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 موجز تنفيذي

 .عن ب عد بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات ونوالست الرابعقد االجتماع ع  ، 19-وفيدكضوء جائحة  في -1

 :ن بعد المائةوالثالثي الخامسةدورته التالية التي ست قدم إلى المجلس التنفيذي في  البنودواستعرضت اللجنة  -2

  بما في ذلك تقرير تصديق 2021ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى ،

 الداخلية على اإلبالغ المالياإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقلة بشأن فعالية الضوابط 

 ؛2021رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعام الواالستعراض 

 ؛مكتب المراجعة واإلشرافالسنوي عن أنشطة  االستعراض 

  استعراض مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمسارات المحتملة

 ؛للمضي قدما

 2025 - 2023 المتوسطة األجل الميزانية توقعات. 

 النزاع الجاري في أوكرانيا على عمليات الصندوق. ا شامال عن أثروتحت مسائل أخرى، قدّمت اإلدارة تحديث -3
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 بعد المائة والستين الرابعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

 أثناءانتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي نظرت فيها  في أن تسترعيترغب لجنة مراجعة الحسابات  -1

طوارئ الناشئة عن الحالة ضوء  في. و2022 آذار/مارس 24 في بعد المائة المنعقد والستين الرابعها اجتماع

 .عن طريق الفيديو لتداولا باستخدام، ع قد االجتماع عن ب عد 19-كوفيدجائحة 

 (AC 2022/164/R.1/Rev.1) جدول األعمال اعتماد -من جدول األعمال  2البند 

 مع إدراج، تحت مسائل أخرى، البنود التالية: اعت مد جدول األعمال -2

 تقرير المراجعة الداخلية لبوروندي؛ 

 كستان؛ر المراجعة الداخلية ألوزبتقري 

  المخاطر واألثر للصندوق. –النزاع في أوكرانيا 

  للجنة مراجعة الحسابات بعد المائة الستينو الثالثمحاضر االجتماع  - من جدول األعمال 3البند 

 (AC 2022/164/R.2)- للموافقة 

 التي أ طلع األعضاء عليها قبل االجتماع. تعديالتال بعضإدخال  مععلى المحاضر  الموافقة جرت -3

 القوائم المالية للصندوق –من جدول األعمال  4البند 

بما في ذلك تقرير تصديق ، 2021ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  (أ)

 AC) غ المالياإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقلة بشأن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبال

2022/164/R.3 + Add.1 + Add.2 + Add.3) – لالستعراض 

 - (AC 2022/164/R.14) 2021 رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعامالاالستعراض  (ب)

 لالستعراض

المراجع الخارجي  الرأي غير المتحفظ الذي أبداهإلى ا البند من جدول األعمال، مشيرة اإلدارة هذ عرضت -4

. وفيما يتعلق 2021ديسمبر/كانون األول  31بشأن مراجعة حسابات القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

، أّكدت اإلدارة الفعالية التشغيلية لجميع الضوابط الداخلية الرئيسية على اإلبالغ المالي 2021بالسنة المالية 

 من المراجع الخارجي. في تقرير تصديق اإلدارة، مع شهادة مستقلة

النتائج، مشددة على أن الوضع المالي بأبلغت الوضع المالي للصندوق ووحددت اإلدارة العوامل الرئيسية في  -5

 10الصندوق الموحدة المستوى المحدد بـحقوق المساهمين تجاوز العام كان سليما على الرغم من الجائحة، مع 

ت رصد عن كثب. وأشير إلى أن جميع النسب المالية  ة األجلطويلالجدوى اليكي، وعلى أن مليارات دوالر أمر

وأعربت اإلدارة  ، ضمن العتبات المحددة في سياسة الصندوق.2021كانت، في نهاية ديسمبر/كانون األول 

 مع انتهاء مهمتها.  Deloitte & Toucheالدؤوب والمساهمة التي قدمتها شركةعن تقديرها للمهنية والعمل 

 المراجع الخارجي تفاصيل عن مراجعة الحسابات التي أ جريت في إطار مراجعة القوائم المالية.وقدّم  -6

 قرارات المالية، بما في ذلك المقارنة بيناإلوطلب أعضاء اللجنة توضيحات بشأن المعلومات الواردة في  -7

، المتعثرةوالقوائم المالية الخاصة بالصندوق وحده، والتدابير المتعلقة بالقروض  القوائم المالية الموحدة

 والتعرض المحتمل الناجم عن بعض مناطق النزاع.

