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تقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها السادس واألربعین بعد المائة
التي تناولها االجتماع السادس القضایاانتباه المجلس التنفیذي إلى لفتتود لجنة مراجعة الحسابات - 1

. 2017الثاني نوفمبر/تشرین 23واألربعین بعد المائة للجنة الذي عقد في 

اعتماد جدول األعمال

االجتماع االستثنائي الثاني للجنة مراجعة الحسابات وتحدیث عن محاضرعُتمد جدول األعمال بعد إدراج ا- 2
."مسائل أخرى"بندتتبع المخاطر المؤسسیة في الصندوق تحت

محاضر اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات

األول والثاني ینستثنائیاعُتمدت محاضر االجتماع الخامس واألربعین بعد المائة ومحاضر االجتماعین اال- 3
أي تعلیقات.بدونللجنة 

، 2018برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والمیزانیتان العادیة والرأسمالیة للصندوق لعام 
وخطته 2018وبرنامج عمل مكتب التقییم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج ومیزانیته لعام 

والتقریران المرحلیان عن مبادرة دیون البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون ، 2020-2019اإلشاریة للفترة 
ونظام تخصیص الموارد على أساس األداء

).EB 2017/122/R.3(الوثیقة في تقریر منفصلمناقشة اللجنة لهذا البندترد- 4

2018خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

تستند 2018قدَّم مكتب المراجعة واإلشراف هذا البند من جدول األعمال، مشددًا على أن خطة العمل لعام - 5
إلى عملیة تقییم المخاطر التي أجراها المكتب، وُتراعي البیئة العامة للمخاطر وسجل المخاطر المؤسسیة، 

ة لمحة موجزة عن عملیة تقییم رضت على اللجنواألثر المالي والتشغیلي ألسالیب تصریف األعمال. وعُ 
المخاطر التي أجراها المكتب. وأكد تقییم المخاطر ضرورة مواصلة االهتمام بما یلي: جهود تطبیق 

د المكتب أیضًا أن الالمركزیة؛ والكفاءة في استخدام الموارد المالیة؛ وكفایة الضوابط المالیة واالستثماریة. وأكَّ 
زال یمون بإجراء تقییم الجودة الخارجي لوظیفة المراجعة الداخلیة ال و سیقاختیار الخبراء الخارجیین الذین

ما كانت علیه في السنوات مأعلى 2018. ولوحظ أن المخصصات المرصودة في میزانیة المكتب لعام جارِ 
وظیفة جدیدة.ستكون لدیهالسابقة سواًء من حیث مالك الموظفین أو الموارد، وأن المكتب 

على الوثیقة وعلى العرض الذي ُقدِّم بشأن تقییم المخاطر، وأعربوا عن الصندوق لجنة الأعضاء شكرو - 6
ضرورة علىلتشاور مع لجنة مراجعة الحسابات، وأكدوا كذلكولمل للمخاطر،الشاالتقییم یةتقدیرهم لعمل

االمالیة وغیرهاطر والمخالقطریة، وبخاصة إدارة البرامج،اهتمام المراجعة الداخلیة بأنشطة المكاتب زیادة 
. من المخاطر

وقدَّمت اإلدارة بعض اإلیضاحات بشأن كیفیة إدراج المكتب عناصر تطلعیة، مع االستفادة أیضًا من - 7
مختلف الطرق التي یسعى المكتب إلى اتباعها بشأن المقارنة مع المؤسسات النظیرة، في تخطیط األنشطة، و 

الالمركزیة والنموذج المالي المتطور، وكیفیة استخدام المكتب في معالجة المخاطر المتصلة بجهود تطبیق 
میزانیاته غیر المخصصة للموظفین لتعظیم القیمة، وكذلك بشأن مدى كفایة نطاق تغطیة المراجعة للمكاتب 
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. وسوف تُقدَّم إلى المجلس لتأكیدها في قد خضعت لالستعراضقطریة والبرامج القطریة. واعتُبر أن الوثیقةال
ة دیسمبر/كانون األول.دور 

خطة عمل -زیادة الشفافیة لمساءلة أعظم 

قدَّمت اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، وسلطت الضوء على الجهود التي ُبذلت لوضع خطة عمل - 8
ولجنة مراجعة الحسابات والحلقة الدراسیة غیر ،تشمل جمیع التعلیقات التي وردت من المجلس التنفیذي

