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  عن اجتماعها السابع عشر بعد المائةالحسابات مراجعة تقرير رئيس لجنة 

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي تم النظر فيها خالل  -1

 .2010تشرين الثاني / نوفمبر5االجتماع السابع عشر بعد المائة للجنة الذي عقد في 

  إقرار جدول األعمال

رئيس شاور وجهة من رئيس لجنة مراجعة الحسابات بشأن تعدل جدول األعمال لتضمينه رسالة م -2

التغييرات في دائرة بشأن  المراجعة واإلشراف، وللجنة بخصوص تعيين مدير مكتبمع االصندوق 

وذلك في جلسة مغلقة للجنة " مسائل أخرى"تناول هذا الموضوع في إطار البند واقتُرح . المالية واإلدارة

 .صندوقبمشاركة بعض أعضاء إدارة ال

 ضر االجتماع السادس عشر بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتمح

ضر للتعبير عن أن الشاغل الذي أثارته اللجنة بشأن وثيقة االحتياطي العام لم يكن وع المح مشرعدل -3

 .بالحاجة إلى المزيد من المعلومات التحليلية فحسب وإنما هايتعلق بشكل

 التي ا المحضر من هذ6فيما يتصل بالفقرة الصندوق رئيس باسم   بياناكبير موظفي المالية واإلدارةوتال  -4

تتعلق بعملية التشاور الخاصة بتعيين مدير مكتب الرئيس ونائب الرئيس قائماً بأعمال مكتب المراجعة 

تشرين األول، مع تكليفه بتقديم الدعم / أكتوبر10أيلول إلى / سبتمبر14واإلشراف خالل الفترة من 

وأكد البيان أن إدارة الصندوق أحاطت المديرة السابقة لمكتب المراجعة والتقييم، السيدة . لمكتباإلداري ل

Lapointe ، ًبالخطط المؤقتة وتشاورت معها بشأنها وأن السيدة علماLapointe وتمت . وافقت عليها

 .اإلشارة في هذا البيان إلى دليل على عملية التشاور هذه

 إلى هذه المشاورات تعتبر البيانات الصادرة وقد استندتن أن إدارة الصندوق وانتهى البيان بالحديث ع -5

عن المديرة السابقة للمكتب فيما يتصل بالترتيبات المؤقتة للمكتب بيانات غير دقيقة، وتدعو لجنة 

 .أن هذا التأكيد يشكل دليال على أن هذا التشاور قد حدثالمراجعة إلى االعتراف ب

بمحضر وإرفاقه تعميم بيان رئيس الصندوق على األعضاء وطلب تعليقات العلماً بوأحاط رئيس اللجنة  -6

الرد على لم تتمكن من لذلك وأشار رئيس اللجنة كذلك إلى أن المديرة السابقة كانت غائبة و. االجتماع

 .التعليقات الواردة أعاله

 . المقدمة من إدارة الصندوقوتمت الموافقة على هذا المحضر مع هذه التعديالت والمعلومات اإلضافية -7

 مستوى االحتياطي العام

والخدمات المالية التحسينات التي ُأدخلت على وثيقة االحتياطي العام بعد أن لخص مدير شعبة المراقب  -8

إدراج المزيد من المعلومات على  في أثناء اجتماع لجنة مراجعة الحسابات السادس عشر بعد المائة اتُّفق

 .والتحليالت
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ألدلة من واقع التجربة ولالتجاهات التاريخية مع عرض نتائج كمية في جداول جريت تحليالت لوقد أ -9

وأجري تحليل لمختلف المخاطر، بما في ذلك تقلبات أسعار . ورسوم بيانية وقُدمت في هذه الورقة

 أو في استرداد المبالغ ير في استالم مدفوعات خدمة الدينوما يمكن أن يحدث من تأخالصرف، 

وتعتقد إدارة الصندوق أنها تتصدى بفعالية عن طريق . لمستحقة للصندوق من استثمار أصوله السائلةا

