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 السابع والثالثين بعد المائةلجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها تقرير رئيس 
تود لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه المجلس التنفيذي إلى القضايا الت: نظرت فيها ف: اجتماعها السابع  -1

 .5151سبتمبر/أيلول  3والثالثين بعد المائة المنعقد بتاريخ 

 تبني جدول االعمال

ستوفر إدارة الصندوق تحديثا  ،ئل أخرىوتحت بند مسا ،تبنت اللجنة جدول األعمال وأحاطت علما بأنه -2
 . شفهيا عن استعراض شروط اإلقراض

 محاضر االجتماع السادس والثالثين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات

 .وافقت اللجنة على المحاضر مع بعض التعديالت الت: اتفق عليها أثناء االجتماع -3

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية 
واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في ، 6102لعام للصندوق والرأسمالية 

 6102-6102ه اإلشارية للفترة توخط 6102الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

مشيرة إلى أنه سيتم توفير نسخة أتثر تفصيال قبيل  ،عرضت إدارة الصندوق وثيقة االستعراض المسبق -4
التغذية الراجعة من لجنة مراجعة الحسابات ومن دورة  تتضمن انعقاد دورة المجلس ف: ديسمبر/تانون الثان:

ضات والتتاليف الت: سيتم المجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول. تذلك فقد سلطت الضوء أيضا على االفترا
 استعراضها تجزء من عملية الميزنة االعتيادية قبيل استتمال الميزانية.

مالية والعادية ضمن مقترح الميزانية التتاليف المتتررة للعناصر الرئيسية لبرنامج العمل والميزانيتين الرأسويت -5
صندوق المستند التقييم المستقل ف: المتتب أيضا استعراضا مسبقا لبرنامج عمل  يقدم للصندوق. تذلك فهو

لجنة التقييم ف: دورتها  نظرت فيهاوالت: ، 5152-5157وخطته اإلشارية للفترة  5151إلى النتائج لعام 
 .5151يونيو/حزيران  51الثامنة والثمانين الت: عقدت بتاريخ 

، وعلى األمريت: للتغييرات التبيرة الت: طرأت على سعر صرف اليورو مقابل الدوالر وُلفت انتباه اللجنة -6
الت: البد من أخذها بعين االعتبار بصورة حذرة عند إعداد االستعراض المسبق لعام  هذه التغييراتتبعات 
صرف ال ، تغير سعر5151دوالر أمريت: لعام  5يورو مقابل  1.731. فمقارنة بسعر صرف يعادل 5151
 القطع األجنب:، واستنادا إلى المنهجية المطبقة على دوالر أمريت: 5يورو مقابل  1.21 ليغدو 5151 لعام

المتفق هو أقل من الميزانية  5151فإن مقترح الميزانية لعام  ،والمتفق عليها ف: يوليو/حزيران. ونتيجة لذلك
الجديدة الت: تم االتفاق عليها مع لجنة مراجعة قد جرى هذا التغيير بناء على المنهجية . و 5151لعام  عليها

 .5151يوليو/تموز  5الحسابات ف: دورتها السابقة المنعقدة ف: 

بمستوى  ،وتم لفت انتباه اللجنة إلى المجاالت الرئيسية ف: هذه الوثيقة، وه:: برنامج القروض والمنح -7
مليار دوالر  1.9ما يعادل ب ،مليارات دوالر أمريت: لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق 3مستهدف قدره 
سيتون العام  5151؛ والعملية السنوية للتخطيط االستراتيج: لقوة العمل؛ وحقيقة أن عام 5151أمريت: لعام 

لمؤسسية والتشغيلية األول للخطة المتوسطة األجل الجارية حاليا، والت: تهدف إلى مواءمة األهداف ا
قدر أتبر من األهداف االستراتيجية لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق للوصول إلى للصندوق مع 
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وتضم التتاليف ذات الصلة لفعالية اإلنمائية للصندوق ودوره تمؤسسة للمعرفة، واستراتيجية الالمرتزية، ا
والت: تتعلق أساسا بزيادة الرواتب ضمن الدرجة سعار والزيادات الطارئة على األ بالمتاتب القطرية للصندوق

 المهنية.

وتما تان الحال عليه ف: السنوات الماضية، هنالك محاولة الستيعاب معظم الزيادات الناجمة عن التضخم  -8
ضمن الميزانية العادية من خالل الحد من التتاليف الناجمة عن إجراءات التفاءة،  5151المتوقعة لعام 

عمليات و ضبط التتاليف. إال أنه، وما أن يتم تعديل التتاليف المعيارية للموظفين لتتالءم مع وتبسيط ال
 الرواتبزيادة ب تتعلق، فلن يتون باإلمتان استيعاب أية زيادات سنوية ف: الرواتب سعر الصرف الجديد

 .الدرجة المهنيةضمن 

مليون دوالر أمريت: مقارنة مع الميزانية  547.41د بحدو  5151وُأعلمت اللجنة باقتراح الميزانية العادية لعام  -9
بالمائة  5.7بتراجع اسم: قدره أي مليون دوالر أمريت:،  515.19والبالغة  5151عام لعليها  المصادق

. وعند إعداد مقترح الميزانية أمريت:دوالر  5لتل يورو  1.21 بحدودباستخدام سعر الصرف الحال: المقدر 
إعادة النظر ف: تقديرات  بالتال:تعديل سعر الصرف استنادا إلى المنهجية المتفق عليها، و النهائية سوف يتم 

