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موجز تنفیذي
ناقشت لجنة مراجعة الحسابات عددا كبیرا من الوثائق، سیعرض معظمها على المجلس التنفیذي في دورته - 1

.علیهاأو الموافقةهاالستعراضوالعشرین بعد المائةالسادسة
2018القوائم المالیة الموحدة لعام بشأن رأي مراجعة غیر مشفوع بتحفظاتأصدر المراجعون الخارجیون - 2

على اإلبالغ المالي. وستقدم القوائم المالیة إلى المجلس التنفیذي إطار الضوابط الداخلیةفعالیة وبشأن
إلقرارها.

:األكثر أهمیةهي البنود التالیةكانت و - 3
 ستعراض مدى مالءمة او2018التقریر السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل عام

والتحدیث الشفوي بشأن ،زیادة مستوى التفاصیل في التقریراللجنة قّدرت . آلیات اإلشراف الداخلي
، الذي تمت مناقشته بإسهاب في جمیع وسیتم عرض التقریر. 2019لعام الحساباتخطة مراجعة

على المجلس التنفیذي للعلم.أقسامه،
 ّخطة عمل الشفافیةب أعضاء اللجنة بالتقدم المحرز في تنفیذرح.
وستقدم إلى المجلس التنفیذي للموافقة علیها.2019السحب لعام احتیاجاتتم استعراض
في فترة التجدید الحادي عشر لموارداألهلیة لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الدیون

القائمتان باء وجیم بعد م تكنلو مقترح اإلدارة ودعمه من قبل القائمة ألف.تم استعراض. الصندوق
. وهذا البند وقت اجتماع لجنة مراجعة الحساباتالنهائیةامبالتعبیر عن آرائهامفي وضع یسمح له

ض والمنح لفترة التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق. تنفیذ برنامج القرو لبالغ األهمیة بالنسبة 
المجلس التنفیذي للموافقة علیها.وسیتم تقدیم الوثیقة إلى 

رت القائمة ألف عن تقدیرها لعمل اإلدارة عبّ .آلیة مستدامة مالیا إلطار القدرة على تحمل الدیون
آلیة بدیلة لتوفیر المزید من القدرة على لقیام إدارة الصندوق بوضع بشأن هذا البند الهام وعن دعمها 

التنبؤ في التعویض عن مساهمات إطار القدرة على تحمل الدیون، وخیارات تمویل إطار القدرة على 
القائمتان باء وجیم كن تلم . و تحمل الدیون مقدما ابتداء من فترة التجدید الثاني عشر لموارد الصندوق

إلى المجلس التنفیذي لالستعراض.وسیتم تقدیم الوثیقة.حول هذا البندامآرائهتقاسممستعدتین بعد ل
أعضاء اللجنة ناقش. المستقل للمخاطر التشغیلیة واالستراتیجیة في الصندوقییمنتائج التق

لتقریر محتوى اعن تقدیرهم للإلدارة. كما عبروا روا عن آرائهم التقریر مناقشة مستفیضة، وعبّ 
وسیتم تقدیم الوثیقة إلى من قبل اإلدارة حتى اآلن لتنفیذ التوصیات الرئیسیة.واإلجراءات المتخذة

المجلس التنفیذي لالستعراض.
 ّإلى ذات الصلة وسیتم تقدیم الوثیقة . لوحة الصندوقبالتحسین الذي طرأ علىأعضاء اللجنة ب رح

المجلس التنفیذي لالستعراض.
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والخمسین بعد المائةالثانيتقریر رئیس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 
الثانياجتماعها فيتمحصت فیهالمسائل التي ليلفت انتباه المجلس التنفیذترغب لجنة مراجعة الحسابات ب- 1

.2019نیسان/أبریل15ین بعد المائة المنعقد في خمسوال

اعتماد جدول األعمال

كما تم عرضه، مع إدراج جلسة مغلقة لمناقشة بعض تقاریر مراجعة الحسابات مد جدول األعمال اعتُ - 2
.الداخلیة

الحساباتمحاضر االجتماع الحادي والخمسین بعد المائة للجنة مراجعة 

تمت الموافقة على التعدیالت المدخلة على محاضر االجتماع الحادي والخمسین بعد المائة دون أي 
تغییرات.