 .المواردتقديم أساليب تشغيلية ومالية ومحاسبية لخطر اإلفراط في االلتزام ب

يعتبر حذراً وعلى مستوى أمريكي  مليون دوالر 95وخلصت الورقة إلى أن االحتياطي العام البالغ  -10

 بدال من 2012 وأوصت بمواصلة رصد لجنة مراجعة الحسابات له واستعراضه مبكراً في عام مالئم،

 .فترة السنوات الثالث المنصوص عليها في اختصاصاتهاانتظار 

وعلق أعضاء لجنة مراجعة الحسابات بأن الورقة استفاضت أكثر بشأن هذا الموضوع، ولكنها استفسرت  -11

كما التمست . ضع في االعتبارار المنقحة على المخاطر المتوقعة قد وعما إذا كان تأثير سياسة االستثم

 )PricewaterhouseCoopers(برايس ووتر هاوس كوبرز  شركةإيضاحات بشأن السبب في عدم تمكُّن 

 المقارنة مع المؤسسات المالية الدولية جدوىمن التعليق على مستوى االحتياطي وبشأن السبب في عدم 

 .األخرى

 أن التغييرات في سياسة االستثمار، التي ُأدرجت أيضاً في جدول بير موظفي المالية واإلدارةكوأوضح  -12

الفرصة ستكون قد سنحت أمام لجنة مراجعة الحسابات  أن و،أعمال االجتماع، ستنفذ بمرور الوقت

ستعراض يطرح إجراء االستعراض التالي لالحتياطي العام، ال عندما 2012بحلول عام وإدارة الصندوق، 

 .تأثير السياسة الجديدة وتعديل مستوى االحتياطي حسب الضرورة

وأوضح مدير شعبة المراقب والخدمات المالية أن المقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى لم تُعتبر  -13

 .ذات جدوى بسبب وجود اختالفات جوهرية في الهياكل الرأسمالية والتسييرية ومتطلباتها التنظيمية

 تستعرض االحتياطي العام على مستوى أعلى كجزء برايس ووتر هاوس كوبرزكد كذلك أن شركة وأ -14

 .كل سنةلدى مراجعتها للقوائم المالية " استمرارية العمل"من استعراضها لـ

وأعربت اللجنة عن ارتياحها للورقة المنقحة الخاصة باالحتياطي العام واتفقت على عرضها على  -15

 .دورته المقبلة للنظر فيها والموافقة عليها نهائياًالمجلس التنفيذي في 

، 2011ن اإلدارية والرأسمالية للصندوق لعام ابرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيت

 والخطة اإلرشادية للفترة 2011المستند إلى النتائج لعام مكتب التقييم وميزانية وبرنامج عمل 
2012-2013  

 .EB 2010/101/R.3لبند في تقرير منفصل في الوثيقة تجري تغطية هذا ا -16

  اللوائح المالية للصندوقمراجعة

وتنص األحكام الحالية للوائح .  هذا البندومدير التخطيط االستراتيجي والميزانيةعرض المستشار العام  -17

وعلى أال المالية للصندوق على إلغاء مخصصات الميزانية غير المستعملة في نهاية فترة الميزانية، 

اعتماد تمويل ب بدأ العملقد و.  في المائة3تتجاوز نسبة أي مبلغ يجري ترحيله إلى الميزانية التالية 

ولم يصبح حتى . مصروفات تجهيز البرامجالخاصة ب لتلبية االلتزامات المتعددة السنوات تجهيز البرامج
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اعتماد تمويل ونتيجة إلدماج ". الترحيل" جزءاً من الميزانية اإلدارية ولم يكن له حد أقصى لـ2010عام 

 في الميزانية اإلدارية، اقترحت إدارة الصندوق وضع حد أقصى للترحيل من أنشطة تجهيز البرامج

منذ ذلك الحين بنسبة ) اعتماد تمويل تجهيز البرامجالتكاليف التي تقع رسميا في نطاق  (1المجموعة 

 عندما 2009كانون األول /افق عليه في دورته في ديسمبرفي المائة، وعرض هذا على المجلس الذي و 6