، خطوات أوكرانيا فيللنزاع اتخذ، نتيجة قد وقدّمت اإلدارة المعلومات المطلوبة، مشيرة إلى أن الصندوق  -8

إلى أن أثر األزمة سيوَضع في االعتبار في السيناريوهات شير أيضا لالمتثال لسياسات وإجراءات العقوبات. وأ
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المستقبلية لالقتصاد الكلي المستخدَمة كأساس الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة. وقدّمت اإلدارة أيضا 

 .ثرةالمتعتوضيحات بشأن إجراءات خدمة الديون والتدابير المتعلقة بالخسائر االئتمانية المتوقعة والقروض 

قد جرى  2021رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق لعام الاالستعراض القوائم المالية الموحدة و واعت بر أن -9

، قبل الموافقة الرسمية للتأييدمسة والثالثين بعد المائة وست قدّم إلى المجلس التنفيذي في دورته الخااستعراضها، 

 .2023من مجلس المحافظين في فبراير/شباط 

 2021التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف خالل عام  - من جدول األعمال 5البند 

 لالستعراض - (AC 2022/164/R.5) مالءمة آليات اإلشراف الداخلي استعراضو

. 2021قدّم مكتب المراجعة واإلشراف التقرير عن أنشطة مراجعة الحسابات الداخلية والتحقيقات في عام  -10

المكتب الضوء على أن إصالحات الصندوق الجوهرية في المجاالت التنظيمية والمالية والمتعلقة بالقوى وسلّط 

 ، ما ألقى بضغوط على قدرات الموظفين وبيئة الضوابط على السواء.2021العاملة واألعمال استمرت في عام 

الضوء على بعض التحديات  وسلط تركيز المكتب المستمر على مراجعة حسابات البرامج القطرية للصندوق -11

في اإلشراف على تنفيذ البرامج، ال سيما التوريد في المشروعات، على الرغم من التعزيز الكبير لقدرات 

اإلشراف على التوريد في مشروعات الصندوق خالل العامين الماضيين. وأشير إلى أن االمتثال للقواعد 

ن اإلطار المنقح للتفويض بالصالحيات ي نفَّذ تدريجا، وكان واإلجراءات ظل جيدا في المنظمة بأكملها فيما كا

 تقدير الجوانب المالية لعمليات الصندوق إيجابيا.

في األعوام  دعاءات سوء السلوك والممارسات المحظورةواستقر معدل تلقي مكتب المراجعة واإلشراف ال -12

تدليس والفساد المتأصلة في بيئات عمل األخيرة لكن الرقم ال يزال مرتفعا، مما يعكس على األرجح مخاطر ال

المنظمة ذات التحديات. وفي موازاة ذلك، عزز المكتب جهود التخفيف من المخاطر من خالل مشاركة بيانات 

وضع الحاالت خالل االجتماعات الفصلية مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك دائرة إدارة 

 ية وشعبة المراقب المالي.البرامج وشعبة خدمات اإلدارة المال

وفيما يتعلق بالموظفين والموارد، جرى تعزيز قدرات الموظفين في مكتب المراجعة واإلشراف في األعوام  -13

األخيرة مع إضافة العديد من الوظائف الفنية الجديدة. لكن المكتب شهد معدل دوران مرتفعا للموظفين في عام 

. 2021كتب نواتج قياسية في األرقام والجودة على السواء في عام . وعلى الرغم من التحديات، حقق الم2021

 اللجنة بشأن استعراض خارجي محتمل لوظيفتها في مجال التحقيقات.المراجعة واإلشراف وختاما، أعلم مكتب 

مستوى  اللجنة أعضاء ورفعالمقبل. وأعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم للتقرير ولالستعراض الخارجي  -14

لتحديات المستمرة التي لوحظت فيما يتعلق بالتوريد في المشروعات والتبعات النظامية والتدابير االهتمام با

المحتملة للتخفيف من المخاطر. وقدّم مكتب المراجعة واإلشراف واإلدارة تفاصيل إضافية عن التدابير التي 

كذلك إلى  مكتب المراجعة واإلشرافوأشار  يجري اتخاذها واألولوية العالية التي توليها اإلدارة لهذا الجانب. 

، مع مكتب قطري للصندوق أو مدير قطري، تكون نتائج المراجعة أنه عندما يكون للصندوق وجود داخل البلد

، وأّكد المكتب 2021والحظت اللجنة أنه لم ي بلَّغ عن حاالت تحرش أو انتهاك جنسي في عام . عموما حدةأقل 

 هذا األمر.