عن اإلبالغظ أن اإلدارة قد مضت بالفعل في تنفیذ بعض اإلجراءات (مثل نشر سیاسة الرسمیة. ولوح
د اإلدارة المخالفات، ومدونة قواعد سلوك موظفي الصندوق في الموقع اإللكتروني للصندوق). وسوف ُتزوِّ

دم المحرز.بشأن التق2018لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفیذي، بناًء على طلبهما، بتحدیث في عام 

تنفیذ اإلجراءات ضمن إطار بُقدمًا للدفعوأعرب أعضاء اللجنة عن تقدیرهم للجهود المشتركة بین الُشعب - 9
وُطلبت إیضاحات بشأن نشر المالحظات االفتتاحیة والختامیة المقدَّمة من رئیس الصندوق إلى .استباقي

لمشروعات وتقاریرها ومدى كفایة تحمیل إنجاز المراجعة لحسابات اتقاریر نشرحولالمجلس التنفیذي 
البیانات إلى منصة المبادرة الدولیة للشفافیة في المعونة. 

غة اوأوضحت اإلدارة أن بعض اإلجراءات تتوقع توجیه رسائل رسمیة إلى المقترضین وأنه یجري حالیًا صی- 10
دئ التوجیهیة لمراجعة حسابات تلك الرسائل، وذلك على سبیل المثال بشأن التغییرات المتوقعة لتنقیح المبا

المشروعات. وأوضحت اإلدارة أن تحمیل البیانات إلى منصة المبادرة الدولیة للشفافیة في المعونة یجري 
وستكون اآلن كل ثالثة أشهر. ولوحظ أیضًا أن مالحظات رئیس الصندوق متاحة بالفعل على اإلنترنت، 

الموقع اإللكتروني للصندوق. علىمتاحة أیضاً 

. خضعت لالستعراضواعتُبر أن الوثیقة قد - 11

اإلدارة المالیة للمشروعات: اآللیات والتطورات والبیانات والنتائج

أكدت اإلدارة أنه تم توسیع نطاق التقریر كي یعرض صورة أشمل عن آلیات وعملیات اإلدارة المالیة - 12
للمشروعات. ویتواءم هذا النطاق الموسَّع مع جدول األعمال الموسَّع للصندوق لزیادة الشفافیة من أجل 

علومات عن تطبیق سیاسات تحقیق قدر أكبر من المساءلة. وبناًء على ذلك، یتضمن التقریر مزیدًا من الم
ضمان اإلدارة المالیة وٕاجراءاتها وممارساتها والتقیُّد بالمعاییر وأفضل الممارسات الدولیة. 

ز وظائف اإلدارة المالیة منذ عام - 13 من أجل الوفاء بشكل أفضل بمسؤولیته 2007ولوحظ أن الصندوق قد عزَّ
نظیمیة إلنشاء ُشعبة منفصلة ولنقل موارد المیزانیة االئتمانیة أمام أصحاب المصلحة. وشمل ذلك تغییرات ت

هذه لاً تحقیقو تمكینها من إدارة هذا المجال بفعالیة. لإلى ُشعبة خدمات اإلدارة المالیة من دائرة إدارة البرامج 
الغایة، تعكف ُشعبة خدمات اإلدارة المالیة على إدخال عملیات ومبادئ توجیهیة وأدوات في مجال 

معلومات وتقاریر متسقة ومواكبة آلخر التطورات. ویشمل ذلك إطار ضمانات مستند إلى تكنولوجیا ال
المخاطر، وٕاعادة تصمیم أسالیب العمل، واالعتماد اإللزامي للخبراء االستشاریین المالیین، وتحدیثات 

م، وزیادة منتظمة بشأن السیاسات والعملیات، وبناء قدرات أصحاب المصلحة الداخلیین والخارجیین بانتظا
االلتزام بالشفافیة، بما یشمل الكشف عن تقاریر مراجعة حسابات المشروعات والمعلومات المتعلقة بشروط 
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اإلقراض ومنتجاته. ولوحظ اتساع مشاركة الصندوق في المحافل الدولیة وتعاونه مع المؤسسات المالیة 
الدولیة األخرى من أجل مواءمة اإلجراءات وتبادل الخبرات. 

