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 ين بعد المائةخمسالالحادي و تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 
 موجز تنفيذي

الحسابات عددًا تبيرًا من الوثائق، سيعرض معظمها على المجلس التنفيذي في دورته ناقشت لجنة مراجعة  -1
 الخامسة والعشرين بعد المائة لالستعراض أو للموافقة. 

لإلبالغ  الدوليالمعيار انخفاض القيمة من العرض المقدم عن تنفيذ القسم الخاص بعلما بلجنة ال أحاطت -2
 القوائم المالية للصندوق. واآلثار المحتملة على  9رقم  المالي

. وأثنت اللجنة على 2019خطة عمل متتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام ُعرضت على اللجنة و  -3
تم استعراضها. وجرت مناقشات بشأن قد لخطة العمل، واعتبرت أنه  قائم على أساس تقييم المخاطرالنهج ال

 إلتاحة موافقة المجلس التنفيذي على خطة العمل.متتب المراجعة واإلشراف محتمل لميثاق  عديلت

على النصوص القانونية األساسية للصندوق لتيسير انخراط  إدخالها التعديالت المقترح اللجنة تعرضاست -4
الصندوق مع القطاع الخاص. وسوف تعرض اللجنة الوثيقة ذات الصلة على المجلس التنفيذي في دورته 

عرضها الحقا على مجلس المحافظين في فبراير/شباط بهدف لنظر فيها، الخامسة والعشرين بعد المائة ل
. وسوف تمّتن التعديالت الصندوق من اإليفاء بالتزامه المتعلق بالتجديد الحادي عشر لموارد 2019

وافق  ،ومتى ،إال إذاالصندوق بتعزيز االنخراط مع القطاع الخاص. ولن تدخل التعديالت حيز التنفيذ 
القطاع الخاص، التي من المتوقع أن تعرض على المجلس في مايو/أيار يذي على استراتيجية المجلس التنف

2019. 

المؤسسي التقييم ، و الخارجي المستقل إلدارة المخاطر المالية في الصندوق ديرالتقُعرض على اللجنة  -5
تمت اإلشارة إلى أن االستعراضين احتويا على و  .اإلدارة وخطة العمل دير: تقصندوقلللهيتلية المالية ل

 للصندوق االستدامة المالية طويلة األجلضروري لضمان  هاوأن تنفيذ ،التوصيات المشترتةالعديد من 
تفاية لتم الترحيب بفترة إنشاء إطار . و على الرغم من أنشطة االقتراض المعززة مهمتهوقدرته على تنفيذ 

 .سياسة السيولة عديلتمع  جنبا إلى جنبرأس المال 

، بشأن نهج مستقبلي إطار القدرة على تحمل الديون في الصندوق ومقترحاستعراض رحبت اللجنة بوثيقة  -6
وأهمية تحديد خيارات لحل  إلحاحوأشارت اللجنة إلى  وبالتحليل والخيارات التي قدمتها إدارة الصندوق فيها.
حمل الديون. تما تمت اإلشارة إلى أن تال من التقييم قضايا االستدامة المنبثقة عن إطار القدرة على ت

مضامين إطار القدرة على تحمل  أنالمستقل إلدارة المخاطر المالية سلطا الضوء على  ديرالمؤسسي والتق
جدوى الخيارات وأشاروا إلى الحاجة إلى ب بعض األعضاء عن قلقهم بشأن ر عأ. و حاسمة للغاية الديون

 . ربما على مستوى العواصم نظرًا ألهمية الموضوعمزيد من المناقشات، 

على المجلس من أجل النظر فيها: سياسة االقتراض غير  يتم عرضها وثائق إضافيةت اللجنة تما استعرض -7
سياسة الصندوق المعدلة بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته و  ؛تحديث شروط التمويلو  ؛الميسر
مقترح ألداتي التنفيذ األسرع الستهالل ؛ و شروعات في الصندوقسياسة إعادة هيتلة المه؛ و وعمليات