واستعراض مدى مالءمة آلیات 2018التقریر السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل عام 
اإلشراف الداخلي

بمخرجات بط بشكل أوثقتالتقریر وأوضح أن الشكل الجدید للوثیقة یر مكتب المراجعة واإلشرافعرض - 3
ألسباب واالتجاهات الكامنة وراء أنشطة لالمخاطر الرئیسیة. واشتمل التقریر على تحلیل شأن بالمكتب

والتحرش ،االستغالل واالعتداء الجنسیینادعاءاتقسم منفصل عن على و ،2018التحقیق في عام 
باستمرار إدارة البرامج شراف فیهامن بین المجاالت التي یجب تعزیز اإللمكتب أن. وأوضح االجنسي

عدةوالفساد؛ وتقییم وقیاس النتائج التي تحققت من خالل إدخال تدلیسلمشروعات؛ ومنع مخاطر الالتورید لو 
.قضایامبادرات جاریة لمعالجة هذه ال

أنه قد تم تعزیز الوعي بمكافحة الفساد من علما بأحاطواوطلب األعضاء من اإلدارة التطرق للمشاغل، و - 4
بتنسیق قامالمكتب. وتمت اإلشارة إلى أن العمل والدورات المتخصصة في أكادیمیة العملیاتخالل حلقات 

إدارة الصندوق لمخاطر االمتثال، مثل غسل األموال دیر، وتقتنقیح سیاسة مكافحة الفساد في الصندوق
مراجعةحافظت على سجلها في تنفیذ توصیات الأن اإلدارة قد تمت اإلشارة أیضا إلى وتمویل اإلرهاب. كما 

.في الوقت المناسب

، مسلطا 2019لعام الحساباتمراجعةتحدیثا عن بعض بنود خطة مكتب المراجعة واإلشرافكما قدم - 5
یةالهیكل) و ت البیاناتتحلیالالضوء على التركیز المستمر على نموذج العمل الالمركزي المتطور (من خالل 

المتعلقة تدلیسومخاطر ال،المخاطرأساس تقییمالقائمة علىعملیات الصرفاتة (من خالل مراجعالمالی
.)فظة االستثمار الداخلیةابالتدفقات النقدیة واألصول، ومعامالت ح

وركزت اللجنة على ر أعضاء اللجنة عن تقدیرهم لإلبالغ والمعلومات األكثر دقة بشأن التحقیقات.عبّ - 6
تورید للبرامج، والتمست الالمتعلقة بإشراف الصندوق على أنشطة في الضوابط المخاطر وأوجه الضعف 

رت المزید من المعلومات من اإلدارة بشأن مدى وطبیعة هذه المخاطر واإلجراءات التي یتم اتخاذها. وعبّ 
یس والفساد المتعلقة بالتورید، وال سیما بسبب اللجنة عن قلقها بشأن تعرض الصندوق المستمر لمخاطر التدل

، وعلى تنفیذ البرامج.تتعلق بالسمعةالتي مخاطر أثرها على ال
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في وأشار مكتب المراجعة واإلشراف واإلدارة إلى أنه على الرغم من صعوبة قیاس خسائر التدلیس كمیا- 7
. لذلك ل هذه المخاطر كان مرتفعان التعرض لمثفإ، األنشطة الممولة من الصندوق، ووجود تدابیر تخفیف

ومن أجل . صندوقوالفساد في هذا المجال أولویة قصوى بالنسبة للتدلیسالتخفیف من مخاطر الیبقى 
التدابیر الجدیدة الواردة في سیاسة مكافحة الفسادملتزمة بوضعاإلدارة فإنالمضي قدما في التحسینات،