 تنفيذغير أنه لكي تتمكن إدارة الصندوق من . 2010تمت الموافقة على برنامج العمل والميزانية لعام 

م مجلس المحافظين على تعديل الالئحة المالية السادسة للتعبير عن هذا الحد ذلك، ال بد اآلن من أن يقِْد

 .األقصى

وتم التساؤل بشأن مدى ضرورة .  في المائة6 أعضاء اللجنة مبررات إضافية للترحيل بنسبة والتمس -18

وذكَّر أحد األعضاء بأن المجلس التنفيذي . التدوين الدائم لمقترح الترحيل عن طريق تعديل اللوائح المالية

كانون األول /مبر على أساس دائم في ديس1 في المائة للمجموعة 6لم ينظر في إدخال الترحيل بنسبة 

إدخال تعريف للميزانية (والتُمست إيضاحات بشأن الحاجة إلى مراجعة المصطلحات المستخدمة . 2009

 في المائة 3وعدم إدراج الحد األقصى البالغ ) لتمييز بين ميزانية المؤسسة والميزانية الرأسماليةاإلدارية ل

 .في اللوائح المالية الحالية

نه ال بد من أن تدعم اللوائح المالية أسلوب العمل الحالي والتحديات التي وذكرت إدارة الصندوق أ -19

 الصادر عن الدورة السابعة والعشرين 27-د/133وأشار المستشار العام إلى أن القرار . تواجهها المنظمة

 في المائة في اللوائح المالية، وأوضح أن 3الترحيل بنسبة بالفعل يدخل ) 2004(لمجلس المحافظين 

الغرض من اقتراح تعديل اللوائح المالية هو تعزيز االتساق والهيكل المنطقي في الميزانية وتدوين 

 .السابقالقرارات المتخذة في 

 اآلن، 1 والمجموعة اعتماد تمويل تجهيز البرامجوأوضحت إدارة الصندوق األساس المنطقي إلدخال  -20

 . طابع المشروعات المتعدد السنواتمعالجةوهو 

المستشار العام اللجنة كذلك بأن مشروع القرار لو لم يقدم إلى مجلس المحافظين للموافقة عليه وأخطر  -21

 في المائة المعتمدة 3 فلن يمتلك رئيس الصندوق السلطة لتطبيق نسبة مئوية للترحيل مختلفة عن نسبة الـ

 ).2004 (27- د/133في القرار 

ل وذكر أن التقرير سيعرض على المجلس التنفيذي مع واختتم رئيس اللجنة هذا البند من جدول األعما -22

 . عليهتعليقات لجنة مراجعة الحسابات

 توضيحية مذكرة –  سياسات اإلقراض ومعاييرهتعديل

، كلف مجلس المحافظين المجلس التنفيذي بأن يقدم إلى الدورة الرابعة والثالثين لمجلس 2010في عام  -23

إلقراض تأخذ في اعتبارها كل التطورات التي طرأت  لمعدلةر ومعاييسياسات  2011المحافظين في عام 

لسياسات والمعايير ابين بإيجاز ووضوح وتُ، 1998لسياسات اإلقراض ومعاييره في عام تعديل منذ آخر 

وعرض مكتب المستشار العام وثيقة بعنوان . المطبقة على التمويل الذي يقدمه الصندوقالواسعة النطاق 

وسوف تُعرض هذه الوثيقة . التوضيحيةلتمويل في الصندوق كملحق بالمذكرة سياسات ومعايير ا

كانون األول لكي يستعرضها ويوصي مجلس /والمذكرة التفسيرية على المجلس التنفيذي في ديسمبر
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تم توضيح أن هذه الورقة تتضمن ردود الفعل و. 2011شباط /المحافظين بالموافقة عليها في فبراير

 الدول األعضاء في المجلس خالل الحلقة الدراسية غير الرسمية التي عقدت في الواردة من ممثلي

 .أيلول وبعدها/سبتمبر

: والتمس األعضاء إيضاحات بشأن. للتغييرات المدخلة على الوثيقةوأعرب أعضاء اللجنة عن ارتياحهم  -24