 .تيجية الصندوق وخطة عمله بشأن التمويل المشتركااستر و  ؛المشروعات
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 مراجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي والخمسين بعد المائةتقرير رئيس لجنة 
اجتماعها  في تمحصت فيهالمسائل التي ل يلفت انتباه المجلس التنفيذترغب لجنة مراجعة الحسابات ب -1

 .2018 تشرين الثاني/مبرنوف 20ين بعد المائة المنعقد في خمسحادي واللا

 اعتماد جدول األعمال

 تم عرضه.مد جدول األعمال تما اعتُ  -2

 محاضر االجتماعين التاسع واألربعين بعد المائة والخمسين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات

ت الموافقة على التعديالت المدخلة على محاضر االجتماع التاسع واألربعين بعد المائة، باإلضافة إلى تم -3
  محاضر االجتماع الخمسين بعد المائة وجلسته المغلقة. 

 9يذ القسم الخاص بانخفاض القيمة من المعيار الدولي لإلبالغ المالي رقم عن تنفتحديث 

 يجب على إلزامي وهو شرط ،9رقم  لإلبالغ المالي الدولي ن تنفيذ المعيارعقدمت إدارة الصندوق تحديثا  -4
غير  مراجعةتون قادرا على دعم الحصول على رأي يلتي  2018االمتثال له بحلول نهاية عام الصندوق 

 الدوليالصندوق، وحول أثر المعيار  ترتيب حافظةوقدمت إدارة الصندوق بعض التفاصيل حول . متحفظ
ى بين المراجعة الخارجية ستجر على حسابات الصندوق. تما تمت اإلشارة إلى أن  9رقم  لإلبالغ المالي

 .2019ويناير/تانون الثاني  2018نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 

 الدولي لإلبالغ المالي وطلبت ورقة إحاطة تلخص الخطوات المتخذة بشأن المعيار ،ديثورحبت اللجنة بالتح -5
 ، ونتائجه وأثره متى تم تنفيذه بالتامل. 9 رقم

 واعتبر بأن اللجنة قد أحاطت علما بهذا التحديث. -6

 التنفيذي مجلسالمعروضة على ال تقارير المالية المعياريةال

، موارد المتاحة لعقد االلتزاماتالتالية إلى اللجنة من أجل استعراضها: القدمت إدارة الصندوق الوثائق  -7
تقرير عن وضع مساهمات التجديد ، و 2018عام  تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث منو 
  الصندوق. عشر لمواردحادي ال

 توفر إسقاطات طويلة األجلأن الوثيقة  موضحة موارد المتاحة لعقد االلتزاماتالقدمت إدارة الصندوق  -8
للتدفقات النقدية. وعلى هذا األساس، يمتن للمجلس التنفيذي أن يفوض رئيس الصندوق سلطة إبرام 

بما تصل قيمته إلى  2019اتفاقيات من أجل القروض والمنح المعتمدة من قبل المجلس التنفيذي في عام 
والمنهجية واالفتراضات  ،ستوى السيولةمحول توضيحا مليار دوالر أمريتي. وطلبت اللجنة  1.759
قيد ت إدارة الصندوق تفاصيل إضافية وأوضحت بأن تال من تحديد الموارد وسياسة السيولة وفر . و المعتمدة

واعتبر أن هذه الوثيقة قد تم  ر.الرئيسية بقيت دون تغيي. تما تم التوضيح بأن االفتراضات حاليا ستعراضاال
 2018استعراضها، وسوف تعرض على المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في ديسمبر/تانون األول 

  للموافقة عليها.
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 للفصلأحاطت لجنة مراجعة الحسابات علما بالمعلومات التي توفرت في تقرير حافظة استثمارات الصندوق  -9
  .2018الثالث من عام 

وطلبت معلومات  الصندوق عشر لمواردحادي وضع مساهمات التجديد العن تقرير جنة علما بوأحاطت الل -11
حادي لتجديد الإضافية عن االستراتيجية الخاصة بتعبئة موارد إضافية للوصول إلى المستوى المستهدف ل

 الصندوق. عشر لموارد

المشروعات الممولة من ابات حسلإلطار المفاهيمي بشأن اإلبالغ المالي ومراجعة  االستعراض السنوي
 الصندوق