وطلبت اللجنة تحدیثات منتظمة . الدفاع األول والثانيخطي من كلتدابیر بتعزیز و ، المنقحة موضع التنفیذ
من كل من مكتب المراجعة واإلشراف واإلدارة بشأن التقدم المحرز في تعزیز إطار مكافحة الفساد في 
الصندوق فیما یتعلق بأنشطة التورید للبرامج. وتم طلب استجابة خطیة من اإلدارة بشأن التدابیر المتخذة من 

بشكل عام، أشار أعضاء اللجنة إلى الحاجة إلى و ندوق لمعالجة التدلیس والمخاطر المتصلة به.قبل الص
تحدیثات حول مواضیع محددة، بالنظر البشأنخطیةلمراسالت المكتب المراجعة واإلشراف لتكثیف استخدام 

.جمیع البنودحولمحادثات طویلة إجراءخالل اجتماعات اللجنة إلى أنه لم یكن من الممكن دائما

.المجلس التنفیذي للعلمدورةقدم إلىالتي ستوثیقةالاللجنة قد أحاطت علما بواعتُبر أن- 8

2019برنامج العمل المنقَّح للجنة مراجعة الحسابات لعام 

.بر أنه قد تمت الموافقة علیهواعتُ للجنة مراجعة الحساباتض برنامج العمل المنقحااستعر تم - 9

الشفافیةعملالسنوي عن تنفیذ خطةالتقریر المرحلي 

، موضحا بأن تنفیذ خطة العمل كان جهدا هذا البند من جدول األعمالم مكتب المراجعة واإلشراف قدّ - 10
. وتمت اإلشارة إلى أن مكتب المراجعة سیاسات العملیات ونتائجهامشتركا بین الُشعب بقیادة شعبة 

وأكد أن التقدم المحرز یتماشى مع اإلطار الزمني، واإلشراف قد استعرض بشكل مستقل وضع التنفیذ، 
بالغ.كملت بحلول تاریخ اإلستقد اكانت مبادرة 22أصلمن16وأشار إلى أن 

عن التحدیات التي یواجهها الصندوق فیما تفسرواساشكر أعضاء اللجنة اإلدارة على اإلجراءات المتخذة، و - 11
المشروعات.حسابات ول إلى تقاریر مراجعة یتعلق بجدول أعمال الشفافیة، وتحسین فرص الوص

، بناء على أیضاقدمت اإلدارة معلومات إضافیة والتزمت بتحسین الوصول إلى الوثائق. كما وافقت اإلدارة- 12
حول الوصول إلى المعلومات على موقع الصندوق على شبكة خاصة طلب من اللجنة، على عقد إحاطة 

اإلنترنت.

استعراضها.بر أن الوثیقة قد تم واعتُ - 13

التقاریر المالیة المعیاریة

 2018تقریر عن حافظة استثمارات الصندوق لعام

تقریر عن وضع مساهمات التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق

 2019احتیاجات السحب األربعین من مساهمات الدول األعضاء لعام

.2019حتى نهایة مارس/آذار عرضت اإلدارة الوثائق المشار إلیها أعاله، والتي تضمنت معلومات - 14
بر احتیاجات السحب األربعین. واعتُ حوللدعم المناقشةوباإلضافة إلى ذلك، عرضت اإلدارة بعض الشرائح 
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بما . وستقدم وثیقة السحب في الدورة القادمة للمجلس التنفیذي للموافقة علیها، أن الوثائق قد تم استعراضها
.حالمنقّ لحق األولفي ذلك الم

جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثالث والخمسین بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتمسودة

تمت الموافقة على مسودة جدول األعمال دون أي تغییرات.- 15

تقریر تصدیق (بما في ذلك 2018دیسمبر/كانون األول 31حتىالقوائم المالیة الموحدة للصندوق 
)لضوابط الداخلیة على اإلبالغ الماليافعالیةعلىالمستقل الخارجيالمراجعشهادةو ،اإلدارة