ماليين دوالر  3بحدود  حالياالميزانية الرأسمالية  وتقدراستعراض جميع التتاليف. و محرتات التتاليف، 
 تتنولوجيا المعلومات ومرافق األمن.بأساسا  وه: تتعلقأمريت: 

وُأعلمت اللجنة بأن االستعراض  .5151ستقل للصندوق برنامج عمله وميزانيته لعام عرض متتب التقييم الم -11
مع إدارة الصندوق وتم إدراج االقتراحات  وقد تمت صياغتهالمسبق يتضمن التغذية الراجعة من لجنة التقييم، 

 لصندوق. وعرض متتب التقييم المستقل ميزانية قدرهالالواردة من الهيئات الرئاسية 
، والت: 5151بالمائة عن الميزانية الموافق عليها لعام  7مليون دوالر أمريت:، أي بتراجع اسم: قدره  1.11
ف: الميزانية إلى الحد من تتاليف الموظفين  التراجعمليون دوالر أمريت:. ويمتن إرجاع هذا  1.17بلغت 

والذي تم تعديله إلى حد ما من خالل الزيادة الفعلية الضئيلة  ف اليورو مقابل الدوالر األمريت:،نتيجة لضع
نتيجة لزيادة االنشطة وتطبيق منهجيات أتثر متانة غير الموظفين  بالمائة ف: تتاليف 1.1جدا والبالغة 

ام أما الميزانية المقترحة لمتتب التقييم لع تقارير التجميعية الموجزة للتقييمات.اللتقييمات أداء المشروعات و 
ضمن  ابالمائة من برنامج القروض والمنح المتوقع للصندوق للعام التال:، أي أنه 1.11فه: بحدود  5151

 بالمائة. 1.9 بحدودسقف الميزانية الذي تبناه المجلس التنفيذي 

ألعضاء اللجنة لإلدالء بتعليقاتهم، أتد رئيس اللجنة على أن الزيادة المقترحة بحدود افساح المجال عند  -11
 911بما يعادل ( 5151عام ل المقلص برنامج القروض والمنحستعرض مع ف: المائة بالقيم الفعلية  5.5

بعض الشتوك بشأن الحجم المحدد لمظروف القروض والمنح مما وحتى لو تانت هنالك  )دوالر أمريت:
ض راعباالست عديدون أعضاء رحب  .وخاصة فيما يتعلق بزيادة الموظفين ،يتطلب إجراءات مرحلية متدرجة

بما  عن مستوى برنامج القروض والمنح خالل فترة التجديد العاشر للموارد، توضيحاالمسبق للميزانية وطلبوا 
مليارات دوالر  3مقارنة بحجمه لفترة ثالث سنوات والمقدر بحدود  5151ف: ذلك حجمه المتوقع لعام 

ف: أفريقيا جنوب  ةارد للبلدان الواقعوالهدف الموضوع لالقتراض لنفس الفترة وتخصيص المو  أمريت:،
راء؛ وتفاصيل أخرى عن الالمرتزية وتتاليفها وخطتها وبخاصة ما ه: المدة الت: تتوقع اإلدارة أن الصح

أعضاء اللجنة  تساءل. تم تبقى خاللها الالمرتزية إحدى محرتات التتاليف الرئيسية للميزانية ف: المستقبل
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محددة للمتاتب الضافية اإلتتاليف الالخصوص، نية الرأسمالية، وعلى وجه الميزا تقديرات أيضا عن تفاية
القطرية الجديدة اآلن أو ف: السنوات القادمة. تما طلب أحد األعضاء تأتيدا على منهجية حساب سعر 
الصرف المستخدمة. واقترح أعضاء آخرون وجود وثيقتين منفصلتين وموافقتين منفصلتين لتل من ميزانية 

 ق وميزانية متتب التقييم المستقل فيه.الصندو 

 تراجعا اسميا قدره مليون دوالر أمريت: تمثل 547.41أوضحت إدارة الصندوق بأن الميزانية وقدرها  -12
بالمائة. وأتدت اإلدارة مجددا للجنة  5.5ة فه: تمثل زيادة قدرها يف: حين أنه، وبالقيم الحقيق بالمائة، 5.7

 مليارات دوالر أمريت: 3عن  سيتون بحدودعلى أن برنامج القروض والمنح لفترة التجديد العاشر للموارد 
مليار دوالر أمريت:،  55313لتجديد العاشر بحدود ل النهائ:، وأشارت إلى أنه وبعد تأتيد الهدف على األقل

. تذلك فقد أوضحت أيضا بأنه يتوقع 5152-5151ير هدف االقتراض للفترة سوف تقوم اإلدارة قريبا بتقد
لمستويات الميزانية المقترحة أن تبقى متوائمة مع هذا الهدف الموضوع لبرنامج القروض والمنح. وحول 

ضعت ف: مستوى يضمن تفاية الميزانية الرأسمالية، أتدت اإلدارة مجددا ألعضاء اللجنة على أنها وُ 
 األثر.  القصوى عاليةمبادرات ذات األولوية المثلى مع القدرة على تنفيذ ال المواءمة

بعض عناصر  أيضاوباإلضافة إلى التمييز بين الميزانية اإلجمالية والميزانية الصافية، فقد شرحت اإلدارة  -13
دراج  ،الهيتلية التاريخية ف: الميزانية الت: تم التطرق إليها ف: هذا المقترح المتبقية ف: رئيسية المناصب الوا 