أتد و أن هذا هو االستعراض السنوي األول لإلطار.  ةعرضا شفويا، موضحإدارة الصندوق قدمت  -11
أي إجراء يقترح  متفاية وانطباق المبادئ المنصوص عليها في اإلطار. ونتيجة لذلك، ل ستعراض علىاال
  ت.عديالت

 .إجراؤه واعتُبر أن االستعراض السنوي قد تم -12

 2019برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

بشتل خاص، وقد  زدحمم 2019وأشار إلى أن برنامج العمل لعام  قدم رئيس اللجنة بند جدول األعمال -13
 للجنة في نهاية تل اجتماع أن يتم اللجنة يتون من الضروري عقد اجتماعات إضافية. تما طلب رئيس

  مع األعضاء.تالي التقاسم جدول أعمال االجتماع 

 اعتُبر أن برنامج العمل قد تمت الموافقة عليه. -14

 2019خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

قدم متتب المراجعة واإلشراف بند جدول األعمال موضحا أنه قد تم اعتماد نهج أتثر استراتيجية في خطة  -15
واستجابة لعتس التغييرات التبيرة التي تحدث في الجوانب التنظيمية وعملية العمل،  2019عمل عام 
تمت صياغة خطة العمل مع األخذ بعين االعتبار قد . و الجودة ديرتقل الخارجي ستعراضااللمقترحات 
إلطار ، والتزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وافي لوحة المخاطر المؤسسية رئيسيةالعناصر ال

فترة الثالث سنوات.  على مدىتغطية جميع مجاالت المخاطر الرئيسية  قصدباالستراتيجي للصندوق، 
الموظفين والموارد المالية قد ُأخذت في االعتبار على نحو ب الخاصة حتياجاتاالأن  إلىأيضا تمت اإلشارة و 

التغيير واإلصالحات الجارية، ى خطبالنظر إلى سرعة  ه. تما أشار متتب المراجعة واإلشراف إلى أنتاف
في عام  اللجنة على التقدم المحرز خالل اجتماعاتها يتم إطالعسو يجب أن تتون خطة العمل مرنة. 

2019. 

تخصيص الموارد، وأشاروا إلى أنه، وفقا للممارسة العامة التي ترتز على  طلب أعضاء اللجنة توضيحا عن -16
ضمان استقاللية مهمة المراجعة الداخلية في المنظمة، ينبغي أن يوافق المجلس التنفيذي على خطة عمل 

 المراجعة الداخلية. 

 قارنةمالعملية عن بلَّغ أن اللجنة ستُ  تمت اإلشارة إلىو ووفر متتب المراجعة واإلشراف التوضيحات الالزمة.  -17
 . مراجعة الداخليةلمع وتاالت األمم المتحدة األخرى بشأن عملية الموافقة على خطة العمل السنوية ل
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  اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها. -18

 في الصندوق بيان سياسة االستثماراالستعراض السنوي ل

مشيرة إلى التغييرات  ،تثمار في الصندوقاالستعراض السنوي لبيان سياسة االسعرضت إدارة الصندوق  -19
األصول. وتان  خصيصخروجا عن النهج االستراتيجي لت نهج الشرائح الذي شتلمثل اعتماد  ،الرئيسية

. فظة استثمارية أتثر تحفظااالهدف من هذا التحول في نهج االستثمار هو تحسين إدارة السيولة وبناء ح
في المائة،  3إلى  6للخطر من  المعرضة االئتمانية حافظةلاقيمة ل األقصى حدالونتيجة لذلك، تم تخفيض 

. تما وفرت إدارة الصندوق تفاصيل حول تغييرات مزيد من التخفيضات في المستقبلالمع احتمال حدوث 
لضمان قدر أتبر من  تبير الموظفين الماليينمحتملة في تفويض السلطات من رئيس الصندوق إلى 

 التفاءة. 