في المائة 42. ولوحظ أن 2016مَّن التقریر أیضًا استعراضًا لتقاریر مراجعة حسابات المشروعات لعام وتض- 14
30من عملیات مراجعة حسابات المشروعات تضطلع بها اآلن المؤسسات العلیا لمراجعة الحسابات، مقابل 

). 2016في المائة تقریبًا في عام 35. وال تزال التأخیرات في تقدیم التقاریر كبیرة (2014في المائة في عام 
بعت أهم استنتاجات مراجعي الحسابات ویجري فرض خطط عمل إلزامیة حسب االقتضاء. ویرصد و وت

الصندوق االلتزام بالمعاییر الدولیة لمراجعة الحسابات والمحاسبة في استعراضه للقوائم المالیة المراجعة. 

طلبوا بعض التفاصیل عن عملیة اعتماد الخبراء االستشاریین وأعرب أعضاء اللجنة عن تقدیرهم للوثیقة، و - 15
في مجال اإلدارة المالیة والمخاطر المرتبطة بتنفیذ المشروعات. وتساءل األعضاء أیضًا عن اآلثار المترتبة 

على استخدام المعاییر المحلیة مقابل استخدام المعاییر الدولیة في التقاریر المالیة.

ع ًا من التفاصیل، ال سیما بشأن استعراض النفقات غیر المؤهلة التي ُترصد وتتابَ وقدَّمت اإلدارة مزید- 16
بانتظام. وطلبت اللجنة تقدیم مزید من المعلومات عن هذه المسائل في المستقبل. 

.خضعت لالستعراضواعتُبر أن الوثیقة قد - 17

تحدیث عن دراسة جدوى بشأن اقتراض الصندوق من أسواق رأس المال

ن ضمَّ ت. وستیةرأسمالالسواق األقدَّمت اإلدارة تحدیثًا شفویًا عن دراسة جدوى بشأن اقتراض الصندوق من - 18
ل دقیق لسیاسات الوثیقة التي ال تزال قید اإلعداد تقییمًا الستعداد الصندوق لهذا االبتكار. وسیجري تحلی

صندوق وضعفه، وتحلیًال للتكالیف قوة الواطن. ولوحظ أن الوثیقة ستعرض مَ السیولة وٕادارة المخاطر
المرتبطة بالمبادرة. 

المعلومات عن موعد تقدیم الدراسة وتكالیفها، والمسائل التي ستتناولها. وطلب أعضاء اللجنة مزیدًا من - 19
قبل تقدیم الدراسة إلى المجلس. تقدیم مدخالتإلى فائدةاألعضاءوأشار

، مشیرة إلى أنه 2018جنة أن الدراسة ستقدَّم في سبتمبر/أیلول وقدَّمت اإلدارة تفاصیل إضافیة وأبلغت الل- 20
سیتم تنظیم حلقات دراسیة تقنیة لتمكین األعضاء من تقییم محتویاتها. ولوحظ أیضًا أن الدراسة ستشمل 

قروض الشركاء المیسَّرة.الدروس المستفادة من تنفیذ إطار 

واعتُبر أنه قد تم أخذ علم بالتحدیث.- 21

طار لالنتقالنهج من أجل إ

وفقًا لما تم االتفاق علیه في اجتماعات هیئة المشاورات الخاصة بالتجدید الحادي عشر لموارد الصندوق، - 22
قدَّمت اإلدارة مزیدًا من المعلومات عن نهجها إزاء إطار لالنتقال ُیحدِّد نطاق اإلطار وجدوله الزمني وآلیته. 

توفیر مجموعة من أدوات الدعم الشامل والمستدام لمرافقة ویتمثل الهدف النهائي إلطار االنتقال في 
المقترضین في جهودهم اإلنمائیة.

ره في الصندوق، وتتوخى استحداث یواقترحت وثیقة النهج أیضًا إدخال تغییرات على سیاسات التمویل ومعای- 23
ثیقة، تم تطویر . وفي هذه الو الخاصةأدوات جدیدة لدعم البلدان في التعامل مع تحدیاتها اإلنمائیة
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الممارسات المعتمدة ومواءمتها مع خصائص الصندوق استنادًا إلى الممارسات المتبعة في المؤسسات 
المالیة الدولیة األخرى. 

تمویل الیشیر إلى العملیة التي ینتقل بها البلد من أهلیة الحصول على “ االنتقال”وأوضحت اإلدارة أن - 24
، في ظل تطور قدراته واحتیاجاته المالیة؛ وُتراعي العملیة اإلى التأهل لشروط أقل تیسیر اتیسیر بشروط أكثر 

أیضًا طلب المقترض على األموال المقدَّمة بشروط تیسیریة استنادًا إلى ما یحققه من تقدم في التنمیة. 

