونموه  وأوضحت اإلدارة -46
فقد  "عدم فعل أي شيء"برنامج القرو  والمنح. وفيما يتعلق بخيار ل بالنسبةالمستقر على مر الوقت 

الصندوق تما تان مفترضا فييا عند  تجاهم التزاماتيا احتر ايتوقع من الدول األعضاء  وأوضحت اإلدارة أن
يغير التزامات  موضع إطار القدرة على تحمل الديون. وأوضحت اإلدارة بأن نموذج المساىمات المذتور ل

تل المساىمات اإلجمالية لجية مانحة ما، سواء تانت مساىمتيا على شتل مساىمة واحدة، أو على ش
 مساىمتين منفصلتين.

لؤلخذ بعين االعتبار التوصيات الواردة وتشذيبيا تمييدا لعرضيا على الوثيقة  تنقيحوطلبت إدارة الصندوق  -47
على المجلس التنفيذي في دورتو بعدئذ عرضيا لاجتماع لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر/تشرين الثاني، 

 .4177المقررة في ديسمبر/تانون األول 

 عن التقدم المحرز في تطوير نظام القروض والمنحتحديث 

 .نظام القرو  والمنح عرضت إدارة الصندوق تحديثا يرتز على التاريخ والوضع الحالي لمشروع -48

وعدم  ،سنة( 72الطويل )أتثر من  هوىي عمر  غات األصلية الستبدال النظام الحاليترت اللجنة بالمسو وذ   -49
 حسيناتبإدخال التوالصعوبات المتعلقة  ،لية والمستقبلية في الصندوققدرتو على دعم احتياجات العمل الحا

 .المطلوبة
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 اءجر ، قرر الصندوق إ4177. وبنياية عام المشروع طاقنت متطلبات العمل و استتمل 4177وفي عام  -51
 ل النظام الحالي للقرو  والمنح ووظيفة جعلوتغطي استبدا وىي مشروع على مرحلتين؛ المرحلة األولىال

بات السحب لا لبيانات الصرف وخدمة الديون، وأما المرحلة الثانية فتغطي بوابة المقتر  وطخزان
 اإللتترونية.

 باإلطارات الزمنية التالية للمشروع:وأعلمت اللجنة  -51

 : مسح للسوق ومراجعة لمتطلبات العمل.4111 (7)

 .Oracleمع شرتة  عقد: توصيف النطاق واستتمال مفاوضات ال4171 (4)

 : البدء بالتنفيذ الفعلي.4174 أبريل/نيسان (7)

نطبلق شريطة االستتمال الناجح الختبارات : التاريخ المؤقت لبل4177نياية سبتمبر/أيلول  (2)
 المستخدم الحالية ولموافقة جميع أصحاب الشأن.

 : االنطبلق بالنسبة لخزان البيانات.4177نوفمبر/تشرين الثاني  (2)

 السحب. اتر  وطلبلبدء بتنفيذ بوابة المقت: ا4172 (6)

مليون دوالر أمريتي. وأما  72.0ول المشروع بميزانية رأسمالية متعددة السنوات موافق علييا بحدود م   -52
 2فتبلغ بمجمليا  ،( بما في ذلك مرحلة ما قبل التنفيذ4177أغسطس/آب  71التتاليف الحالية )بتاريخ 

. ويتصور أن تتون يمبليين دوالر أمريت 6وتبلغ التتاليف الملتزم بيا للمشروع  مبليين دوالر أمريتي.
مليون دوالر أمريتي، بما يتماشى مع التقديرات األصلية  7.60ية بعد التنفيذ بحدود سنو التتاليف ال
 على تل من لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي. ةالمعروض

مبادلة تراخيص نموذجين بتراخيص على قد وافقت  Oracle شرتة نتا حول ما إذا تااألعضاء تأتيد طلب -53
 إجراء مثل ىذا التبادل. في وضع يمتنيا منأخرى، وفيما لو تانت اإلدارة 

أن  وأتدت اإلدارة بأن ىنالك إمتانية حقيقية ألن يتم مثل ىذا التبادل. تذلك فقد أشارت اإلدارة أيضا إلى -54
اإليفاء بالتاريخ  حال عدم بالمائة. وفي 21بحدود  ىو اريخ االنطبلقاإليفاء باليدف الحالي لت احتمال

 ، فإن اإلدارة سوف تتطلع إلى تأجيلو لمدة شير واحد.4177سبتمبر/أيلول  71المؤقت المحدد في 