، والت: تانت ُتمول سابقا من مصادر تتميلية. وتم توفير بعض التفاصيل اإلضافية أيضا الميزانية اإلدارية
 بفتح المتاتب القطرية الجديدة المخطط لها. ةما يتعلق باستراتيجية الالمرتزية والتتاليف المتعلقفي

األساسية، أوضحت اإلدارة الدور البارز لالمرتزية، مشيرة محرتات التتاليف وعند وضع الخطوط الرئيسية ل -14
لهذا الموضوع ف: الخطة متوسطة األجل للصندوق. وفيما يتعلق بسعر ُأعطيت  إلى األولوية القصوى الت:

، أتدت لميزانية النهائيةاعداد زانية، والمتوقع استخدامه عند إالصرف المستخدم لالستعراض المسبق للمي
علمت اللجنة أنه يوليو/تموز، وأُ  5مع المنهجية المتفق عليها ف: دورة اللجنة المنعقدة ف:  تساقهاإلدارة على ا

 واستنادا إلى التحرتات الحالية، فإن السعر النهائ: للصرف يتماشى ما هو متوقع.

التقييم المستقل للصندوق، متتب ما يتعلق بموضوع الفصل بين وثيقت: ميزانية الصندوق وميزانية وفي -15
لتوجيه المحادثات توفير القرارات المتخذة ف: دورات سابقة للهيئات الرئاسية اقترحت إدارة الصندوق 

 .هذا الشأنالمستقبلية ب

 تم اعتبار أن وثيقة االستعراض المسبق للميزانية قد حظيت باالستعراض. -16

 6102الصندوق لعام تقرير مرحلي عن خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في 

ف:  المراجعة واإلشراف وف: مجال المراجعة الداخلية، توفر للجنة موجز عن األنشطة الت: قام بها متتب -17
، بحيث 5151. وقد وضع المتتب لنفسه هدفا طموحا لخطة عمله لعام 5151األشهر الستة األولى من عام 

من هذه  وُأشير إلى أن العمل على أربعة. تان يرم: إلى مراجعة حسابات المتاتب القطرية الثماني
غدت واضحة لجهة القدرة على وضع  هذه التغطية األشمل قدالمراجعات قد استتمل تقريبا، وأن فوائد 

المعايير/استخدام ممارسات المقارنة بين المتاتب لجهة تفاءة المراجعة. وعلى ما يبدو فإن وسط: الوقت 
ف: ذلك قد يعود لمسألة  السبب، ولتن 5151قد ارتفع قليال ف: عام الذي تأخذه اإلدارة لتنفيذ التوصيات 
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؛ و وجيزة بفترةيونيو/حزيران  31التوصيات بعد الوقت األقصى المحدد لها وهو التوقيت. وتم إغالق بعض 
 ستوفر اإلحصائيات ف: نهاية العام صورة أتثر واقعية.

خارج:. خبراء الصندوق من قبل فريق  والجزاءات ف:عمليات التحقيقات  استعراضوتم تسليط الضوء على  -18
 االستنتاج العام للتقرير إيجابيا ولتن هنالك العديد من التوصيات الت: خرج بها المستعرضون لضمان جاءو 

سات الصندوق متوائمة مع أفضل الممارسات المستخدمة ف: منظومة األمم المتحدة ار أن تبقى مم
غ المتتب خطة عمل تغط: خرى. وبالعمل بصورة وثيقة مع اإلدارة فقد صاوالمؤسسات المالية الدولية األ

يات الصادرة. وهو بصدد عملية تنفيذ الخطة من خالل مساعدة الخبراء الخارجيين وُيتوقع أن جميع التوص
 العام الحال:. بحلول نهايةيتون لديه إطار منقح 

. 5151لمستلمة خالل النصف األول من عام وف: مجال التحقيقات، فقد طرأت زيادة على عدد القضايا ا -19
هذه القضايا الجديدة بحيث أنها ال تشير إلى أي توجه من أي نوع تان،  اضيعوتنوعت طبيعة ومصادر ومو 

سوى على زيادة الوع: بين الموظفين بمسؤولياتهم بما يتعلق باإلبالغ عن سوء السلوك واألنشطة غير 
ُوجهت إلى المتتب جاءت من موظفين ف: الصندوق. وتما الحال  النظامية، حيث أن معظم الشتاوي الت:

الماضية، فقد طلب متتب المراجعة واإلشراف وحصل على موراد مالية إضافية مما  للسنواتعليه بالنسبة 
 سمح له باستتمال عمله من خالل استخدام الدعم الخارج:.

ما لو تانت موارد الميزانية في وطلبوا إيضاحا ،م للتقرير المرحل:اللجنة عن تقديرهمن أعضاء  العديدوعّبر  -21
الواردة ف:  (57رقم ) وأيضا فيما يتعلق بإحدى التوصيات ،تافيةراف المخصصة لمتتب المراجعة واإلش

جابة  االستعراض الخارج: لعمليات التحقيقات والجزاءات، وبصورة أوسع حول تنفيذ مثل هذه التوصيات. وا 
 .ارة الصندوق إن اإلبالغ عن تنفيد التوصيات سيرد ف: سياق التقرير السنويقالت إد ،على هذه التساؤالت

وُطلبت بعض التفاصيل اإلضافية أيضا عن تنفيذ اإلدارة للتوصيات ذات األولوية القصوى، وعن التعيين 
 لشغل المنصب الشاغر ف: التحقيقات. 