المخاطر، واالعتبارات البيئية، واالجتماعية،  معاييراللجنة توضيحا عن تفويض السلطات، و طلب أعضاء  -21
 ووفرت إدارة الصندوق التفاصيل الالزمة. .والحتومية

اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها، وسوف تعرض على المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في  -21
 .للموافقة عليها 2018ديسمبر/تانون األول 

 ، والنتائجفصا اإلدارة المالية للمشروعات: اآلليات، والتطورات، واإل

تان عام تحول بالنسبة لوظيفة اإلدارة المالية  2018قدمت إدارة الصندوق التقرير السنوي موضحة أن عام  -22
العلني  رنشوالشفافية المعززة للبيانات المالية من خالل ال ،وشملت التطورات الرئيسية الالمرتزيةللصندوق. 

والمتعلقة باإلقراض على موقع الصندوق على  والبيانات المالية اتعو تل من تقارير مراجعة حسابات المشر ل
تما جرت تغييرات رئيسية على متطلبات اإلبالغ المالي ومراجعة حسابات مشروعات  شبتة اإلنترنت.

الصندوق، مما يجعل الصندوق متوائما مع المعايير الدولية المتطورة، ويزيد من مستوى التنسيق مع 
  المؤسسات المالية الدولية األخرى.

ووفرت إدارة الصندوق  .أهميةثر األت رقابةطلب أعضاء اللجنة تفاصيل إضافية عن قضايا مخاطر ال -23
 التفاصيل الالزمة.

 بالوثيقة. عتُبر بأن اللجنة قد أحاطت علماا -24

لتيسير انخراط الصندوق مع القطاع  للصندوق التعديالت المقترحة على النصوص القانونية األساسية
 الخاص

النصوص القانونية  التعديالت المقترحة علىأن  إلى ةشير قدمت إدارة الصندوق بند جدول األعمال م -25
بالتزام رئيسي من التزامات التجديد الحادي عشر  وفاءمطلوبة لتمتين الصندوق من الاألساسية للصندوق 

من  القطاع الخاصلموارد الصندوق. وعلى وجه التحديد، التزم الصندوق بتعزيز انخراطه بشتل تبير مع 
ثمارات القطاع الخاص لتحقيق الربح والتنمية است واستقطاب ،خالل تطوير شراتة هادفة مع القطاع الخاص

بشتل أفضل مع نخراط االيسير وتانت التعديالت ضرورية للوفاء بهذه االلتزامات وت. في نفس الوقت
أصحاب الحيازات الصغيرة في الدول األعضاء النامية. وسوف  تيانات القطاع الخاص التي تدعم المزارعين

 صحاب الحيازات الصغيرة الريفيين في الدول النامية دون تغيير. تبقى مهمة الصندوق وترتيزه على أ
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إما بطريقة مباشرة أو  ومع تلك التعديالت، سيتمتن الصندوق من توفير التمويل ألصحاب الحيازات الصغيرة -26
باإلضافة إلى نموذجه الحالي لتمويل أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل  ،من خالل المرافق المالئمة

الحتومات. وتمت اإلشارة إلى أن أي استخدامات مقترحة ألساليب التمويل الجديدة سوف تتبع إجراءات 
 الموافقة القائمة، بما في ذلك االستعراض والموافقة من قبل المجلس التنفيذي.

وأوضحت إدارة . تسلسل األحداث للموافقة على وتنفيذ هذه التعديالت بشأنب أعضاء اللجنة عن قلقهم ر عأ -27
مجلس المحافظين، وأن  من قبلالصندوق بأن تعديالت النصوص القانونية األساسية تتم الموافقة عليها 

ة تبيرة للصندوق في إعاقيسبب لمجلس المحافظين إلجراء التعديالت سوف  2020االنتظار حتى دورة عام 
التسلسل اتباع عالوة على ذلك، وبو خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.  لتزامالالوفاء بهذا ا

النصوص األساسية على مستوى التعديالت على يتوجب إدخال  ة،رئاسيال اتهيئالالهرمي المناسب لوثائق 
في النصوص القانونية األساسية  لصياغة ذات الصلةباإلضافة إلى ذلك، تم مقارنة الصياغة مع او ؛ رفيع