بشروط أقل تیسیریة هو العملیة التي یفقد فیها بلد مقترض “ التحول العكسي”وأوضحت اإلدارة كذلك أن - 25
جدارته االئتمانیة التي تؤهله للحصول على تمویل غیر تیسیري أو البلد الذي یتعرض لهبوط في مستوى 
نصیب الفرد من الدخل إلى ما دون العتبة المحددة، ویصبح بالتالي مؤهًال للحصول على تمویل بشروط 

عملیة االنتقال من خالل خلیط من شروط . ولذلك من المتوقع أن تُنفذ میسرةأو بشروط تیسیراً أكثر 
التمویل، وربما من خالل وسائل تمویلیة جدیدة، وهو ما شأنه أن یزید من إمكانیة التنبؤ بالعملیة.

آلیة تشاركیة، من قبیل مجموعة عمل تكون تابعة للمجلس وسوف ُیحدَّد اإلطار النهائي لالنتقال من خالل - 26
قات دراسیة غیر رسمیة. وُأدرج هذا الهدف في مصفوفة التزامات التجدید التنفیذي وتكملها، حسب اللزوم، حل

الحادي عشر لموارد الصندوق. وسیجري اعتماد اإلطار بحلول بدایة فترة التجدید الحادي عشر للموارد. 
وشدَّد بعض األعضاء على أن عملیة وضع اإلطار ینبغي أن تكون تشاركیة وأن تشمل حلقات دراسیة غیر 

وتقنیة لضمان مشاركة أعضاء الصندوق في المناقشات.رسمیة 

المؤسسة الدولیة اإلجراءات المتبعة فيوطلب أعضاء اللجنة مزیدًا من المعلومات عن إطار المواءمة مع - 27
للتنمیة، واآلثار المرتبطة بإطار القدرة على تحمل الدیون، واألساس المنطقي الذي یستند إلیه االنتقال، 

، وتوقیت تنقیح السیاسات والمعاییر.وٕامكانیة التنبؤ

الذي یتیح لها االستجابة كوثیقة حّیة وستكون مرنة بالقدرجالَ أن عملیة االنتقال ستعَ ت اإلدارةوأوضح- 28
- الصندوق ونموذج عمله من اآلن فصاعدًا. ولذلك من المتصوَّر إدخال تغییرات أخرىهیكلللتغییرات في 

في الوقت الذي یتجه -الصندوق ما یرتبط بذلك من شروط إقراضیة بما في ذلك استعراض التسعیر في
فیه الصندوق نحو الحصول على تصنیف ائتماني والدخول في االقتراض من السوق. وأوضحت اإلدارة 
أیضًا أن تنقیح السیاسات والمعاییر ضروري من أجل مواءمة شروط التمویل المقدَّم من الصندوق مع 

وضع إطار المجلس التنفیذي سلطة سائر المؤسسات المالیة الدولیة، وتحدیدًا لتفویض الشروط التي ُتطبقها 
االنتقال في شكله النهائي. ولكي یكون إطار االنتقال جاهزًا مع بدایة فترة التجدید الحادي عشر للموارد، 

بعد اعتمادها 2018ینبغي أن یوافق مجلس المحافظین على تنقیحات السیاسات والمعاییر في فبرایر/شباط 
. 2017من المجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول 

واعتُبر أن الوثیقة قد تم استعرضها وستُقدَّم إلى المجلس التنفیذي في دورته الثانیة والعشرین بعد المائة - 29
.2017المنعقدة في دیسمبر/كانون األول 
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2018برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

د ، الفتًا االنتباه إلى بعض البنو 2018قدَّم مكتب سكرتیر الصندوق نسخة منقحة من برنامج العمل لعام - 30
اإلضافیة. واقُترح عقد اجتماع آخر في ینایر/كانون الثاني للنظر في اختصاصات الجهة المستقلة التي 

ستجري تقییم المخاطر قبل إجراء عملیة االختیار في مارس/آذار.