 .باالستعراضقد حظ:  المرحل: واعتُبر أن التقرير -21

 ستثمار في الصندوقعن استعراض سياسة االتقرير مرحلي 

المجلس .الذي سيعرض على ف: الصندوق عرضت اإلدارة تقريرا مرحليا عن استعراض سياسة االستثمار  -22
هذا السياق، ونظرا لتعقد السوق المال: الحال:، فقد عرضت اإلدارة موجزا ف: ديسمبر/تانون األول. وف: 

والت: تغذي بيان سياسة االستثمار. تذلك فقد ُأشير أيضا إلى ار، ن استعراض استراتيجية االستثمقصيرا ع
أن هذا االستعراض قد جرى بدعم من مستشار خارج: استتمل دراسة لتخصيص األصول للصندوق. وقد 

المعوقات الت: من شأنها أن تؤثر على الصندوق و تضمنت المواضيع الرئيسية األثر على حافظة السيولة 
قادمة، والموقع االستراتيج: للصندوق ف: فئات األصول، تذلك فقد نظرت أيضا ف: على مدى السنوات ال

نه يتطرق للتبعات االستراتيجية القتراض اض هاما ألإمتانية إدخال األوراق المالية. ويعتبر هذا االستعر 
أعضاء  تذلك قد فقد نظر أيضا ف: تبن: موقف أتثر تفاعلية تجاه االستثمارات الخضراء. ورحب .األموال

ذا تان ق د اللجنة بهذه التفاصيل المتوفرة. وطلبوا إيضاحات بشأن دعم المستشار للصندوق ف: هذه العملية وا 
. وعن النطاق الدقيق لهذا االستعراض لمقارنة مع مؤسسات مالية دولية أخرىتم النظر ف: بيانات قابلة ل
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ثر تفصيلية عن معايير المخاطرة قبيل انعقاد وفيما يتعلق باألوراق المالية فقد طلب األعضاء معلومات أت
 .دورة المجلس ف: ديسمبر/تانون األول

دعما من مدير تبير للصندوق/مستشار،  وبهذا الجهد فإن الصندوق قد تلقى وأوضحت إدارة الصندوق بأنه -23
 الذي تان قد وفر معلومات أساسية وتصورات لالستثمارات. وأما االستنتاجات فقد صاغتها إدارة الصندوق.
تذلك فقد ُأشير أيضا إلى أنه قد تم النظر بالفعل ف: المعلومات القابلة للمقارنة من المصارف اإلنمائية 

ت إدارة الصندوق أن الفرق الرئيس: بين الصندوق وغيره من المؤسسات متعددة األطراف األخرى. وأوضح
المالية الدولية يتعلق بأسلوب االستثمار وهيتلية حافظة االستثمار. وتم اإليضاح بأن المقصود من 

تخضع الستعراض من قبل لجنة مراجعة الحسابات؛ إال أن ال استعراضات استراتيجية االستثمار هو أن 
من المفيد تشاطر بعض االستنتاجات الرئيسية مع اللجنة لضمان أن  قد يتونق وجدت بأنه إدارة الصندو 

تلعب دورا مثمرا ونشطا ف: هذا المضمار. وسيتم تشاطر بعض المعلومات األخرى، بما ف: ذلك عرض 
 .ف: االجتماع التال: للجنة ،أتثر تفصيال

 .باالستعراضواعتُبر أن هذه الوثيقة قد حظيت  -24

 كفاية االحتياطي العام استعراض

مشيرة إلى أن االحتياط: العام قد وضعه مجلس المحافظين  عرضت اإلدارة هذا البند على جدول األعمال، -25
للتطرق للمخاطر المحتملة للمبالغة ف: االلتزام بموارد الصندوق ف: أربعة مجاالت، وه:: تفاوت  5921عام 

القروض؛ إمتانية نقص استرداد المبالغ المستحقة سعر الصرف؛ إمتانية نقص استالم مدفوعات خدمة 
متانية تراجع قيمة األصول بسبب  التذبذبات ف: سوق قيمة للصندوق من االستثمار ف: األصول السائلة؛ وا 

جعل قيمة االحتياط: العام ، مما االستثمارات. وعلى مدى السنوات، تمت الموافقة على تحويالت عديدة
ر أمريت:. تذلك فقد ُأشير إلى أن هذه الوثيقة تحدد الخطوط العريضة مليون دوال 91حاليا بمستوى 

لالستراتيجيات واآلليات المتبناة على مدى السنوات للتخفيف من هذه المخاطر، بما ف: ذلك بعض 
اإلجراءات األخيرة المنفذة للمساعدة على الحد من مخاطر ذات الصلة بالمبالغة ف: االلتزام. ونتيجة لذلك، 

م تسليط الضوء على أن مستوى االحتياط: العام ومخاطر المبالغة ف: االلتزام يجب أن ُتستعرض على فقد ت
ضوء تعريف الموارد استنادا إلى التدفقات النقدية المستدامة، وبالنظر إلى جميع العوامل الت: قد تؤثر على 

رة فعالة، وعلى ضوء هذا التقدير سيولة الصندوق. تذلك فقد ُأشير إلى تيفية التطرق للمخاطر المالية بصو 
اقُترح اإلبقاء على مستوى االحتياط: العام على حاله دون تغيير، إلى القيام بتقدير رسم: ف: عام  ،األول:
5151. 

