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  العشرين بعد المائة والحادي لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها ةتقرير رئيس

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي جرى بحثها في أثناء  -1

 5 والمستأنف في 2011 الثاني تشرين/نوفمبر 21العشرين بعد المائة الذي عقد في الحادي واجتماعها 

 .2011كانون األول /ديسمبر

  اعتماد جدول األعمال

 :يل جدول األعمال ليشمل التغييرات التاليةتم تعد -2

صندوق لبرنامج العمل السنوي والميزانيتان اإلدارية والرأسمالية ل”إرجاء النظر في البند المعنون  •
-2013 وخطته اإلشارية للفترة 2012وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق وميزانيته لعام 

2014“ 

 “ للصندوقالمالية تعديالت على اللوائح”ون إرجاء النظر في البند المعن •

ونظراً لضيق الوقت المتاح ألعضاء اللجنة للنظر في هاتين الوثيقتين فقد تم االتفاق على إرجاء النظر  -3

  .2011كانون األول / ديسمبر5وتقرر كذلك استئناف اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في . فيهما

 .لموافقة عليهوعدل جدول األعمال تبعاً لذلك وتمت ا -4

 لجنة مراجعة الحسابات ل العشرين بعد المائة جتماعالمحضر ا

 .تمت الموافقة على محضر االجتماع دون أي تعليقات من األعضاء -5

 2016-2012اختيار المراجع الخارجي للصندوق للفترة 

ملية مناقصة عرضت اإلدارة على لجنة مراجعة الحسابات نتائج عملية االختيار التي ُأجريت من خالل ع -6

رت اللجنة بمختلف مراحل عملية االختيار والنتائج وذُكّ.  التوجيهية للتوريد في الصندوقللمبادئوفقاً 

وشددت اإلدارة على أن دورها يتمثَّل في تيسير . المصاحبة لها حسب ما جاء في االجتماعات السابقة

لمتنافسة قد خضعت لتقييم فني وتجاري وأن بلغت اللجنة أن الشركات اوُأ. العملية بالنيابة عن اللجنة

 أفضل مستويات األداء في التقييمين الفني حققت، قد )Deloitte and Touche( ديلويت آند توش شركة

فعت إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة بعد المائة توصية بترشيح هذه وبناء على ذلك، ر. والتجاري

 . الشركة للموافقة على تعيينها

مست إيضاحات حول ما إذا كانت رسوم السنة والتُ. وأعرب األعضاء عن ارتياحهم لعملية االختيار -7

وأوضحت اإلدارة أن األمر سيكون على هذا الحال بافتراض بقاء . األولى ستنطبق على المهام الالحقة

 .حجم العمل على حاله، مع مالحظة أن زيادات التضخم تُطبق في العادة سنوياً

 . للمجلس التنفيذي للموافقة على تعيينهاديلويت آند توشت اللجنة عن قبولها لتوصية ترشيح شركة وأعرب -8
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  المجلس التنفيذيالمقدمة إلى المعياريةالتقارير المالية 

 المقرر عرضهاقدمت رئيسة اللجنة هذا البند ودعت األعضاء إلى إبداء تعليقاتهم على أيٍ من الوثائق  -9

ودعيت اإلدارة إلى عرض آخر مستجدات حالة . كانون األول/التنفيذي في ديسمبرعلى دورة المجلس 

 . مساهمات التجديد الثامن للموارد

 30وأكدت اإلدارة أن حالة المساهمات حسب ما جاء في الوثيقة قيد االستعراض تعبر عن الحالة حتى  -10

 مليون دوالر أمريكي 44.825لوقت وأضافت اإلدارة أن الصندوق تلقى منذ ذلك ا. 2011أيلول /سبتمبر

 مليون دوالر 9.4 مليون دوالر أمريكي من غانا، و0.2: من المساهمات اإلضافية على النحو التالي

 مليون دوالر أمريكي من آيسلندا؛ 0.25 مليون دوالر أمريكي من فييت نام؛ و0.2أمريكي من بلجيكا؛ و

 . مليون دوالر أمريكي من إيطاليا35و

ضاء إيضاحات بشأن متأخرات القروض المطلوب سدادها والتي بات بعضها مستحقاً منذ مدة وطلب األع -11

 . وآليات المتابعة المستخدمة في الصندوق، مثل تحديد النقطة التي تستوجب اتخاذ إجراءات،طويلة

ة وأوضحت اإلدارة أن الصندوق لديه آليات داخلية تشمل استعراضات وتقارير فصلية تدفع دائرة إدار -12

 تعزيزها باالتصالويجري حالياً استعراض تلك اآلليات وسيجري . البرامج إلى متابعة البلدان المعنية

 .اإللكتروني

 تحديث شفوي عن التقدم المحرز في تطوير نظام القروض والمنح

المتوقع من شركة غير حسم المسألة القانونية التي نشأت عن الطلب تم أبلغت اإلدارة اللجنة أنه قد  -13

قد تم إبالغه إلى اللجنة في كان بتغيير الكيان صاحب حق التوقيع على العقد والذي ) Oracle(أوراكل 

 .اجتماعها السابق

عروض والبدء في إجراء مفاوضات مباشرة الوُأبلغت اللجنة كذلك بقرار اإلدارة بشأن إلغاء عملية طلب  -14