برنامج العمل بعد إدخال التعدیالت المقترحة علیه، وستُنشر النسخة المنقحة بعد االجتماع.واعُتمد - 31

اإلطار المفاهیمي لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات الممولة من الصندوق

سلطة الضوء على أن تقاریر مراجعة حسابات المشروعات قدَّمت إدارة الصندوق بند جدول األعمال، مُ - 32
لإلبالغ الصندوق. واقترحت الوثیقة إطارًا مفاهیمیًا المستخدمة فيُتشكِّل ركیزة من ركائز الضمان االئتماني 

المالي ومراجعة حسابات المشروعات الممولة من الصندوق. وحدَّدت الوثیقة المفاهیم االستراتیجیة لإلدارة 
أو الممولة بِمنح قائمة بذاتها. ویتطلب اإلطار الفعالة لدورة مراجعة حسابات المشروعات سواًء االستثماریة

.عدید من المؤسسات المالیة الدولیة األخرىرأیًا واحدًا من مراجع الحسابات وفقًا للممارسة المتبعة في 
تقاریر نشر وقدَّمت اإلدارة توضیحًا بشأن أنواع عملیات مراجعة الحسابات التي من المقرر إجراؤها، وبشأن 

المشروعات، وستشمل أنشطة الِمنح التي لم تكن ُتدرج فیها من قبل.مراجعة حسابات

وأبلغت اإلدارة اللجنة أن المبادئ الواردة في اإلطار المفاهیمي ستُنفذ من خالل دلیل یستخدمه المقترضون - 33
ون الثاني ینایر/كان1اإلطار المفاهیمي الجدید والدلیل اعتبارًا من بوسیبدأ العملوالجهات المتلقیة للِمنح. 

حالما یوافق علیهما المجلس التنفیذي. وستُقدَّم توجیهات 2019، وسیصبحان إلزامیین اعتبارًا من عام 2018
إلى موظفي الصندوق في دلیل اإلدارة المالیة والشؤون اإلداریة. 

راجعة واقترح أعضاء اللجنة استعراض اإلطار سنویًا. وطلب األعضاء توضیحًا بشأن الكشف عن تقاریر م- 34
حسابات المشروعات، وبشأن توقیت تنفیذ اإلطار الجدید. 

وأوضحت اإلدارة أن تقریر مراجعة حسابات المشروعات ستُنشر حالما یتم إبالغ المقترضین باإلجراءات - 35
الجدیدة.

ول واعتُبر أن الوثیقة قد تم استعراضها وستقدَّم إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األ- 36
للموافقة علیها. 2017

التعدیالت على اتفاقیة إنشاء الصندوق

قدَّمت إدارة الصندوق هذا البند من جدول األعمال، مشیرة إلى أن اعتماد إطار قروض الشركاء المیسَّرة - 37
في قروض “ المنحةعنصر ”على اتفاقیة إنشاء الصندوق. ولوحظ بصفة خاصة أن تغییراتیتطلب إدخال 

من االتفاقیة التي تمنح أصوات 4من المادة 3الشركاء المیسَّرة سُیعامل كمساهمة إضافیة بموجب البند 
.6من المادة 3) (باء) من البند 1المساهمة وفقًا ألحكام الفقرة الفرعیة (أ) (

لثانیة والعشرین بعد المائة واعتُبر أن الوثیقة قد تم استعراضها وستُقدَّم إلى المجلس التنفیذي في دورته ا- 38
للموافقة علیها.
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االستعراض السنوي لبیان سیاسة االستثمار في الصندوق

تغییرات من قبیل اعتماد قدَّمت اإلدارة االستعراض السنوي لبیان سیاسة االستثمار في الصندوق، مشیرة إلى- 39
للتصنیف االئتماني لوسائل األسواق وتعدیل الحد األدنىلالسترداد قبل موعد االستحقاقالسندات القابلة 

األصول.أصنافالمالیة كي تشمل تصنیفات استثماریة وٕازالة نطاقات تحدید 

وُأجریت بصفة خاصة تغییرات وفقًا لمتطلبات الجودة االئتمانیة لالستثمارات القصیرة وطویلة األجل وإلیجاد - 40
االستثمارات بعائد إیجابي.فرص أكثر الستثمار الجزء الُمعیَّن بالیورو في حافظة 

دائرة العملیات فریق ساعد لى إطار الرقابة الداخلیة هو أن یوالتغییر الملموس الوحید المقترح إدخاله ع- 41
إلیه المشورة في اتخاذ القرارات ىدالمالیة نائب رئیس الصندوق المساعد لشؤون دائرة العملیات المالیة وُتس