 ا.قد جرى استعراضه الوثيقةواعت بر أن  -15

  في الصندوق معامالت االقتراض المقترحة من اإلصدارات الخاصة -من جدول األعمال  6البند 

(AC 2022/164/R.6 )– لالستعراض  

، في جلسة مغلقة، معامالت االقتراض المقترحة من اإلصدارات الخاصة في الصندوقفي لجنة ال نظرت -16

 .المقترح إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليهوأيدت تقديم 
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( AC 2022/164/INF.1) 2025 - 2023متوسطة األجل الية توقعات الميزان - من جدول األعمال 7البند 

 للعلم -

شاملة لتخطيط الميزانية عملية اإلدارة هذا البند من جدول األعمال، مشيرة إلى التزام الصندوق بإطالق قدمت  -17

الميزانية إلى أن  دارةبغية تعزيز القدرة على التنبؤ والشفافية. ولفتت اإل 2025 - 2023متعددة السنوات للفترة ال

 متوسطة األجل ستستند إلى ثالثة عوامل رئيسية:ال

  خبرة والجودة التقنيتين لتحقيق أثر والحاجة ذات الصلة إلى تعزيز الالتغييرات في حجم تنفيذ البرامج

 أعمق؛

  مع تطبيق الالمركزية في البلدان األكثر ضعفا؛تزايد تكلفة ممارسة األعمال 

 توسيع نطاق عمليات الصندوق وأنشطته. 

وأشارت اإلدارة إلى أنه جرى استكشاف ثالثة سيناريوهات محتملة للميزانية، وإلى أن كل سيناريو يتطلب  -18

أعضاء اللجنة أيضا على فجوات التمويل المحتملة بذل جهود مرّكزة لترتيب األولويات االستراتيجية. وأ طِلع 

 في المستقبل.

وسلطوا الضوء على  .في المستقبل من المشاورات كبداية لمزيدهذه العملية وب ورّحب أعضاء اللجنة بالعرض -19

التمويل المشترك والتعاون مع وكاالت  فضال عن تقاسم التكاليف مع شركاءأهمية ترتيب األولويات، 

 لألمم المتحدة. ومؤسسات أخرى

 وأ خذ علما بالعرض. -20

استعراض مشاركة الصندوق في مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون  - من جدول األعمال 8البند 

 لالستعراض - (AC 2022/164/R.8 + Corr.1) والمسارات المحتملة للمضي قدما

مشيرة  ،منذ بدايتها البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمبادرة ديون قدمت اإلدارة تحديثا بشأن مشاركة الصندوق في  -21

المواءمة مع الممارسات وأشير إلى أهمية . 1997منذ عام مشاركا ملتزما في العملية كان الصندوق إلى أن 

الدائن المفضل، ونسبة  خرى كطريقة للحفاظ على وضعيةاأل الدولية ليةماال المؤسساتالمعتمدة من قبل 

وصل إلى قد وأ بلغت اللجنة أن السودان والتقدير اإليجابي من وكاالت التصنيف االئتماني. المتعثرة القروض 

ليست لديه حاليا متأخرات أنه قبيل االضطرابات السياسية، و، 2021القرار في يونيو/حزيران  اتخاذ نقطة

ونظرا . 2020في مارس/آذار القرار اتخاذ وصل إلى نقطة قد وأ بلغت اللجنة أن الصومال  مستحقة للصندوق.

فسيكون من الشروط التسعينات، أوائل منذ  متأخرات مستحقة منذ فترة طويلة تراكمت عليه الصومالإلى أن 

لتخفيف اعملية سالسة ماليين دوالر أمريكي لضمان  6البالغ دعم تصفية الرصيد المتبقي  المسبقة الحاسمة

 من الديون.

وأدلوا بتعليقات عن الخيارات المختلفة للتخفيف من الديون. وطلب بعض األعضاء وطرح أعضاء اللجنة أسئلة  -22

ولوحظ أيضا أنه ينبغي  تفاصيل إضافية بشأن التدابير التي تتخذها المؤسسات األخرى، وأثر الدعم وتوقيته.

ات الخاصة بالتجديد على نحو شمولي، ربما في إطار المشاور البلدان الفقيرة المثقلة بالديونمناقشة آلية تمويل 

 الثالث عشر لموارد الصندوق.   