قدَّمت اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، مشیرًة إلى رأي مراجع الحسابات الخارجي النظیف/غیر المشفوع - 16
دة للصندوق حتى  وبالنسبة للسنة . 2018دیسمبر/كانون األول 31بتحفظات بشأن القوائم المالیة الموحَّ

الفعالیة التشغیلیة لكل الضوابط علىمكتب المراجعة واإلشراف والمراجع الخارجيأكد، 2018ة المالی
باالقتران مع شهادة خارجیة مستقلة من ،الداخلیة الرئیسیة على اإلبالغ المالي في تقریر تصدیق اإلدارة

.للصندوقمراجع الحسابات الخارجي

، مؤكدًة أن ّلغ عنهابالمالنتائجو وحدَّدت اإلدارة العوامل الرئیسیة المؤثرة على الوضع المالي للصندوق، - 17
على األجل الطویل ُترصد عن كثب. وُقدِّمت تفاصیل اوأن إمكانیة استمراره،ةسلیمةالعامةالمالیلحالةا

مختلف تدابیر علىوائم المالیة، و إضافیة عن تقلبات أسعار صرف النقد األجنبي التي تؤثر على الق
مستوى السیولة في الصندوق في نهایة دیسمبر/كانون أن. ولوحظ ةعتمدمالتخفیف من مخاطر العملة ال

أثر مصروفات إطار أنعلىدیأكتم التالحد األدنى الذي تشترطه سیاسة السیولة. و فوقكان 2018األول 
وأهمیة حصول الصندوق على تعویض من الدول ،للصندوقالقدرة على تحمل الدیون على الوضع المالي 

اعتبارًا رئیسیًا في الحفاظ على االستمراریة یمثالناألعضاء مقابل تطبیق إطار القدرة على تحمل الدیون 
ه تنفیذقد تم 9المعیار الدولي لإلبالغ المالي رقم وأخیرا، أكدت اإلدارة على أن المالیة الطویلة األجل.

بنجاح.

.2018مراجعة الحسابات لعام لوقدَّم مراجع الحسابات الخارجي تعلیقًا موجزًا عن مجاالت التركیز الرئیسیة - 18
ة محاسبة القیمة العادلة حّ صِ تقییم مثل (المعیاریة الحساباتإجراءات مراجعةكال منت هذهتضمنقد و 
دا والضوابط األكثر تحدی، )راداتاإلیدوینتفيالمستخدمةدارة اإلوافتراضات ، حافظة قروض الصندوقل

(مثل تقدیرات مخاطر التدلیس).

وتم تقدیر . 9المعیار الدولي لإلبالغ المالي رقم تنفیذعلما بالنتائج المالیة، واستكمال أعضاء اللجنة أحاط - 19
الخسارة كما تم طلب معلومات مفصلة بشأن .2018في عام مراجعة غیر مشفوع بتحفظاترأيتحقیق

عزى في المقام أن هذا یُ بأوضحت اإلدارة . و 2018في عام التي سجلتملیون دوالر أمریكي411البالغة 
بسببأمریكي ملیون دوالر 151البالغة األول إلى عاملین: خسارة صرف العمالت األجنبیة غیر المحققة

لمنح إطار القدرة على تحمل الدیون یر ، والعدد الكببالنسبة لحقوق السحب الخاصةاألمریكيدوالر التعزیز 
مالیین دوالر أمریكي.206المقدمة، والتي بلغت قیمتها لمنح العادیةوا
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بسبب 2018، التي شهدت زیادة في عام الخارجیةالحسابات أشارت اإلدارة إلى أن رسوم مراجعة وأخیرا، - 20
ستنخفض ، 9المعیار الدولي لإلبالغ المالي رقم الحاجة إلى إجراء عمل إضافي محدد كنتیجة للبدء بتنفیذ 

).AC 2018/149/R.6یورو (انظر الوثیقة 215146إلى 2019في عام 

دة اعتبر أن و - 21 السادسةسُتعرض على المجلس التنفیذي في دورته و ،هاضااستعر قد تم القوائم المالیة الموحَّ
مجلس محافظي الصندوق في فبرایر/شباط قبلًا منقبل الموافقة علیها رسمی،والعشرین بعد المائة إلقرارها

2020.