من رئیس بموجب تفویض محددأو سلطتهالمندرجة ضمناالستثمارات المتعلقة بمسائل المالیة أو إدارة
الصندوق، وتقدیم توصیات إلى اللجنة االستشاریة لالستثمار والمالیة للبت فیها نهائیًا من رئیس الصندوق 
حسب االقتضاء. وسوف تحل هذه المجموعة محل لجنة األصول والخصوم التي توقفت بناًء على قرار 

.2017شاریة لالستثمار والمالیة في ینایر/كانون الثاني اللجنة االست

القابلة لالسترداد قبل موعد االستحقاق وطلب أعضاء اللجنة توضیحًا بشأن المخاطر المتصلة بالسندات - 42
وبشأن مخصصات فئات األصول االستراتیجیة.

من الدینامیة من أجل الحد وقامت اإلدارة بتقدیم تفاصیل وتسلیط أضواء على استراتیجیة التحول نحو مزید- 43
من المخاطر وتحقیق المستوى األمثل في توزیع استثمارات الصندوق، ال سیما كاستجابة للتغییرات التنظیمیة 

.المذكورةإدراج السندات رف للدیون في حالالمؤثرة على إصدارات المصا

2017التنفیذي في دیسمبر/كانون األول دورة المجلسواعتُبر أن الوثیقة قد تم استعراضها وستُقدَّم إلى - 44

للموافقة علیها.

بیان سیاسة االستثمار لخطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة

قدَّمت اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، وأشارت إلى أن بیان سیاسة االستثمار قد تم استعراضه على - 45
أجرتها مؤسسة برایس ووتر هاوس كوبرز من دراسة تناولت األصول والخصوم النحو الواجب بدعم 

)PricewaterhouseCoopers( البیان. ومع ذلك، متن . ولم تكن هناك حاجة إلى إدخال أي تغییرات على
األمانة، الخاصة بحسابكانت هناك توصیة بإدخال بعض التعدیالت على تخصیص األصول االستراتیجیة 

ق الناشئة وأسهم األسواق المتقدمة. والهدف الرئیسي لخطة سیما إجراء زیادة في التعرض لدیون األسواال
التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة لیس إدارة السیولة، بل تقدیم خدمات إلى الموظفین المتقاعدین (مثل 

األصول.أصنافصندوق المعاشات التقاعدیة). وُطرحت توصیة بتحدید نطاقات لمخصصات 

المخاطر المتصلة بهذه التوصیة، وبشأن االستثمار في األسهم، وطلب أعضاء اللجنة إیضاحات بشأن - 46
واإلفصاح المحاسبي عن حساب أمانة خطة التأمین الطبي بعد انتهاء الخدمة.

وأوضحت اإلدارة أن توصیفات المخاطر ال تختلف عن التوصیفات المستخدمة في حسابات األمانة - 47
االعتراف بها تمامًا والكشف عنها في متیاء الخدمة وأن أرصدة خطة التأمین الطبي بعد انته،المماثلة

دة للصندوق.  القوائم المالیة الموحَّ



EB 2017/122/R.30

7

وطلب أحد أعضاء اللجنة تحدیثًا بشأن تنفیذ توصیة لجنة الخدمة المدنیة الدولیة المتعلقة بالعمر اإللزامي - 48
للتقاعد. وأشارت اإلدارة إلى أن ذلك التحدیث سیقدَّم على أساس ثنائي.

بر أن الوثیقة قد تم استعراضها وستقدَّم إلى المجلس التنفیذي في دورته الثانیة والعشرین بعد المائة واعتُ - 49
للموافقة علیها.

تعزیز الدور االستراتیجي للجنة مراجعة الحسابات

، ناقشت اللجنة 2017في ضوء المحادثات التي دارات خالل معتكف المجلس التنفیذي في أبریل/نیسان - 50
كیفیة تعزیز دورها االستراتیجي في المساهمة في عملیة صنع القرار في المجلس التنفیذي. 