اتخاذ القرار الخاصة بالسودان، مع تخفيف مؤقت للديون أو من دونه. نقطة  عضاء بشأن دعماأل واختلفت آراء -23

 .وستواصل المشاورات بهذا الشأناإلدارة علما بهذا األمر أحاطت ، وقد المناقشةويتطلب ذلك مزيدا من 

متعددة األطراف فيما يتعلق العضاء بين المصارف ج األالضوء على أهمية مواءمة نه  وسلطت اإلدارة  -24

طة اتخاذ القرار من دون بالحالتَين. وسلطت اإلدارة الضوء أيضا على إمكانية النظر في الموافقة على نق

 لديون في حالة السودان.تخفيف مؤقت ل
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مع الوثيقة المفصلة عن الحاالت القطرية المجلس التنفيذي  م إلىقدَّ وست   اقد جرى استعراضه الوثيقةواعت بر أن  -25

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.القرار في اتخاذ المتعلقة بنقطة 

مسودة جدول األعمال المؤقت لالجتماع الخامس والستين بعد المائة للجنة  – من جدول األعمال 9البند 

 لالستعراض -  (AC 2022/164/R.9) - مراجعة الحسابات

 دون أية تعليقات.  بعد المائةمسودة جدول األعمال المؤقت لالجتماع الخامس والستين جرى استعراض  -26

 19-أثر جائحة كوفيد –عمل استمرارية األعمال وفعالية طرق ال – من جدول األعمال 10البند 

، مسلِّطة 19-قدّمت اإلدارة تحديثا عن استمرارية األعمال وأنشطة التكيف الجارية استجابة لجائحة كوفيد -27

الضوء على التقدم الذي أ حرز منذ التحديث األخير. وأشير إلى أن أربعة مكاتب تواصل العمل عن بعد. وأ طلق 

موظفا يعملون  801موظفا من أصل  25في أكتوبر/تشرين األول، وكان البرنامج التجريبي للعمل عن بعد 

 خارج مركز عملهم.

وطلب بعض أعضاء اللجنة تفاصيل إضافية عن الدروس المستفادة، والمكاتب القطرية المغلقة، وإمكانية السفر  -28

 في مهام رسمية.

يرو. وأوضحت اإلدارة أن المكاتب التي ال تزال مغلقة هي تلك الموجودة في كوت ديفوار وهايتي ونيجيريا وب -29

وأعلمت اإلدارة اللجنة بأن ترتيبات العمل البديلة أ طلقت استجابة لإلغالق األول. وأ شير أيضا إلى أن عمليات 

 مراجعة حسابات المكاتب القطرية تجري تقديرا متأنيا للتفويض بالصالحيات وأثر الالمركزية.

 واعت بِر أنه أ خذ علما بالتحديث. -30

 لالستعراض - تقارير المالية المعيارية المقدمة إلى المجلس التنفيذيال - من جدول األعمال 11البند 

 (AC 2022/164/R.10) 2021تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام  (أ)

األثر المالي ألصول القروض المستحقة ورسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار القدرة على  (ب)

 (AC 2022/164/R.11) تحمل الديون

 التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق المساهمات في عن وضعتقرير  (ج)

(AC 2022/164/R.12) 

 (AC 2022/164/R.13) عشر لموارد الصندوق الثانيالتجديد المساهمات في تقرير عن وضع  (د)

  تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها (ه)

(AC 2022/164/R.14) 

اإلدارة إحاطة إلى اللجنة بشأن التقرير عن حافظة االستثمارات، وتضمنت اإلحاطة معلومات حتى قدّمت  -31

، إيجابيا على 2021. وأشير إلى أن األداء كان، حتى ديسمبر/كانون األول 2021نهاية ديسمبر/كانون األول 

وسلطت اإلدارة الضوء  .نحو طفيف، وإلى أن حجم حافظة االستثمارات تخطى بدرجة مريحة متطلبات السيولة

والحفاظ ألسواق، التي تتصدى لها لضمان االلتزام بهدفها المتمثل في حماية السيولة على مخاطر زيادة تقلب ا

 على رأس المال.