مزيد من الة، سيتم إدراج رئاسيال اتهيئالوفقا للتسلسل الهرمي المناسب لوثائق  تما أنهللمؤسسات المماثلة. 
 .2019ستعرض على المجلس التنفيذي في مايو/أيار  التي الخاص المعدلةستراتيجية القطاع االتفاصيل في 

التسلسل، اقترحت اللجنة رفع الوثيقة المستعرضة إلى المجلس التنفيذي للنظر فيها، ومن وبغية حل مشتلة  -28
تصبح التعديالت نافذة المفعول  أال، على 2019الحقا على مجلس المحافظين في فبراير/شباط  ثم عرضها

 إال بعد موافقة المجلس على استراتيجية القطاع الخاص. 

 للصندوق تحديث عن تحويل الهيكلية المالية

التقييم و إلدارة المخاطر المالية في الصندوق الخارجي ستعراض الل وخطة العملتقدير اإلدارة )أ( 
  لهيكلية المالية للصندوقلالمؤسسي 

للمخاطر المالية للصندوق، موضحة  للتقدير المستقلوفرت إدارة الصندوق عرضا عاما عن النتائج الرئيسية  -29
وتمت اإلشارة إلى أن  .لهيتلية المالية للصندوقلمن قبل التقييم المؤسسي  قد تم تغطية هذا المجال هبأن
بشأن تيفية الصندوق قدمت الوثيقة خطة عمل أعدتها إدارة فقد قة تحتوي على سلسلة من التوصيات. ثيالو 

المال تفاية رأس لأشارت إحدى التوصيات الرئيسية إلى الحاجة إلى إدخال إطار و تنفيذ التوصيات المعتمدة. 
 في الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون وأشير إلى سياسة السيولة. استعراضمع  جنبا إلى جنب

سيوفر تنفيذ القسم الخاص و . ة رئيسية يتعين معالجتها لضمان االستدامة المالية طويلة األجلقضيت
. يةئتمانمخاطر االالتدبير دعم في تعزيز إدارة  9لمالي رقم لإلبالغ االمعيار الدولي من  قيمةالض اخفانب

 ير. يتسمتطلبات تتنولوجيا المعلومات وال ستعراضم االتما قيّ 

، والتقييم المستقل ديرالتقمن التوصيات مشترتة بين رحب أعضاء اللجنة بالوثيقة وأشاروا إلى أن العديد  -31
يتعلق بالمخاطر  فيما حمللتلمستوى و  يمؤسسأشاروا إلى الحاجة إلى تحديد نهج إدارة المؤسسي. تما 

أن اإلصالحات ستتون ضرورية لضمان االستدامة  وأشارت إلىقدمت اإلدارة تفاصيل إضافية و المالية. 
 . قاسو األ من قتراضاالالمالية طويلة األجل، بغض النظر عن إمتانية 

 اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها. -31

 في الصندوق إطار القدرة على تحمل الديون)ب( 
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إطار القدرة على قدمت إدارة الصندوق بند جدول األعمال مشيرة إلى أهمية معالجة القضايا الناشئة عن آلية  -32
أساسي لضمان  طار القدرة على تحمل الديون، وأشارت إلى أن إيجاد حل للمسار الحالي إلتحمل الديون

 االستدامة المالية للصندوق. 

، التزم الصندوق بتمويل بموجب اإلطار وصل 2007تحمل الديون في عام منذ إدخال إطار القدرة على  -33
   . 2017مليار دوالر أمريتي في نهاية عام  1.7ه إلى قيمت مجموع

تسديد مبلغ التمويل بموجب إطار القدرة على تحمل الديون هذا من قبل الدول األعضاء بين ومن المتوقع  -34
 . 2056و 2017عامي 

الخارجي للمخاطر المالية الذي  ديريم المؤسسي للهيتلية المالية للصندوق، والتقوقد أوضح تل من التقي -35
 للصندوق.  االستدامة المالية طويلة األجلأهمية األثر على   Alvarez & Marsalأجرته شرتة 

أتثر إلى أن  ةشير خالل اجتماع لجنة مراجعة الحسابات، لخصت إدارة الصندوق االعتبارات الرئيسية م -36
هو إنشاء نافذة تمويل منفصلة الستالم تعهدات إطار القدرة على تحمل الديون من أجل عملية  اتالخيار 