 مع فرادى البلدان؛  سيتم التفاوض على شروط خاصة بالشروط التيسيرية؛ وما إذا كانالسياسة الخاصة

 .ومعالجة متأخرات القروض؛ وسعر الفائدة المدفوع عن القروض بموجب الشروط العادية

) 2()أ(15 المحددة في الفقرة(وأوضحت إدارة الصندوق أن السياسة المقترحة بشأن الشروط التيسيرية  -25

 في البنك الدولي، مع تفرض على الصندوق أن يتبع بوجه عام النهج المستخدم) من الوثيقة المقترحة

وأوضحت إدارة الصندوق أيضاً أن الوثيقة . المهمة التي يضطلع بها الصندوقخصوصية مراعاة 

خضوع كل منتج لمعايير تأهيل :  جديدةية منتجات إقراضاستحداثالمقترحة تتيح للمجلس التنفيذي 

ة الدولية فيما يتصل بالدخل القومي موضوعية باالستناد إلى المعايير المقبولة عموماً من المؤسسات المالي

 .جدارة االئتمانيةاإلجمالي للفرد وال

وفيما يتعلق بمعالجة المتأخرات، أوضحت إدارة الصندوق أن الوثيقة المقترحة تؤكد مجدداً المبدأ القائم  -26

يقة وفي الوقت نفسه، ستتيح هذه الوث. الذي يفيد بأنه ال يمكن التغاضي عن أي مبلغ من مبالغ األصول

المزيد من المرونة في التعامل مع البلدان التي عليها متأخرات، شريطة حصول جميع الدول األعضاء 

وفيما يخص سعر الفائدة على القروض بشروط عادية، . التي تتماثل أوضاعها على معاملة متكافئة

ئة في الما1.1ر الفائدة يبلغ عع كل ستة أشهر وأن سأحيطت اللجنة علماً بأنها تراج. 

ذكرة وخلص رئيس اللجنة إلى أن السياسات والمعايير المقترحة للتمويل المقدم من الصندوق والم -27

كانون األول لتقديمها بعد ذلك إلى /في ديسمبرستوجه إليها  عناية المجلس التفسيرية قد استُعرضت وأن

 .2011اط شب/مجلس المحافظين للموافقة عليها في دورته الرابعة والثالثين في فبراير

 2009تقارير مراجعة حسابات المشروعات عن السنة المالية 

أحاط مدير شعبة المراقب والخدمات المالية لجنة مراجعة الحسابات علماً بأن التطور الرئيسي في مجال  -28

. مراجعة حسابات المشروعات تمثل في سرعة االنتقال إلى إشراف الصندوق المباشر على المشروعات

الممارسات المالية والخاصة بمراجعة حسابات المشروعات لمستوى أعلى من  إخضاع إلى هذا ويؤدي

إذ يتم التصرف بسرعة في قضايا المراقبة المالية التي يفيد عنها مراجعو الحسابات وتتم . التدقيق

ن كثب عن طريق بعثات اإلشراف، مما يؤدي إلى تحسين ممارسات اإلبالغ المالي ومراجعة عمتابعتها 

نتائج استعراضات تقارير مراجعة حسابات مدير الشعبة اللجنة علماً بأيضا وأحاط . ساباتالح

 :المشروعات المقدمة إلى الصندوق

 2009 مراجعة الحسابات في السنة المالية من تقاريرتقريباً  في المائة 25 صدرت بشأن •

 التقارير نسبة ومثلت هذه. 2008آراء متحفظة، وهي نسبة مماثلة لما كانت عليه في عام 

وكما حدث في العام . 2009مئوية صغيرة من المبالغ المصروفة للمشروعات في عام 

 .الماضي، كانت اآلراء المتحفظة سبباً في إطالق إجراءات حاسمة
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االنتقال إلى اإلشراف المباشر والنهج المتطور الذي يتبعه الصندوق في االعتماد على  •