ن بعض أعضاء وف: حين أنهم أبدوا تفهما للعوامل المتعددة الت: قد تؤدي إلى تأخير االستعراض، إال أ -26
 ط الزمن: الجديد المقترح لهذه العملية.حول الخ اللجنة طلبوا إيضاحا

وأتدت اإلدارة للجنة مجددا على أن تأخير استعراض االحتياط: العام لن ينطوي على أي خرق لألحتام  -27
. وتتطلب اللوائح المالية القيام أو الواردة ف: الوثائق األساسية للصندوقالت: وضعها مجلس المحافظين 

بدون تحديد أي جدول زمن: معين؛ ف: حين أن مسألة الثالث سنوات باستعراض منتظم لالحتياط: العام 
أمر منصوص عليه ف: اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات. وأي تخل عن هذه الفترة اإلشارية يقع ضمن 

المتطلبات المعقدة اختصاصات المجلس التنفيذي. تذلك فقد أوضحت إدارة الصندوق أيضا أنه وبسبب 
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حاليا مع المراجعين الخارجيين، فمن  تناقشها: توال ،عايير الدولية لإلبالغ المال:للمعيار التاسع من الم
 .5151المحتمل جدا أن يتم تقديم استعراض االحتياط: العام خالل النصف الثان: من عام 

 وتمت المصادقة على اقتراح التأخير. ،باالستعراضقد حظيت الوثيقة  اعتُبر أن -28

بشأن التبعات المالية الستضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة تحديث شفهي عن التطورات 
 لمكافحة التصحر

عرضت إدارة الصندوق تحديثا شفهيا عن القضايا ذات الصلة باستضافة اآللية العالمية مشيرة إلى أن:  -29
لمتحدة لمتافحة التصحر قد انتقلت من الصندوق ف: روما إلى األمانة العامة التفاقية األمم ااآللية العالمية 

، أتدت المحتمة 5151. وف: فبراير/شباط 5154متاتبها ف: الصندوق ف: أبريل/نيسان وأخلت  بونف: 
المتدخلين. وفيما يتعلق بشتوى اإلدارية لمنظمة العمل الدولية قرار الصندوق بعدم تمديد عقود المشتتين و 

فقد قررت المحتمة اإلدارية أن الصندوق هو  ،ية العالميةدة متبقية تقدم بها المدير اإلداري السابق لآللواح
، 5151وف: يونيو/حزيران المتان المالئم للنظر ف: هذه الشتوى، من خالل آليات حل النزاعات الداخلية. 

الصندوق مبلغا ماليا للمدير اإلداري السابق لآللية العالمية وسوت القضية.  دفع ،تسوية متفاوض عليهاوبعد 
مليون دوالر أمريت:، إلى اتفاقية  3.32 وقدرهتامل المبلغ المتبق: ف: حساب الضمان تم تحويل ، وبالتال:
 ،تذلك، فقد ُأشير أيضا إلى أن هذه النتيجة تانت نتيجة إيجابية للغاية لمتافحة التصحر. المتحدة األمم

مليون دوالر أمريت:  4.1بحدود حتملة على الصندوق تانت نظرا ألن التقدير األول: لاللتزامات  المالية الم
مليون دوالر أمريت: إلى اتفاقية  3.2مع جميع المطالبات وأعاد حوال:  التعاملوأن الصندوق قد تمتن من 

 التصحر. وُأعلمت اللجنة أيضا بأنه يمتن اعتبار أن هذه القضية قد ُأغلقت حاليا. لمتافحةاألمم المتحدة 

ومع بعض اإليضاحات الت: وفرتها إدارة  ،فوع للمدير اإلداريطلبت اللجنة تفاصيل عن المبلغ المد -31
 اعتُبر أن اللجنة قد أحاطت علما بهذا التحديث. ،الصندوق

 تحديث شفهي عن التقدم المحرز في تطوير نظام القروض والمنح

 مشيرة إلى أن .حرز ف: تطوير نظام القروض والمنحوفرت إدارة الصندوق تحديثا شفهيا عن التقدم الم -31
الحل خاصية التنفيذ لتبسيط وتعزيز إمتانية استخدام ، والذي يتلخص الهدف منه ف: 5.1مرحلة ال مشروع

اليا يسير على الوقت المحدد له وضمن الميزانية الموضوعة له. وقد تم حاألصل: لنظام القروض والمنح، 
وع وه: حاليا ف: مرحلة وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بهذا الموض استتمال تل النظام الخاص به

تم بنهاية شهر سبتمبر/أيلول. وفيما يتعلق بمشروع المرحلة إدخال هذه التغييرات فُيتوقع أن تاالختبار. أما 
الثانية من نظام القروض والمنح فالمخطط له أن يؤدي إلى إيصال عدد من الوظائف المستندة إلى شبتة 

تم تعيين مدير قد طبيق البوابة المستندة إلى شبتة اإلنترنت. و اإلنترنت الت: ترتز على الزبائن، من خالل ت
وسوف تؤدي مرحلة ما قبل التنفيذ، ومدتها ستة مشروع لمرحلة ما قبل التنفيذ ف: أيار/مايو لهذا العام. 