 وأحاطت اللجنة علما بذلك وأتدت بأنيا تتطلع للحصول على تحديث آخر في اجتماعيا التالي. -55

 يادية المرفوعة إلى المجمس التنفيذيالتقارير المالية االعت

ىذا البند تقرير وضع التجديد التاسع لموارد الصندوق، وتقرير حافظة استثمارات الصندوق للفصلين  غطى -56
والتقرير المرحلي عن متأخرات سداد أصول القرو  وفوائدىا ورسوم خدمتيا. وقد  4177األول والثاني لعام 

وعن  ،تحديث عن وضع المساىمات في التجديد التاسع لموارد الصندوق مدعيت إدارة الصندوق لتقدي
الظروف غير المواتية السائدة في مخاطر للتخفيف من  المقترحة االستثمارات بما في ذلك اإلجراءاتحافظة 

 سوق االستثمارات.

 الحالي. وقد عر  على اللجنة تحديث شفيي عن المساىمات المستلمة من تاريخ التقرير حتى التاريخ  -57

 وتانت التحرتات على الوجو التالي: -58
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التجديد  فيتم استبلم تعيدات إضافية من مولدوفا، وأوروغواي، وبيرو. ووصلت التعيدات  (7)
 .بالمائة من اليدف اإلجمالي 17ما يعادل دوالر أمريتي، بمليار  7.71التاسع للموارد إلى 

مما يعني أن وثائق المساىمة قد وصلت  ،تم تقديم وثائق مساىمة إضافية من الواليات المتحدة (4)
 بالمائة من إجمالي التعيدات. 02إلى 

وجنوب أفريقيا، وبلجيتا، وأوروغواي،  ،والمتسيك ،والصين ،تم استبلم مدفوعات إضافية من غانا (7)
ما مجموعو  4177سبتمبر/أيلول  2والواليات المتحدة. وبلغت المدفوعات المستلمة بتاريخ 

 بالمائة من إجمالي التعيدات. 21أي ما يعادل  ،أمريتيدوالر مليون  311

ميزنة المخاطر  المستخدمة في بأن االستثمارات تانت ضمن إجراءات المخاطر وقد أعلمت اللجنة -59
طر المشروطة بتاريخ اخمفي حين تانت القيمة المعرضة لل ص علييا في بيان سياسة االستثمار،المنصو 

 بالمائة. 6 ةلغابالضمن مستوى ميزانية المخاطر  وىي ،بالمائة 4.02بحدود  4177يونيو/حزيران  71

دوالر أمريتي بتاريخ مليار  4ت قيمة حافظة استثمارات الصندوق بالدوالرات األمريتية لتصل إلى راجعوت -61
 .4174ديسمبر/تانون األول  77دوالر أمريتي بتاريخ  مليار 4.7 بعد أن تانت ،4177يونيو/حزيران  71

 أسباب ىذا التراجع إلى ما يلي:وتعود  -61

 )؛صافي التدفقات الخارجة )نتيجة لزيادة الصروفات 

 (؛خسائر السوق غير المتحققة) عائد االستثمار السلبي 

 .تحرتات أسعار الصرف 

، تان صافي معدل 4177يونيو/حزيران  71بتاريخ و فقد أعلمت اللجنة بأنو  ،وبالنسبة لحافظة االستثمارات -62
 72.0بالمائة مما يترجم إلى عائد استثمار سلبي بحدود  .7.5تى تاريخو سالبا بما يعادل العائد للسنة ح

مليون دوالر أمريتي. ويعود السبب في ذلك إلى الصعوبات في األوراق المالية ذات العائد الثابت في 
 .4177األشير الستة األولى من عام 

مية العالمية لشير أغسطس/آب بما يعادل قيمة ووفرت إدارة الصندوق استعراضا لحافظة السندات الحتو  -63
سلبي على مدى السنة، وسلطت الضوء  أمريتي مليون دوالر 74بالمائة، أي ما يعادل  7.6سلبية قدرىا 

 على أن أداء حافظة قرو  األسواق الناشئة ما زال رديئا.