بازدياد من الصندوق أن يقدر ويحسن يتطلبان ) ولةمتى اعتُبرت مقب(النظم الوطنية 

 .ممارسات اإلدارة المالية وترتيبات مراجعة الحسابات الخاصة بالدول األعضاء المقترضة

 تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير مراجعة لالنتهاء من الوقت كفايةعن  أسئلةوأثار أعضاء اللجنة  -29

 االعتماد على الشركات الوطنية لمراجعة الحسابات، وعن؛ الحسابات التي صدرت بشأنها آراء متحفظة

ما إذا كانت المساعدات ع أسلوب التعاقد مع مراجعي الحسابات؛ ووعنما إذا كانت شركات دولية؛ عو

 .الرقابةالمؤثرة في  ضعفالجوانب التقنية تقدم إلى المشروعات لمعالجة 

والنهج . بعة التقدم المحرز في تنفيذ التوصياتوأوضحت إدارة الصندوق أن بعثات اإلشراف تتضمن متا -30

ويجري الذي يتبعه الصندوق إزاء الهياكل الوطنية لمراجعة الحسابات مماثل لنهجه المتبع في التوريد، 

 مناسبات عدةوقد قدم الصندوق في . عتبر مالئمة بعد إجراء تقدير لهااالعتماد على النظم التي تُ

وأفادت اللجنة أيضاً بأنه يجري .  بناء القدرات ومعالجة جوانب الضعفمن أجلمساعدات للمشروعات 

 .إعداد نظام لتتبع توصيات مراجعة الحسابات، ومن المتوقع استخدامه قريباً

 .، نظرت اللجنة في التقرير واختُتم النظر في هذا البندأخرىونظراً لعدم إبداء تعليقات  -31

 حد أدنى من السيولة واشتراطوق التغييرات على سياسة االستثمار في الصند

 للسياسة في ة الحاليالمراجعة اللجنة علماً بأن إدارة الصندوق بدأت كبير موظفي المالية واإلدارةأحاط  -32

 بالعائد سياسة االستثمار في الصندوق مع أهداف الصندوق الخاصة تواؤم لضمان اإلبقاء على 2009عام 

ويجري عرض التغييرات المقترحة على لجنة .  المحدثةفي ظل فرضيات األسواق الماليةوالمخاطر 

 .مراجعة الحسابات وعلى المجلس التنفيذي الستعراضها قبل أن يعتمدها رئيس الصندوق

، Ortec Financeقدمت شركة خارجية، هي  التي مراجعةوعرض مدير شعبة الخزانة خلفية عملية ال -33

 ه هذتوقد ارتبط. يق عمل مستقل تحت قيادة الخزانةالدعم التقني إليها وعملت بالتعاون الوثيق مع فر

 تركيزا خاصا على كفالة األمن والسيولة ورفع العائدات إلى تباللوائح المالية للصندوق وركزالمراجعة 

 انخفاض النمو في األسواق ر ومع مراعاة الفرضيات االقتصادية التي تفيد عن استمرا.الحد األقصى

 االقتصادات الناشئة، تتمثل التغييرات الرئيسية الموصى بها، استناداً إلى المتقدمة وارتفاع النمو في

 :، فيما يليالمراجعة

الحد من التركيز على السندات الحكومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،  •

وزيادة االستثمار في سندات الشركات الرفيعة المستوى والسندات الحكومية لألسواق 

 .ةالناشئ

 .إدارة الحافظة إدارة دينامية عن طريق إعداد ميزانية لمخاطر السوق •

 . الحافظةمنالسندات الحكومية الجزء الخاص بمد أجل استحقاق  •

ت كوسيلة لفصل إدارة مواءمة العمالت مع  مخاطر العمالتغطية مسؤول عنتعيين مدير  •

 .حقوق السحب الخاصة عن إدارة الحافظة
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 .2010إقراض السندات في الصندوق في عام نشاط من مما يتبقى الخروج  •

 في المائة من 60ن المستوى الحالي البالغ مالسيولة الحد األدنى من  شرط رفع •

 . في المائة70المصروفات اإلجمالية إلى 

ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات المقترحة إلى تحسين العائد مع زيادة معقولة في المخاطر، وذلك بصفة  -34