أشهر، إلعداد وثيقة لمقترح مشروع تُفصل نطاق المشروع المتوقع وتتاليفه، بما ف: ذلك التنفيذ، والنفقات 
عن تيفية تقسيم اإلطار الزمن: لتنفيذ المشروع إلى تما ستوفر الوثيقة توصيات تتررة، واالهتالتات، الم

لى مجاالت مواضيعية. وسيتم عرض الخيارات والتوصيات المفصلة على  ف:  إدارة الصندوقمراحل وا 
 ولوياتهملفهم أ اريخه ما يل:: مسح للزبائن. وتتضمن أنشطة المشروع حتى ت5151نوفمبر/تشرين الثان: 

؛ وقد وافقت اللجنة التوجيهية لها وتحديد متطلبات أعمال البوابة وصنع أولويات؛ ابلدا مقترض 52 أرسل إلى
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 اشهر  55إلى  1للمشروع على نهج متدرج إلى مراحل ف: التنفيذ، بحيث يتم استتمال المرحلة المبدئية بعد 
على تقديم طلبات السحب بصورة القدرة على اإلبالغ و  من بداية المشروع. وسينبثق عن المرحلة المبدئية

 عليه تطويرتترونية من خالل البوابة لجملة مبدئية من البلدان. وقد تم إرسال طلب للتوريد الختيار بائع إل
ون: ف: الصندوق قبل أسبوعين. وسوف تسمح األنشطة المخطط بوابة من خالل نظام التوريد اإللتتر حل ال

دارة عملية التوريد واستالم مصادقة إما أن يتم استتمال  5151ببداية تنفيذ المشروع ف: أوائل عام  لها
 الصندوق على التوصيات.

 أحاطت اللجنة علما بهذا التحديث. -32

 التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي

أحاطت اللجنة علما بالتقرير الذي أعدته إدارة الصندوق عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثان: من  -33
 وعن تقرير وضع مساهمات التجديد العاشر لموارد الصندوق.، 5151عام 

، تان أداء حافظة استثمارات الصندوق سلبيا 5151وُأعلمت اللجنة بأنه وخالل الفصل الثان: من عام  -34
مليون دوالر أمريت:.  55.5ما يترجم بخسارة استثمارية قدرها مبالمائة،  1.71ائد سلب: صاف قدره بمعدل ع

بالمائة. وخالل هذه الفترة،  1.54بما يعادل وعلى أساس العام حتى تاريخه، تان أداء الحافظة إيجابيا 
ن دوالر أمريت:، من مليو  42.1تقلصت قيمة حافظة استثمارات الصندوق بالدوالرات األمريتية بحدود 

 31مليون دوالر أمريت: بتاريخ  5.111إلى  5151مارس/آذار  35مليون دوالر أمريت: بتاريخ  5.711
. وتعود العوامل الرئيسية ف: هذا التراجع إلى صاف: التدفقات السلبية والعائد االستثماري 5151يونيو/حزيران 

السلب: الذي عدلته تحرتات أسعار الصرف اإليجابية. وقد زادت مدة الحافظة مقارنة بالفصل األول من 
ف: ذلك أساسا  السببيعود . و 5.9 المدة المعيارية وه:سنة مقارنة ب 3.7، وه: اآلن بحدود 5151العام 

من خالل  5151إلى استثمار موارد مصرف التنمية األلمان:، والت: تم االحتفاظ بها نقدا حتى مارس/آذار 
وبقيت جميع معايير المخاطرة أقل من مستويات الميزانية تما نص عليها بيان  الخصوم.و صول األحافظة 

بالمائة على  15، أي حوال: غالبيته بقيت:، سياسة االستثمار ف: الصندوق. وفيما يتعلق بالخطر اإلئتمان
أو أفضل من ذلك. وسوف يتم  -AAمن حافظة الصندوق، مستثمرة ف: أصول تتمتع بتصنيف  ،وجه الدقة

ف: دورته المقرر عقدها ف:  عرض االستعراض السنوي التال: لبيان سياسة االستثمار على المجلس التنفيذي
 .5151ديسمبر/تانون األول 

ارة الصندوق أيضا تحديثا عن وضع التجديد العاشر لموارد الصندوق، مسلطة الضوء على أنه ووفرت إد -35
مليار دوالر أمريت:، مما  5.51أغسطس/آب، وصلت التعهدات ف: التجديد العاشر للموارد إلى  51وبتاريخ 
مليار دوالر  5.44وقدره  الذي وضعته الدول األعضاء بالمائة من المستوى المستهدف 79.21يعادل 

مليار دوالر أمريت:، مما يجعلها أعلى مستوى  5.17وبلغت التعهدات بالمساهمات األساسية أمريت:. 
ف: هذه النقطة من أية دورة من دورات تجديد موارد الصندوق. وتم تسليط  األساسية تتحققللمساهمات 

لتجديد الثامن للموارد، وصلت تعهدات الضوء على أنه، وخالل الفترة ذاتها من التجديد التاسع للموارد وا
مليار دوالر أمريت: على التوال:. تما أن هذه  1.97مليار دوالر أمريت: و 5.14المساهمات األساسية إلى 
بها  المتعهد بالمائة المساهمات األساسية والمساهمات التتميلية غير المقيدة 51التعهدات قد فاقت بحدود 

 دين الثامن والتاسع للموارد.خالل الفترة نفسها من التجدي
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وُأشير أيضا إلى أنه على الرغم من صعوبة الوضع المال: واالقتصادي العالم: حاليا، فقد تلقى الصندوق  -36
الدول المقترضة. إذ بلغ عدد البلدان الت: أعلنت تعهداتها  ن الدول األعضاء فيه، بما ف: ذلكقويا مدعما 

دولة ف: التجديد التاسع  14دولة مقارنة ب  71، 5151أغسطس/آب  51بحلول ف: التجديد العاشر للموارد 
 دولة ف: التجديد الثامن للموارد. 19للموارد و