من خاللها تمويل إطار القدرة على  صدرتم تمويلها مسبقا والتي ييموارد التي المن  عالحفاظ على مجم
قدرة على تحمل الديون من إطار ال االستفادة منسيتم استعراض أهلية  ،بالتوازي مع ذلكو . تحمل الديون

 .وضمان االستدامة المالية ،الدولية األخرى، وزيادة الشفافية ةيالمؤسسات المالأجل زيادة مواءمته مع 
، وأنه يمتن تحقيق الستان األتثر فقراالصندوق على أن ترتيز الصندوق سيبقى على دعم وشددت إدارة 

 ذلك باستخدام مزيج من التدابير المختلفة.

أعضاء اللجنة عن تقديرهم للوثيقة وأقروا بالحاجة الملحة لحل القضايا المنبثقة عن إطار القدرة على ر عبّ  -37
بعض القلق بشأن التعهد لنافذتين  ر أعضاء اللجنة عنعبّ  في الوقت نفسه،تحمل الديون الحالي. 

إشراك عواصمها في هذه األعضاء على ضرورة  ت الدولالمقدمة. واتفقالثالثة الخيارات  وجدوىمنفصلتين، 
 المشاورات وصياغة توصية بهذا الشأن للمجلس التنفيذي. 

في  دورته المنعقدة على المجلس التنفيذي في تعرضس التيالوثيقة، اللجنة قد أحاطت علما باعتُبر أن  -38
لحاح تحديد الخيارات الممتنة لحل قضايا اال. 2018ديسمبر/تانون األول  ستدامة وتم التأتيد على أهمية وا 

 .المرتبطة بإطار القدرة على تحمل الديون

 شروط التمويلتحديث 

مشيرة إلى أنه قد تم تحديث المقترح استنادا إلى التعليقات التي تم  قدمت إدارة الصندوق عرضا عاما للوثيقة -39
 رسمية.تلقيها في االجتماعات السابقة للجنة مراجعة الحسابات، ودورات المجلس التنفيذي، وندواته غير ال

هشاشة اقتصادات الدول ويصمم المقترح شروط التمويل في الصندوق لمعالجة المواضيع االستراتيجية مثل  -41
بشروط عادية المزيد من الخيارات للمقترضين الصغيرة ضمن منهجية التسعير الحالية. ويوفر المقترح 

مشتلة حل لتل من المقترضين والصندوق من خالل  وممارسات التخطيط ،إدارة الديون والمخاطر يسروي
. وتمت اإلشارة إلى أن حقوق السحب الخاصةب قومةسعر الصرف في تسعير القروض غير الم توافقعدم 

  .سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييرهبعض البنود ستتطلب تغييرات في 
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مجلس التنفيذي في ديسمبر/تانون األول للموافقة عتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها، وسوف تعرض على الا -41
 للموافقة على البنود ذات الصلة. 2019، وعلى مجلس المحافظين في فبراير/شباط عليها

 سياسة االقتراض غير الميسر

قد أدخلت سياسة االقتراض  المؤسسة الدولية للتنمية قدمت إدارة الصندوق بند جدول األعمال موضحة أن -42
المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من ، و مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديونأعقاب في غير الميسر 
تان الهدف من هذه . ومنذ ذلك الوقت، اعتمدت مؤسسات مالية دولية أخرى سياسات مماثلة. و عبء الديون
 اتان الهدف منهو من أجل تل من الصندوق والمقترضين.  إلدارة المخاطر يزةعمل ترتأن تالسياسة هو 

. ةلميسر ميسر تاحتياطي للموارد غير االللبلدان التي تستخدم التمويل خالقي بالنسبة معالجة الخطر األ
 يةلامؤسسات المالفي  جهات حول هذا الموضوعو نشط التشتل بع بايتوتمت اإلشارة إلى أن الصندوق 

 .الدولية األخرى

اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها، وسوف تعرض على المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في  -43
 للموافقة عليها. 2018ديسمبر/تانون األول 

 هسياسة الصندوق المعدلة بشأن منع التدليس والفساد في أنشطته وعمليات

ساسية للسياسة المعتمدة في عام قدم متتب المراجعة واإلشراف بند جدول األعمال موضحا أن العناصر األ -44
ما زالت صالحة؛ غير أنه قد أجريت بعض التحديثات لتي تعتس أفضل الممارسات الجديدة لمنع  2005

التي نشأت واعتمدت من قبل تيانات األمم المتحدة والمؤسسات المالية  والتخفيف من آثار التدليس والفساد
 الدولية األخرى.