ونظراً للطابع المتقلب للسوق بوجه عام، يمكن مراجعة سياسة . ع الحافظةي اقتراح زيادة تنوخاصة بفضل

وسيجري توخي الحذر في متابعة خطة التنفيذ ومن . االستثمار إذا استدعت أحوال األسواق المالية ذلك

 .2011كانون األول /المتوقع تمديدها إلى ديسمبر

ى الفرضية المحتملة المتمثلة في زيادة المخاطر مع االنتقال إلى وعلق أعضاء لجنة مراجعة الحسابات عل -35

لتأكيد الواضح على زيادة العائد ال على زيادة المخاطر؛ األطول مدة؛ وعلى اائتمان الشركات والصكوك 

وعلى أنه ينبغي أن يوافق المجلس على سياسة االستثمار حتى لو كان الرئيس مخوال هذه السلطة بموجب 

لثالثة عشرة من اللوائح المالية؛ وعلى مدى مالءمة المعلومات المتعلقة بالحد األدنى المقترح القاعدة ا

والتُمست . توصل إلى هذه السياسة الجديدةلل انب وعلى العوامل التي وضعت في الحسلمستوى السيولة؛

الفائدة ذات  كلصكول جدارة االئتمانيةأيضاً إيضاحات بشأن الشرط المقترح بفرض حد أدنى لتقدير ال

 .الثابتة

ينطوي فالوضع الحالي للسوق . ركز على العائد وحدهتلم  توأفادت إدارة الصندوق اللجنة بأن التحليال -36

وال لها ارات الصندوق حيث إن أسعار الفائدة تقترب من أدنى مستوى على مخاطر تهدد حافظة استثم

 التي المتداولة عالمياًأسعار السندات الحكومية وقد تترتب على ذلك آثار سلبية في . يسعها إال أن ترتفع

وهكذا، فإن جزءاً من حافظة االستثمارات العالمية سيكون .  في المائة من حافظة الصندوق90تمثل نحو 

وأحاط أمين الخزانة اللجنة علماً . متنوعا في ظل االستراتيجية الجديدة من أجل التخفيف من هذا الخطر

 نادر جداً في األسواق الناشئة AAA أو AAالحالي البالغ  الجدارة االئتمانية لتقديربأن الحد األدنى 

وفيما يتعلق . BBB يبلغ اتوسندات الشركات، ولكنه سيتم اإلبقاء على حد أدنى لتقدير تصنيف االستثمار

 باشتراط حد أدنى للسيولة، أوضح أمين الخزانة أنه في حين أن المستوى األدنى الحالي محدد بنسبة

حيث  –اشتراط الصرف اإلجمالي السنوي، فإن السيولة الفعلية أعلى من ذلك بكثير في المائة من   60

 ويرجع السبب في ذلك فقط إلى المخصصات الضخمة الحالية – في المائة 150 و120تتراوح بين 

تخصيص  إعادة الومع. للسندات الحكومية الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

سندات الشركات، سيتواءم مستوى السيولة مع لالمقترحة للسندات الحكومية من خارج هذه المنظمة و

 في المائة، وهو ما ال يعتبر مستوى مبالغاً في ارتفاعه بالمقارنة مع المستوى 70المستوى المقترح البالغ 

في سياق التخصيص الجديد لألصول اإلجهاد  في المائة نتاجا الختبار 10وتكون اإلضافة بنسبة . الفعلي

 .ومستوى برنامج العمل اآلخذ في الزيادة

37- سياسة االستثمار بأنه يتمثل في ممارسة الرقابة مراجعةح المستشار العام دور المجلس التنفيذي في ووض 

ة  الرئيس العناية للتوجهات المقدممن المفترض أن يوليوهكذا، . توجيهات إلى رئيس الصندوقالوتقديم 

 .من المجلس التنفيذي قبل اعتماد السياسة
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قات بين المخاطر محاكاة قد تمت إلظهار العالمة عمليات ثولخص رئيس اللجنة المناقشة قائالً إن  -38