مليار دوالر  1.22وقدمت اإلدارة وضع التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، مشيرة إلى أن التعهدات بلغت  -32

 مليون دوالر أمريكي. 338مليون دوالر أمريكي، والمدفوعات  970ق المساهمات أمريكي، ووثائ

وطلب بعض أعضاء اللجنة توضيحات عدة بشأن هدف التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، واألرقام التي  -33

ك شف عنها كتعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون، ووضع المساهمات في التجديد الحادي عشر لموارد 
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األثر المالي ألصول القروض المستحقة ورسوم الخدمة المتنازل عنها نتيجة لتنفيذ إطار الصندوق، ووثيقة "

 ."القدرة على تحمل الديون

مليار  1.3وأّكدت اإلدارة أنه كان ي توقع أن تبلغ التعهدات في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  -34

مانحة رئيسية وبعض المفاوضات األخرى. وأوِضح أن التعويض عن دوالر أمريكي، وهذ يتوقف على جهة 

إطار القدرة على تحمل الديون الذي ينعكس في وضع المساهمات في التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق 

ل إلى الدوالر األمريكي حسب سعر صرف تجديد الموارد. ّوِ  يشير إلى التعويض األساسي فقط، وقد ح 

 علما بالوثائق، وست قدم إلى المجلس التنفيذي في دورته المقبلة للعلم.واعت بر أنه أ خذ  -35

 مسائل أخرى – من جدول األعمال 12البند 

تحديث عن مقترح إبرام اتفاقية قرض شركاء ميّسر مع جمهورية الهند لدعم برنامج القروض  (أ)

 والمنح في إطار التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق

بقيمة  شركاء ميّسرقرض  تقدّمت به الهند بشأن مقترحالمجلس التنفيذي وافق على أبلغت اإلدارة اللجنة أن  -36

 فبراير/شباط. 5عن طريق التصويت بالمراسلة بتاريخ  مليون دوالر أمريكي 20

 وقد أ خذ علما بالتحديث. -37

اف على البرنامجين القطريين في )ب( من جدول األعمال: تقريرا المراجعة الداخلية بشأن اإلشر12البند 

 لالستعراض –على التوالي( IAR/21/13/Rev.1 و IAR/22/01/Rev.1أوزبكستان وبوروندي )

نظرت اللجنة في تقريري المراجعة الداخلية بشأن اإلشراف على البرنامجين القطريين في أوزبكستان  -38

قدمتها اإلدارة بشأن التدابير التي يجري اتخاذها وبوروندي في جلسة مغلقة. ورّحب األعضاء بالتحديثات التي 

أنه على الرغم من واإلشراف المراجعة بمالحظة مكتب أيضا  ورّحب األعضاء  لمعالجة استنتاجات التقرير.

 اتخذت إجراءاتو على محمل الجدهذه المسائل  تأخذدارة أن عمليات المراجعة قد حددت مسائل مهمة، فإن اإل

  أولوية قصوى.مسائل التوريد  مع اعتبار في متابعتها، ةبناء

 مسائل أخرى

على عمليات الصندوق. وأ عِلمت اللجنة بأن اإلدارة  النزاع في أوكرانياقدّمت اإلدارة تحديثا شامال عن أثر  -39

 العليا ترصد الوضع عن كثب.

، ياأوكرانيا أو بيالروس االتحاد الروسي أو للصندوق في عدم وجود عملياتأنه على الرغم من باإلدارة  فادتوأ -40

في األسعار العالمية  الكبير، نظرا إلى االرتفاع كبيرثر أ كان لهما ألزمة والوضع الراهن على األرضا فإن

ِصد عن كثب للسلع الرئيسية.  خطر االنخفاض في حافظة القروض، ال سيما في البلدان التي تعتمد بشدة ور 

 والمواد الغذائية.على استيراد الطاقة 

بنك في التصنيف وتوقع سلبي في مؤسسات مالية أخرى، ال سيما انخفاضات عديدة نه لوحظت أوأشير إلى  -41

 فومصر التجارة والتنمية لمنطقة البحر األسود، ومصرف الدولي لالستثمارمصرف الالتنمية اآلسيوي، و

من دون تعّرض مباشر في البلدان المعنية. وأ علمت اللجنة بأن  الصندوق مختلفا وضع وكان التنمية الجديد.

 اإلدارة سترصد تطور األزمة لتقدير خطط التمويل.

األموال التكميلية )مثال مرفق  من خاللل وأ علمت اللجنة بأن اإلدارة تستكشف إمكانية إنشاء مرفق جديد مموّ  -42

و أرة إضافية، رد أساسية إضافية أو قروض ميسّ امو وإدارة مخاطر الزراعة( أمنصة تمويل التحويالت أو 

 حتى من خالل إعادة توجيه الموارد المخصصة.

 .مناقشته مع المجلس مواصلة وأعربوا عن تطلعهم إلى ورّحب أعضاء اللجنة بالتحديث الشامل -43