مجلس المحافظين، فإن الهدف النهائ: للتجديد العاشر للموارد قد ُعّدل حاليا لألخذ قرار وتما نص عليه  -37
، وهو اآلن يصل إلى 5151أغسطس/آب  51بعين الحسبان التعهدات الفعلية الت: تم استالمها حتى تاريخ 

النقص الطفيف مقارنة بالمستوى المستهدف األول: أساسا إلى هذا عود يمليار دوالر أمريت:. و  5.313
عاملين اثنين وهما: أثر تذبذب سعر الصرف الحال: على التعهدات الت: تم استالمها، مما ُيظهر تراجعا 

مساهمات التجديد نقص ف:  مما نجم عنهرنة بالدوالر األمريت:، ف: قيمة العديد من العمالت الوطنية مقا
والت: تمثل ثالثة  ،مليون دوالر أمريت: إذا ما قيست بالدوالرات األمريتية 17.1العاشر للموارد بما يعادل 

أرباع الفجوة بين المستوى المستهدف األساس: والمستوى المعدل، ودفعات التعويض عن إطار القدرة على 
تحمل الديون، والذي غدا فعاال بدءا من التجديد العاشر للموارد. ونتيجة لذلك، فقد تم تعديل مساهمات 

 5.924ار القدرة على تحمل الديون بحدود الدول األعضاء ف: هذا التجديد الحتساب التعويض عن إط
تعويض عن إطار القدرة على تحمل تبلغ الحصة اإلجمالية للوعلى وجه الخصوص،  ؛مليون دوالر أمريت:

مليون دوالر  3.4بما بقدر بحدود  ف: فترة التجديد العاشر للموارد الديون المستلمة من الدول األعضاء
ن مدفوعات التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون ستتون أمريت:. تذلك فقد ُأشير أيضا إلى أ

مليون دوالر أمريت: ف: التجديد  39.1إذ ُيتوقع لها أن تتون بحدود  لتال: أعلى ف: التجديدات التالية؛با
مليون دوالر أمريت: ف: التجديد الثان: عشر للموارد. وتم إيضاح أن دفعات  97.9الحادي عشر للموارد و

ن إطار القدرة على تحمل الديون ال تدخل ف: حساب المستوى المستهدف للتجديد، ولتنها تؤدي التعويض ع
 إلى إنشاء حقوق تصويت.

تسعى إدارة الصندوق ف: المستقبل للحصول على دعم الدول وإلدخال هذه الحقيقة ف: الحسبان، سوف  -38
تذلك تم إيضاح أنه مستقبلية. مساهمات ف: التجديدات اللل ق لضمان تعهدات أعلىاألعضاء ف: الصندو 

 51وف: حين أن هدف التجديد قد ُعّدل ت: يعتس التعهدات الفعلية الت: تم استالمها بحلول تاريخ 
، يبقى برنامج القروض والمنح لفترة التجديد العاشر لموارد الصندوق المستهدف على 5151أغسطس/آب 

فر إطار االقتراض السيادي المصادق عليه القدرة مليارات دوالر أمريت:. ويو  3حاله بمستوى ال يقل عن 
، من خالل برامج القروض والمنح الموضوعةعلى السع: للحصول على موارد إضافية لتلبية متطلبات 

االقتراض السيادي. وف: األسابيع القادمة سيتم عرض مقترح يتعلق باالقتراض السيادي على لجنة اإلدارة 
سوف تسعى إدارة  ،ه والتقرير بشأنه. عالوة على ذلك، وف: األسابيع القادمةالتنفيذية ف: الصندوق للنظر في

مع الدول األعضاء فيه لضمان استالم المزيد من التعهدات  االصندوق لالنخراط بصورة أتثر نشاط
المساهمة وتسديد  وثائقبالمساهمات األساسية والتتميلية غير المقيدة من جهة، ومن جهة أخرى الستالم 

ات التعهدات المعلن عنها. وسيتم الوصول إلى نفاذ مفعول التجديد العاشر لموارد الصندوق ما أن يتم مدفوع
بالمائة من مبالغ التعهدات، سواء الدفعات أو من خالل وثائق المساهمة. ومنذ  11 استالم ما ال يقل عن

ين زادت وثائق ، أشارت دولة عضو أخرى إلى نيتها بإعالن تعهد ما، ف: ح5151أغسطس/آب  51
 بالمائة من التعهدات. 34.9لتصل إلى  المساهمة
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زيادة مدة الحافظة، األمر األتثر أهمية ف:  وقد طلب بعض أعضاء اللجنة الحصول على إيضاحات بشأن -39
آفاق أداء االستثمارات المستقبل: والملحق الثالث من تقرير وضع ، و حال النظر ف: إمتانية تقليص النقدية

 التجديد العاشر لموارد الصندوق.مساهمات 

باالضطرابات الشديدة ف: جميع  بقوةالفصل الثان: تان متأثرا ف: وأوضحت إدارة الصندوق بأن األداء  -41
داء الحافظة تبدو أتثر إيجابية. ووفرت إدارة أقطاعات األسواق المالية؛ إال أن البيانات األخيرة عن 

وأعلمت اللجنة بإمتانية متابعة هذا  ،وق التصويتالصندوق شروحات معمقة إلجراءات تخصيص حق
 الموضوع للحصول على مزيد من اإليضاحات ف: مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير ف: الصندوق.