 ومن .زيد من المخاطرمونظرا لطبيعة المؤسسة، عبر عن شكوكه في إمكانية تحمل الصندوق ل. والعائد

 كجزء من مسؤولية اإلشراف اتم التعبير عنهالتي  المخاوفى المهم كذلك لفت انتباه رئيس الصندوق إل

سيتعين على إدارة الصندوق أن تقدم المقترح إلى المجلس وأن تبرز وعلى هذا األساس، . تجاه المؤسسة

كما طلبت اللجنة عرض المزيد من . التعليقات والشواغل التي أعربت عنها لجنة مراجعة الحسابات

 .شأن المقارنات مع المؤسسات المالية الدولية األخرىالمعلومات على المجلس ب

 2010-2009النفقات الخاصة بالبرنامج الطوعي لإلنهاء المبكر للخدمة في الصندوق للفترة 

المبكر بالوضع الراهن للبرنامج الطوعي اللجنة علماً الموارد البشرية القائم بأعمال مدير شعبة أحاط  -39

 مليون 3.9 مقدارهى اآلن سوى ثلث األموال المأذون بها وال يزال مبلغ ولم يستخدم حت. إلنهاء الخدمة

 لمرحلة 2010وهكذا، اقترحت إدارة الصندوق تمديد البرنامج إلى ما بعد عام .  متاحاً أمريكيدوالر

 .ثانية

 :وتتضمن تعليقات اللجنة طلبات بما يلي -40

 وما إذا كان يمكن تنقيح بعض ،وجيهاتأكيد ما إذا كان األساس المنطقي للبرنامج ال يزال  •

 .العناصر للتعبير عن الدروس المستفادة من المرحلة األولى

 .معلومات مفصلة عن الدروس المستفادة من المرحلة األولى •

 مثل العمر، ومعلومات عما ، الذين اختاروا هذا البرنامجللموظفينإحصاءات ديمغرافية  •

 . مناصبهمآلت إليه

للجنة بالطابع الطوعي للمبادرة، وأكدت المكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة، مما وذكَّرت إدارة الصندوق ا -41

وأحيطت اللجنة علماً بأن إدارة . أدى إلى إلغاء الوظائف غير الضرورية وتحسين المهام واألدوار

 . مع الحفاظ على العنصر الطوعي للبرنامجبعينهم موظفينالصندوق تعتزم المضي قدماً واستهداف 

كانون /سمبررئيس اللجنة أن التقرير قد استُعرض وأن الوثيقة ستقدم إلى المجلس التنفيذي في ديوذكر  -42

 . من أجل تقديمها إلى مجلس المحافظين في دورته الرابعة والثالثيناألول للموافقة عليها

 2011خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

ويتمثل الهدف الرئيسي من . 2011ة واإلشراف خطة العمل لعام عرض المدير المؤقت لمكتب المراجع -43

هذه الخطة في مساعدة إدارة الصندوق على زيادة فعالية المنظمة وكفاءتها في وقت يمر فيه تصريف 

 .األعمال ببعض التحديات الرئيسية

فاصيل تقدير عالم مراجعة الحسابات وت:  ما يلي خطة العمل بشأنباالستناد إلىوطرح األعضاء أسئلة  -44

  توزيعونسبةودور الموظف المسؤول عن األخالقيات والسبب في إنشاء المكتب؛ المخاطر الذي تم؛ 

 التزامات الضمان وااللتزامات االستشارية؛ ودور الصندوق في بناء قدرات مراجعة بينالموظفين 

 .الحسابات الداخلية في البلدان؛ وإيضاحات لنطاق مدونة السلوك
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 باقتراحها بتوفير المزيد من المعلومات عن  علماًة الصندوق اللجنة بأنه قد تمت اإلحاطةوأفادت إدار -45

وقد خطط مكتب المراجعة واإلشراف لدعم . تقدير المخاطر وأن هذا االقتراح سيدرج في مساهمات مقبلة