توجيات السوق، والتي لير تقد بعد 4174نة بنياية عام اترت اللجنة باالستنتاج الذي خرجت بو شعبة الخز وذ   -64
قدما. وبالتالي،  بلنطبلقلفي أفضل ترتيبة مبلئمة حافظة استثمارات الصندوق ل فيما لو أن اسؤ أدت إلى ال

 Blackدراسة لفئات األصول من خبلل تدبير للتوريد مع شرتة استثمارية معروفة وىي شرتة  يتجر أ

Rock.  وسلطت ىذه الدراسة الضوء على توقعات أداء نمط الحافظة )السندات الحتومية( تحت ظروف
اقتصادية مختلفة، مشيرة إلى أن أداءىا تان أفضل في فترات األزمات وأنو لم يتن بيذا القدر من الجودة 

دارة إلى أن الخسائر وأشارت اإل .تما ىو الحال بالنسبة للوضع الراىن ،في أوقات استعادة االقتصاد لعافيتو
 السندات. و لم يتم بيعألن ىي خسائر دفترية غير متحققة

 ةقحقتموعن المتاسب التاريخية ال ،الصندوق اتوأعطيت اللجنة معلومات أساسية عن ترتيبة حافظة استثمار  -65
ثمار في خبلل سنوات األزمة المالية واالستنتاجات التي تم التوصل إلييا بعد استعرا  استراتيجية االست
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ي حتياجات السيولة على المدى اآلن. ويتضمن ذلك أيضا استعراضا ال4177النصف األول من عام 
المتون شبو يتضمن بما  ،ترتيبة االستثماراتاالعتبار في التغيير المقترح ل والمتوسط، والتي تم إدخاليا في

لتلبية احتياجات ل بالنسبة للسندات وآجال أطول تما ىو الحا ،النقدي لتلبية احتياجات السيولة التشغيلية
للصندوق باالستفادة من عائد أفضل على النقدية مع توجيو آلجال أطول بالنسبة  ىذا النيج. ويسمح أخرى

وأشارت إدارة الصندوق إلى أن ذلك يبقى ضمن بيان سياسة االستثمار القائمة  لؤلموال التي ال يحتاجيا آنيا.
من باب الطمأنة على اللجنة المعلومات مع ذلك فإنو يعر  و  .فقة منفصلةمما يعني أنو ما من حاجة لموا

 أن اإلدارة ال تقف متتوفة األيدي في وجو العائد الحالي السلبي على حافظة االستثمارات.ب

على المجلس وتضمنت التعليقات الواردة من األعضاء طلبا بتقديم عر  عن نتائج االستثمار وخطة  -66
رأي إدارة الصندوق في اآلراء التي عبر عنيا االستشاريون في استعرا   األعضاء تما طلب .التنفيذي

 استراتيجية االستثمار.

ة تنافسية من خبلل استدراج عرو  بصور  يتم االستشاريين اختيار أن وأتدت إدارة الصندوق للجنة على -67
عبر عنيا المستشارون ىي آراء  وفي حين أتدت إدارة الصندوق على أن اآلراء التي تضم تقييما تقنيا متينا.

إال أن ذلك ال يعطي أية ضمانات حول رؤيتيم متينة تتفق مع استقبلليتيم وخبرتيم في ىذا المجال، 
 المستقبلية.

يعر  على علما بأن التقرير بشأن حافظة االستثمارات للفصلين األول والثاني سوف  اللجنة وأحاطت -68
 للعلم التي تحدد خطة عمل اإلدارة المقترحة.مع الوثيقة اإلضافية  المجلس التنفيذي

 مسائل أخرى

 عرضت إدارة الصندوق تحديثا عن اآللية العالمية. -69

وقد أعلمت اللجنة بالخطة الموضوعة حاليا لتسليم الخدمات المالية التي تان الصندوق يوفرىا لآللية  -71
سبتمبر/أيلول  71ة األمم المتحدة لمتافحة التصحر. ويتوقع استتمال ىذه الخطة بحلول تفاقيالعالمية ال

. وبالفعل فإن الخطوات جارية حاليا إلعداد المعلومات المالية للتسليم، بما في ذلك تنقيح الوصول 4177
 إلى النظم.

ار نتائج الدعاوى القضائية. علمت اللجنة بأنو سيتم اإلبقاء على بع  األموال في حساب ضمان بانتظوقد أ   -71
 ،ة التصحر لتغطية االحتياجات اآلنيةفحاتتما سيتم تحويل مبالغ أخرى إلى اتفاقية األمم المتحدة لم

 وألغرا  استمرارية األعمال.

 وأحاطت اللجنة علما بيذا التحديث. -72

 
 