ألمم اريف الممارسات المحظورة مع تعاريف تيانات احديث ثانوي لمواءمة تعتوالتغييرات المقترحة هي:  -45
دو المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األخرى؛  توضيح و في فئة الممارسات المحظورة؛  قةمعوّ ممارسة راج ا 

بادعاءات لمنح فيما يتعلق بالجهات المانحة والشرتاء فيما يتعلق امسؤوليات المقترضين ومتلقي  عزيزوت
تعزيز االتصاالت وتطبيق و تلك االدعاءات؛ مثل الممارسات المحظورة واإلجراءات المتخذة استجابة ل

 ستجاباتات واالجزاء؛ وتعريف أفضل لمجموعة الالمشروعات وشرتاء تنفيذ المتعاقدينالسياسة فيما يتعلق ب
 .طبقة فيما يتعلق بالممارسات المحظورةنالتشغيلية الم

والتدابير  ،والجزاءات ،والعمليات ،والمسؤوليات ،أن السياسة الجديدة ترتز على المبادئ ة إلىتمت اإلشار  -46
المقترح  عديلتأن ال إلى أيضاتما تمت اإلشارة تاريخية وتفاصيل التنفيذ. الخلفية الذات الصلة وليس على 

 للصندوق. القانونية وثائقللسياسة سيتطلب بعض التعديالت على ال

متانية تاللجنة توضيحا عن طلب أعضاء  -47 دارة المخاطر وا  البيانات  قاسمالحاجة الواضحة لتعزيز الضوابط وا 
 مع الدول األعضاء. ووفرت إدارة الصندوق التفاصيل الالزمة. والفساد تدليسحاالت ال عنوالمعلومات 

المنعقدة في  عتُبر أن السياسة قد تم استعراضها، وسوف يتم عرضها على المجلس التنفيذي في دورتها -48
 للنظر فيها. 2018ديسمبر/تانون األول 
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 المشروعات ستهاللالتنفيذ األسرع ال اتيدألقتر  م

قدمت إدارة الصندوق عرضا عاما موجزا للوثيقة، موضحة بأنه يجري النظر، تجزء من نموذج عمل فترة  -49
التنفيذ األسرع  -لمشروعات ا إعدادلُسلف  مرفق التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، في إنشاء

من خالل االضطالع ببعض األنشطة قبل الموافقة على لتنفيذ لجاهزية اللتعزيز  - الستهالل المشروعات
 .لهيتلية المالية للصندوقلللتقييم المؤسسي  أهمية هذا اإلصالح في توصية ت أصداءترددات. و المشروع

مرفق التمويل المسبق لتنفيذ أسرع قترح أداتان: ، تُ المشروعات ستهاللالتنفيذ األسرع الضمن مرفق  -51
لف إلى جميع البلدان التي تحصل على مخصصات للقروض بموجب نظام لتقديم سُ  الستهالل المشروعات

لدعم البلدان التي ال  المشروعات ستهاللللمساعدة التقنية المرفق ؛ و تخصيص الموارد على أساس األداء
 وارد األساسية.يمتنها الحصول على قروض من الم

ية تتميلال و مأطلب أعضاء اللجنة توضيحات بشأن شروط السداد، واستفسروا عن إمتانية تقديم مساهمات  -51
  .التفاصيل الالزمةالصندوق قدمت إدارة و . المشروعات ستهاللالمساعدة التقنية اللمرفق 

في دورته المنعقدة في  قد تم استعراضه، وسوف يتم عرضه على المجلس التنفيذي لمقترحعتُبر أن اا -52
 للنظر فيه. 2018ديسمبر/تانون األول 

 في الصندوق المشروعات ةلهيكسياسة إعادة 

إلى أن السياسة هي أحد مخرجات التجديد الحادي عشر  ةر يشم قدمت إدارة الصندوق بند جدول األعمال -53
الموجودة  ةعددمتالسياسات التم التأتيد على أن الهدف الرئيسي للسياسة هو توحيد و لموارد الصندوق. 