 المكتب وسيكون. األخالقيات يكتملالمسؤول عن عملية إنشاء مكتب لألخالقيات، وكاد تعيين الموظف 

 .اتوحدة منفصلة عن مراجعة الحسابات والتحقيق

بالتزامات تتعلق بالمشورة في المكتب من الفئة الفنية الحسابات ويضطلع جميع موظفي مراجعة  -46

تقديم المعرفة والمساعدة في وأحيطت اللجنة علماً أيضاً بأن مراجعي الحسابات قادرون على . والضمان

وُأخطرت اللجنة بأن التصديق على مدونة السلوك المشار .  المعتاد لعملهمبناء القدرات في أثناء السير

إليها في خطة العمل والتي ال يوقعها الموظفون حالياً إال عند انضمامهم إلى الصندوق هو التصديق 

 .الوارد في دليل إجراءات الموارد البشرية

 عن األخالقيات يتماشى مع أفضل أن وجود موظف مسؤولصر رئيس اللجنة المداوالت وأشار إلى واخت -47

كانون /واعتُبر أن خطة العمل قد استُعرضت وسوف تقدم إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر. الممارسات

 .األول لتأكيدها

 2011برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

 نصف سنوية  وطلبت من إدارة الصندوق أن تقدم تحديثات2011استعرضت اللجنة برنامج عملها لعام  -48

لألنشطة التي يجريها مكتب المراجعة واإلشراف وأن تغير اإلشارات إلى التحديثات الخاصة بنظام 

، حيث إنها ال تقتصر بالضرورة "تحديث"إلى مجرد " تحديث شفوي"القروض والمنح ونموذج الشهادة من 

 البنود 2011نيسان / أبريلوطُلب من األمانة أن تدرج في جدول أعمال. على التحديثات الشفوية وحدها

 :2011التالية التي ذُكرت بوصفها بنوداً مؤقتة في برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

  تقرير عن وضع مساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق •

 الموارد المتاحة لعقد االلتزامات •

 2010ظة استثمارات الصندوق لعام تقرير عن حاف •

 2011 في الربع األول من عام مارات الصندوقتقرير عن حافظة استث •

الصندوق ابات الخارجيين، وطلبت من إدارة وأحاطت اللجنة علماً أيضاً بدورها في اختيار مراجعي الحس -49

 بحلول انتهاؤه زمنيا مقترحا لهذه العملية ينبغي إطارا 2011أن تقدم في أول اجتماع لها في عام 

 . اختصاصات جديدة لمراجع الحسابات الخارجي، واقترحت2011كانون األول /ديسمبر

 .وتم النظر في برنامج العمل واختُتم النظر في هذا البند من جدول األعمال -50

 مسائل أخرى

مراجعة وإصدار شهادات تحديث شفوي بشأن التقدم المحرز في بدء العمل بالتثبت اإلداري   )أ (
 بالغ الماليإللفعالية إطار الرقابة الداخلية بشأن الخارجية الحسابات 



EB 2010/101/R.39  

9 

قُدمت إلى اللجنة معلومات محدثة عن حالة المبادرة التي اتخذتها إدارة الصندوق لتنفيذ التثبت وإصدار  -51

 ثقة زيادةوتتمثل األهداف الرئيسية من ذلك في . الشهادات من جهات خارجية بشأن اإلبالغ المالي

؛ وإدارة المخاطر الية الدولية األخرىالمقارنة مع المؤسسات المأصحاب المصلحة في اإلبالغ المالي؛ و

 .التنظيمية الشاملة

 بالمعالم الرئيسية إلصدار الشهادات، وأحيطت اللجنة علماً الكاملة من المبادرة المنتظرةوتم إبراز الفوائد  -52

 . التي يتعين اتخاذهاةوبالخطوات المقبلالتي تحققت 

. تم النظر في هذا البنديط علما بالتحديث واختُوأح.  تعليقات من األعضاء بشأن هذا البندولم تبد أي -53

 .م تقرير عنها بصورة منفصلة سوف يقد–وُأرجئ االجتماع لدورة مغلقة 