الصندوقاألهلیة لالستفادة من إطار القدرة على تحمل الدیون في فترة التجدید الحادي عشر لموارد

الحالیة لیة اآلأهمیة معالجة القضایا الناجمة عن قدَّمت اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، مشیرًة إلى - 22
كانت على تحمل الدیون، والحاجة إلى ضمان االستدامة المالیة طویلة األجل للصندوق. و طار القدرة إل

تطبیقه على دورة التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق یمكن محتمال مع المجلسخیاراقد ناقشت اإلدارة 
مائة، مع في ال17من أجل خفض نسبة موارد المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون إلى 

من التیسیر من أجل البلدان المؤهلة لتلقي منح إطار القدرة على تحمل الدیون.االحتفاظ بمستوى مرتفع 

خفض نسبة موارد المنح المقدمة بللسماحاإلدارة الذي أشارت إلیه مقترح لرت القائمة ألف عن دعمها لوعبّ - 23
وعبر بعض أعضاء .ن خالل استخدام معادلةبموجب إطار القدرة على تحمل الدیون إلى البلدان المؤهلة م

الطریقة التي حول عن بعض التحفظات، لضیق الوقت المتاحالقائمة ألف، على الرغم من دعمهم وتفهمهم 
البحث فيُیفّضلكان ، موضحین بأنه نظرا إلى أهمیة الموضوع المداوالت حول هذه القضیةجرت بها 

تكن القوائم األخرى في وضع یسمح لها بالتعبیر عن آرائها. ولممجموعة أوسع من الخیارات المحتملة
الدعم الكافي ألشد البلدان فقرا، والمواءمة على أهمیة ضمان ت بعض الدول األعضاء أكد. و خالل االجتماع

على الحاجة لضمان االستدامة بما فیه الكفایة . وتم التشدید األخرىالمؤسسات المالیة الدولیةممارسات مع 
ة طویلة األجل للصندوق.المالی

موافقة لل2019مایو/أیار قدم إلى المجلس التنفیذي في التي ستوثیقةالاللجنة قد أحاطت علما بواعتُبر أن- 24
علیها.

رسوم الخدمة المتنازل عنها نتیجة لتنفیذ إطار القدرة على و المستحقة األثر المالي ألصول القروض 
تحمل الدیون

المشروعات المعتمدة بموجب إطار إجمالي قیمة أن قدَّمت اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، مشیرًة إلى - 25
، وأنه 2018ملیار دوالر أمریكي في نهایة دیسمبر/كانون األول 2.0القدرة على تحمل الدیون بلغ حوالي 

.2058إلى 2007الرصید في الفترة من ینبغي تسدید هذاوفقا التفاقیة إنشاء إطار القدرة على تحمل الدیون 

بر أن الوثیقة قد تم استعراضها.واعتُ - 26

آلیة مستدامة مالیا إلطار القدرة على تحمل الدیون

آلیة إطار القدرة وأكدت على أهمیة معالجة القضایا المرتبطة باإلدارة هذا البند من جدول األعمالتدمق- 27
. وبعد المناقشات التي دارت في دورة المجلس المالیة للصندوق، وضمان االستدامة على تحمل الدیون

یرد ، كمالتیسیر عملیة التعهدمحتملةآلیة تحدید ، قامت اإلدارة ب2018في دیسمبر/كانون األول التنفیذي 
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مع ضمان التعویض المسبق عن تطبیق إطار القدرة على تحمل ، AC 2019/152/R.7/Rev.1في الوثیقة
ة الدول األعضاء لدعم البلدان استساغخلق صلة أكثر قابلیة للتنبؤ بین تأن ه اآللیةهذل ستحاو و الدیون.