 بر أن هذه الوثائق قد حظيت باالستعراض.اعتُ  -41

 مسائل أخرى

ض، ملخصة ااإلقر تحت بند مسائل أخرى وفرت إدارة الصندوق تحديثا شفهيا عن استعراض شروط  -42
، تم تعديل شروط . ونتيجة لهذا االستعراض5155االستعراض األخير لشروط اإلقراض الذي جرى عام 

ك فقد اتُّخذ قرار بشأن التوقف الشروط، وه: الشروط المختلطة. تذلوتم إدخال فئة جديدة من هذه  اإلقراض
على الشروط واألوضاع األخرى آخر ر عن توفير فئت: الشروط المتوسطة والمتشددة. ولم يطرأ أي تغيي

، إال أن إدارة 5151جديد عام  توفر مؤشر قوي للجنة على إمتانية إجراء استعراض. وف: حين أن لإلقراض
لك فيما . وتتمن أسباب ذ5151الصندوق أشارت إلى أنه سيتون من األتثر فعالية إجراء هذه العملية عام 

طار االة على ضوء القرض من مصرف التنمييل::   يمري الموافق عليه حديثا، قتراض السياداأللمان: وا 
نموذج التمويل ف: الصندوق حاليا بمرحلة انتقالية. وأما العامل الموجه لشروط اإلقراض ف: الصندوق فيجب 

به. وتعتبر أن يتون تما هو الحال عليه ف: المؤسسات المالية األخرى، تتلفة رأسمال الصندوق الخاصة 
بعد وأنها ستتون عرضة  ضعتو قتراض، والت: تمثل التتلفة الوسطية لرأس المال، لم ن تتلفة االاإلدارة بأ

قتراض المستقبلية مع المقرضين السياديين بشروط ر القادمة ف: حال تانت تدابير االللتعديالت ف: األشه
مرحلة الحقة، ما أن . واقترحت إدارة الصندوق تأجيل القيام باستعراض أشمل لشروط القروض إلى متفاوتة

 يتم السع: وراء فرص اقتراضية جديدة، وما أن يتم الوصول إلى اتفاقات فعلية.

أخذها بعين االعتبار هو أن اإلدارة، تجزء من التزامها بتعزيز نهجها ومن العوامل األخرى الت: يجب  -43
والبلدان متوسطة الدخل أو البلدان منخفضة الدخل، تنظر أيضا ف:  ،المتباين للبلدان ف: األوضاع الهشة

أدوات تمويلية جديدة، مثل اإلقراض بعملة واحدة أو منتجات الضمان. وسوف يتون من المنصوح به النظر 
إلى أن الصندوق  اإلدارة أيضا تف: مثل هذه التطورات الجديدة ف: استعراض شروط اإلقراض. تذلك أشار 

لمنتجاته على خلفية تلك الت: توفرها المؤسسات األخرى، وهو يوفر بعض التغييرات فيما  يريضع المعاي
هذه بعدا حاسما لهذ االستعراض،  العالمات المرجعية المقياسيةيتعلق بمنتجات متشابهة. وسيتون لوضع 

الشروط التيسيرية  وخاصة فيما يتعلق بالشروط التيسيرية للغاية والمختلطة، والت: تتواءم بصورة وثيقة مع
للمنظمات المالية الدولية األخرى. وأخيرا، فقد تم تسليط الضوء على الموافقة على إطار االقتراض السيادي 

الصندوق ف:  ف:راض قالية لإلبافتراض أنه لن يتون هناك أي استعراض رئيس: للشروط واألوضاع الح
ة االستعراض بإنشاء مجموعة عمل عبر الدوائر ف: . واقترحت إدارة الصندوق أن تبدأ عمليالمستقبل القريب

التل:. وسوف يتم الشروع بهذه العملية ف: بدايات الصندوق تضطلع بمهمة إجراء هذا االستعراض الشامل و 
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وترتز على االعتبارات االستراتيجية  والقانونية والتشغيلية والمالية. وبعد مناقشات داخلية سوف  5151عام 
ات والتوصيات على لجنة مراجعة الحسابات ف: مسعى للحصول على توجيهاتها ف: يتم عرض االستنتاج

 .5151خريف عام 

 ،أن إطار االقتراض السيادي ال يعن: ضمنا تعديل شروط اإلقراضر أحد أعضاء اللجنة عن تفهمها عبّ وقد  -44
 ألنه قد تمت الموافقة عليه على أساس مبدأ التمويل الذات:.

، ومن البد من القيام بها على أساس منتظم عملية ضروريةهو شروط اإلقراض استعراض أن وتم إيضاح  -45
قبل الموافقة على إطار  5151ها ف: خطة عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام المخطط له بالفعل إجراؤ 

ومع التعبير عن دعمه لهذا التأخير،  ،رئيس اللجنة، إال أن وتم االتفاق على التأخير السيادي.االقتراض 
أوضح أن إطار االقتراض السيادي الموافق عليه ال يتضمن أي التزام باإلحجام عن استعراض التسعير 

مضيفا أن وجود  ،لهجة قد تثير مثل هذه التوقعاتسواء ف: األجل القريب أو البعيد، تما أنه ال يتضمن أي 
 قراض ومراجعتها.وضع شروط االف: ة مجلس المحافظين سلطل سيشتل خرقا تان  مثل هذه البند

 ،تما ه: الممارسة االعتيادية ،وأحاطت اللجنة علما بالتحديث، مع فهم أن مسودة المحاضر سوف توزع -46
 على أعضاء اللجنة.

 لم تتم مناقشة أية بنود إضافية تحت بند مسائل أخرى. -47

 