يحدد و  .اتوتبسيط العمليات في إطار سياسة واحد لزيادة التفاءة التشغيلية أثناء تنفيذ المشروع ،مسبقا
افظ في و لحل االستباقية دارةاإلثالثة مبادئ توجيهية:  استنادا إلىإعادة الهيتلة  عريض بشتلاإلطار المقترح 

االستراتيجيات القطرية. وتقترح السياسة نهجا موحدا إلعادة هيتلة مع ءمة مواالالمرونة؛ و و الوقت المناسب؛ 
لغاء المشر  ،والتمويل اإلضافي ،وتعديالت التمويل ،المشروعات عادة استخدام األموال. و  ات،عو وا  تمت وا 
، مع شأنه أن ييسر أيضا تحليل استخدام عناصر السياسة هذه من زمعأن الرصد الشامل الم اإلشارة إلى

 نتظام.اإبالغ النتائج إلى المجلس التنفيذي ب

تما  .هأو خصائص ما ا في نطاق مشروعأساسيطلب أعضاء اللجنة توضيحا بشأن ما يشتل تغيرا تبيرا و  -54
 .التفاصيل الالزمةالصندوق ت إدارة وفر و لديهم أسئلة حول اإلبالغ عن إعادة الهيتلة.  تانت

يتم عرضه على المجلس التنفيذي في دورته المنعقدة في  وسوف قترح قد تم استعراضه،مواعتُبر أن ال -55
 للنظر فيه. 2018ديسمبر/تانون األول 

  تيجية الصندوق وخطة عمله بشأن التمويل المشتركااستر 

قدمت إدارة الصندوق بند جدول األعمال، وأشارت إلى أن االستراتيجية تهدف إلى الوصول إلى المستويات  -56
، ووضع رؤية طويلة األجل الخاصة بفترة التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المستهدفة للتمويل المشترك

التجديد الحادي عشر لموارد لفترة عمل الللصندوق تمجّمع للتمويل اإلنمائي بما يتماشى مع نموذج 
الصندوق. وقد وضعت االستراتيجية وخطة العمل استنادا إلى عدة مدخالت، بما في ذلك دراسة تحليلية 

، والمعلومات االرتجاعية من اإلدارة العليا واتة ألداء التمويل المشترك للصندوق على مدى السنمفصل
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والمدراء القطريين، والدروس المستفادة من المؤسسات المالية الدولية األخرى، وتوجيهات مجموعة العمل 
بشتل تبير أيضا شددت االستراتيجية وخطة العمل  تماالمعنية بإطار االنتقال، وتعليقات الدول األعضاء. 

على تحسين القياس، وال سيما بالنسبة للمساهمات العينية، وعلى تعزيز رصد التمويل المشترك خالل 
 التنفيذ.

واعتبر أن االستراتيجية وخطة العمل قد تم استعراضهما، وسوف يتم عرضهما على المجلس التنفيذي في  -57
 للنظر فيهما. 2018مبر/تانون األول دورته المنعقدة في ديس

 مسائل أخرى

 نشر الوثائق من أجل استعراضها من قبل لجنة مراجعة الحسابات

استعراض الوثائق الهامة في  رسييمن أجل تو ، 2019العمل المتثف للجنة في عام بالنظر إلى برنامج  -58
نسخ ر أن يتم نشعلى جرد توافرها، الوقت المناسب، تم االتفاق على نشر النسخ اإلنجليزية من الوثائق بم

 .األخرى الحقا غات الرسميةللا

 ولم تناقش أي بنود إضافية تحت بند مسائل أخرى. -59

 

 

 
 

 