وقدرة الصندوق على تقدیم التمویل لهذه البلدان. وتمت اإلشارة إلى أن اآللیة المقترحة سوف الفقیرة والمدینة
إطار القدرة على تحمل تسمح للبلدان بأن تساهم في: المساهمات األساسیة؛ والتعویض عن مشروعات 

إطار المعتمدة حتى نهایة فترة التجدید الحادي عشر لموارد الصندوق؛ والتمویل المسبق لمشروعات الدیون
المستقبلیة الموافق علیها من فترة التجدید الثاني عشر لموارد الصندوق وصاعدا.القدرة على تحمل الدیون

، على الوثیقة والجهود كبیر الموظفین المالیینى وجه الخصوصوعل،إلدارةلالقائمة ألف عن تقدیرها رت عبّ - 28
أیضا القائمة ألف رت عبّ كما بشأن هذا الموضوع.المبذولة لالنخراط بصورة استباقیة مع الدول األعضاء

المزید من القدرة على التنبؤ في التعویض عن بدیلة لتوفیرآلیة لقیام إدارة الصندوق بوضع دعمها عن
ار القدرة على تحمل الدیون، وخیارات تمویل إطار القدرة على تحمل الدیون مقدما ابتداء من مساهمات إط

ما في آرائهالقائمتان األخریان مستعدتین بعد لتقاسم كن تلم فترة التجدید الثاني عشر لموارد الصندوق. و 
وقت االجتماع.

مجموعة العمل حاجة إلى قیام ، والالضوء على أهمیة ضمان بعض المرونةبعض أعضاء اللجنة سلطو - 29
لم و .وفقا للقرار النهائيقضیة معاییر األهلیة النظر في بالمعنیة بنظام تخصیص الموارد على أساس األداء

دولة عضو عدم قیامیكن هناك رأي موحد بین األعضاء بشأن الخطوات التي ینبغي اتخاذها في حالة 
لاللتزامات المقدمة فیما یتعلق بإطار القدرة على تحمل الدیون. كنتیجة بتسدید المبالغ المستحقة للصندوق 

.على مستوى المجلس التنفیذيهذه النقطة إلى مزید من المناقشة تحتاج سو 

بر أن الوثیقة قد تم استعراضها، وستقدم إلى المجلس التنفیذي لالستعراض.واعتُ - 30

رنسامقترحات التفاقیات قروض شركاء میّسرة: فنلندا، والهند، وف

ونقلت اللجنة للبلدان تقدیرها على القروض السخیة، التي تحمل شروطا قدمت اإلدارة المقترحات الثالثة.- 31
رة كبیرة.میس

بر أن الوثائق قد تم استعراضها، وستقدم إلى المجلس التنفیذي للموافقة علیها.واعتُ - 32

لتصنیف االئتمانيلالخاصتقدیرال

كشرط وضحة أهمیة العملیة الناجحة للتصنیف االئتماني ل األعمال، مقدَّمت اإلدارة هذا البند من جدو - 33
.، وفائدته لس فقط فیما یتعلق بالوصول إلى األسواقأساسي لتعزیز أنشطة االقتراض

،وعملیة،ت رؤیة كاملة لنطاقوالتي وفر وتمامها،رت الدول األعضاء عن تقدیرها لجودة المعلوماتوعبّ - 34
.الئتمانلالخاصدیرتقلواالستخدام المحتمل ل

أكثر شكیلتنحولصندوقانهجاالضطالع بها كجزء منكان یجريوأوضحت اإلدارة أن عملیة التصنیف - 35
هبارزة لمخاطر المالمح للتقدیرا موثوقاللصندوقأن توفر ة. ومن شأنها ه المالییتهیكللتعقیدا وأكثر اكتماال 

االئتمانیة.