وقدَّمت اإلدارة بعض التفاصیل عن اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ومصفوفة القضایا واإلجراءات - 51
المتخذة لتعزیز التسییر في الصندوق. ولوحظ أن مكتب سكرتیر الصندوق بدأ عملیة مقارنة مع المؤسسات 

وكیفیة تقدیمها التقاریررعیة تها الفائهیطریقة عملالمالیة الدولیة األخرى ومع وكاالت األمم المتحدة لفهم 
وتقدیم 2018فیذي المقبل في أبریل/نیسان إلى مجالسها بغرض إجراء مناقشة خالل معتكف المجلس التن

.2018وثیقة خالل دورة المجلس في سبتمبر/أیلول 

ورحَّب األعضاء بفرصة مناقشة هذه المسألة. وذكر األعضاء أنهم یدركون الحاجة إلى ترشید تقاریرهم- 52
إلى المجلس عن طریق تسلیط الضوء على القضایا الحاسمة وتقییم عملهم بانتظام، وتتبع التقدم ةالمقدَّم

المحرز في تنفیذ االلتزامات. وشدَّد بعض األعضاء على ضرورة االستمراریة بین مناقشات لجنة مراجعة 
بشأن هذه المسألة خالل المعتكف الحسابات ومناقشات المجلس. وذكر الرئیس أن اللجنة ستقدِّم ورقة موقف 

الذي سیجري تنظیمه في أبریل/نیسان. 

التقاریر المالیة المعیاریة المقدَّمة إلى المجلس التنفیذي

حافظة استثمارات الصندوق في الفصل الثالث وتقریر المتاحة لعقد االلتزامات وثیقة المواردقدَّمت اإلدارة - 53
.إلى اللجنة الستعراضهما2017من عام 

لتدفقات النقدیة تسمح بتوقع اوقدَّم أمین الخزانة الوثیقتین، وشدَّد على أن الموارد المتاحة لعقد االلتزامات - 54
على األجل الطویل. وعلى هذا األساس، یمكن للمجلس التنفیذي أن یأذن لرئیس الصندوق بإبرام اتفاقیات 

ملیار دوالر أمریكي. 1.215بقیمة تصل إلى 2018القروض والِمنح المعتمدة من المجلس التنفیذي في عام 
، وأن ذلك سیتم في سیاق وضع إطار ه ینبغي استعراض المنهجیة وراء هذه الوثیقةوالحظ أمین الخزانة أن

متكامل جدید لالقتراض. وقدَّم أمین الخزانة أیضًا تقریر أداء حافظة االستثمار. وسلط الضوء على األداء 
في المائة من خالل األشهر التسعة 1.82نسبته والذي أظهر معدل عائد صاٍف السلیم لحافظة االستثمار 

. وأضاف أن نصف الحافظة ُیدار اآلن داخلیًا وأنه یحقق فوائد متسقة للصندوق من حیث 2017من عام 
تعاب اإلدارة وزیادة خبرة الموظفین. ویستمر تقصیر مدة الحافظة تمشیًا مع أتحقیق وفورات في 

یة.االستراتیج

واعتُبر أن التقریرین قد تم استعراضهما، وستُقدَّم وثیقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات إلى المجلس التنفیذي - 55
. 2017الثانیة والعشرین بعد المائة في دیسمبر/كانون األول تهللموافقة علیها خالل دور 
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مسائل أخرى

تحدیثًا عن تتبع المخاطر المؤسسیة للصندوق. ، قدَّم نائب رئیس الصندوق "أعمال أخرى"في إطار بند - 56
) المخاطر االستراتیجیة المرتبطة بتعبئة الموارد (مثل 1ویمكن تقسیم نظام التتبع إلى ثالث مجموعات: (

لة  تجدید الموارد مقابل متوسط التجدید السابق، ونسبة التمویل المشترك، واألداء في تعبئة فيالمبالغ المحصَّ
) المخاطر التشغیلیة (مثل الحافظة المعرَّضة 3) تقییم األثر (االلتزامات والنتائج)؛ (2)؛ (األموال المتممة

للمخاطر، والتتبع المحدَّد لحجم المشروعات التي تواجه مشاكل؛ ومستوى النفقات غیر المؤهلة وحالتها). 
دة وثیقة سُتعرض على لجنة مراجعة الحسا بات.وسترد النقاط المذكورة أعاله في مسوَّ

وعلى جهود اإلدارة في هذا االتجاه.إنجازهوأعرب أعضاء اللجنة عن تقدیرهم للعمل الذي تم - 57

التحدیث. به تم أخذ علمواعتُبر أن- 58

."مسائل أخرى"تحت بندأخرى من جدول األعمالولم تُناقش أي بنود- 59