ا.واعتبر أن الوثیقة قد تم استعراضه- 36
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المخاطر المؤسسیةإدارة 

المستقل للمخاطر التشغیلیة واالستراتیجیة في الصندوقییمنتائج التق

من قبل شركة إلى اللجنة المستقل للمخاطر التشغیلیة واالستراتیجیة في الصندوقییملتقُقدمت نتائج ا- 37
Marsh Risk Consulting. من نموذج عملهاعلىتعدیالت شهدتوأوضحت النتائج أن الصندوق مؤسسة

.یةنشطة االقتراضاألتعزیز تحري حضورها القطري؛ والتركیز على الشراكات االستراتیجیة؛ و خالل توسع 
كفایة المالمح البارزةوتقدیر مدى ، التشغیلیةاالستراتیجیة و الستیعاب جوانب المخاطر ییموقد سعى التق

ستساغة المخاطرالاالستراتیجيحدیدالتو والثقافة؛ة كمو التوصیات الرئیسیة بالح. وتعلقت قالصندو لمخاطر 
في الصندوق؛ وتحسینات السیاسات واألدوات القائمة.

حتاج إلى المزید من النظر، وبعض إلى أن بعضها یةر یشمرت اإلدارة عن الدعم العام للتوصیات، وعبّ - 38
ةبرئاسة نائبدوائربین الةمل مشتركمجموعة عتم تشكیل قد و المخاطر یحتاج إلى مناقشته بالتفصیل. 

استساغة بیانمع سیاق الصندوق. وقد ُكلفت مجموعة العمل بمهمة تحدیدالرئیس لتكییف التوصیات
ستقوم مجموعة العمل أیضا بتزوید . و للتقدیر والتقییمعلى المجلس التنفیذيهفي الصندوق وعرضالمخاطر
خطة عمل محددة زمنیًا مع إجراءات تفصیلیة یشمل ،لشامحوكمةهیكل نشاء خیارات إلآراء بشأن اإلدارة ب

.لتوصیاتللتطرقل

خطوط اإلبالغ، لیة والفعالیةاالستقاللالتركیز على مبادئ ط أحد األعضاء الضوء على الحاجة إلى وسلّ - 39
إلى أخذ جاهزیة موظفي كما تمت اإلشارة أیضا إلى الحاجةاالتساق مع أفضل الممارسات.باإلضافة إلى 

طلب األعضاء من الصندوق أن یأخذ في االعتبار نموذجه الصندوق ومدى كفایة الموارد في االعتبار. و 
الحصول على على كیفیة التركیزو ،ةیمخاطر المؤسسالتنظیمیة إلدارة الخطة عند تصمیم الفي الالمركزیة

تحدید استساغة مجدیة یة. كما أكدوا أیضا على أهمیة ، بما في ذلك المكاتب القطر األولالخطوظائف تأیید
رئیسیة الجراءات اإلمن فترة تنفیذ مفرطة في الطموح التخاذ ر أحد األعضاء وحذّ .للمخاطر لكامل المؤسسة

.لتحقیق هذا التغییر الجوهري في ثقافة المخاطر

ستعراض.لالتنفیذيالقدم إلى المجلسالتي ستوثیقةالاللجنة قد أحاطت علما بواعتُبر أن- 40

لوحة المخاطر في الصندوق

لجنة من ، و Marshت مقترحات ناشئة عن استعراض شركة أن اللوحة ضمّ بعرضت اإلدارة الوثیقة موضحة - 41
إلى ثالثة مجاالت: االستراتیجیة، اآلنالمخاطرف ییتم تصنه. وتمت اإلشارة إلى أنمراجعة الحسابات

والمالیة، والتشغیلیة.

تحسینها، وطلبوا تقدیم تحدیث بشأن الوضع في كل بغرض ب أعضاء اللجنة بالورقة، وقدموا اقتراحات رحّ و - 42
دورة من دورات المجلس التنفیذي.

.ستعراضقدم إلى المجلس لالالتي ستوثیقةالاللجنة قد أحاطت علما بواعتُبر أن- 43



EB 2019/126/R.23

8

مسائل أخرى

الحساباتوالمدراء المعنیین لمناقشة تقاریر مراجعةعقدت اللجنة جلسة مغلقة مع مكتب المراجعة واإلشراف - 44
المكتب القطري والبرنامج بعض الجوانب المحددة لمراجعة حسابات الداخلیة بشأن اختیار متلقي المنح، و 

القطري للصندوق في الصین.