وعلمت اللجنة أن هذا . واصل مع الشركةمع شركة أوراكل إيطاليا للسماح بمزيد من المرونة في الت

 وعلى الرغم من التحول نحو االختيار المباشر لن تطرأ أي .النهج في طريقه إلى الموافقة عليه داخلياً

 .زيادة على تكلفة المشروع

مفاوضات، بما في ذلك المواءمة مع أفضل ال في الوقت الذي علّقت فيهوُأحرز تقدم في إدارة المشروع  -15

 .ت المتبعة في المؤسسات المالية الدولية األخرى وترشيد أساليب العملالممارسا

تشرين الثاني مع إدارة شركة أوراكل لتحديد الخطوات المقبلة التي /واجتمعت إدارة الصندوق في نوفمبر -16

وأسفر االجتماع عن نتائج إيجابية للغاية، بما في ذلك . 2012ستسمح بإرساء العقد بحلول مطلع عام 

 .اق على وضع خطة ونهج لتنفيذ المشروع وتحديد هيكل العقداالتف

وطلب األعضاء إحاطة من اإلدارة بمجرد االنتهاء من إعداد العقد، بما في ذلك معلومات عن تفاصيل  -17

 .التكلفة الفعلية للعقد

وأكدت اإلدارة أن اللجنة ستواصل تلقي معلومات عن آخر المستجدات في كل مرحلة من العملية  -18

 .يل عن التكاليف الفعلية بمجرد االنتهاء من إعداد العقدوتفاص
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 .وأحاطت اللجنة علماً بالتحديث الشفوي -19

على اإلبالغ  المفروضة الداخلية الضوابطتحديث شفوي عن التقدم المحرز في التحقق المستقل من 

 المالي

دارة والتحقق الخارجي من عرضت اإلدارة تحديثاً شفوياً عن التقدم المحرز في مبادرة إدخال تأكيدات اإل -20

وكان آخر تحديث قد عرض على اللجنة في اجتماعها التاسع عشر . الرقابة الداخلية على اإلبالغ المالي

 .2011حزيران /بعد المائة في يونيو

 :وتحققت منذ ذلك الحين إنجازات رئيسية تشمل ما يلي -21

 . ديلويت–ركة  الذي قدمته شتنفيذ توصيات تقرير التقييم الخارجي المستقل  )أ (
جري ذلك في شكل استعراض وُأ. بير مستقل في استعراض وتقييم الوثائق والضوابطخاشتراك   )ب (

   .تنفيذ التوصيات بالكامللتأكيد ديلويت مكتبي أجرته شركة 

قيام مكتب المراجعة واإلشراف بتكليف شركة استشارية مستقلة باختبار الضوابط الداخلية   )ج (

 .لي من حيث فعاليتها الوظيفية وتصميمهاعلى اإلبالغ الماالمفروضة 

وأشار التقرير األولي المنبثق عن استعراض الشركة االستشارية المستقلة إلى الحاجة المحتملة إلى تعديل  -22

استعراضه للتحقق من سالمته وتحديد األسباب بالفعل بعض الضوابط الرئيسية؛ على أن ذلك يجري 

وسيعاد اختبار الضوابط بعد تنقيحها أو تصحيحها للتحقق من . ئمةالجذرية واإلجراءات العالجية المال

 .فعاليتها

وحالما تنفَّذ . 2011كانون األول /وتقرر عرض التقرير النهائي والتوصيات المصاحبة له في ديسمبر -23

 . لتأكيدات اإلدارةاالستعدادالتوصيات سيقوم مكتب المراجعة واإلشراف بإعادة اختبار الضوابط لضمان 

 .2012صدر المراجع الخارجي أول تقرير عن التحقق المستقل مع القوائم المالية لعام وف يوس -24

25- مت إيضاحات تبين أن تقرير تأكيدات واستفسر األعضاء عن النتائج المقبلة بشأن هذه المسألة؛ وقُد

 .2011شر مع القوائم المالية لعام اإلدارة سين

 .وأحاطت اللجنة علماً بالتحديث الشفهي -26

برنامج العمل السنوي والميزانيتان اإلدارية والرأسمالية للصندوق وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل 

 .2014-2013 وخطته اإلشارية للفترة 2012في الصندوق وميزانيته لعام 

 وتناوله تقرير 2011كانون األول / ديسمبر5نظرت اللجنة في هذا البند في اجتماعها المستأنف في  -27

 ).EB 2011/104/R.2(منفصل 

 2010تقارير مراجعة حسابات المشروعات عن السنة المالية 

 يتضمن لمحة عامة 2010مراجعة حسابات المشروعات عن السنة المالية تقرير أبلغت اإلدارة اللجنة أن  -28

 .عن أنشطة المراجعة التي أجراها الصندوق خالل تلك الفترة
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 في المائة في تقارير 20التي تضمنت زيادة بنسبة  2010عام أهم إحصاءات وحصلت اللجنة على  -29

 .المراجعة كنتيجة مباشرة للزيادة في برنامج العمل ونموذج عمل اإلشراف المباشر

وأشارت اإلدارة إلى أن الصندوق يتخذ إجراءات فورية على مستوى المشروعات في حالة تحديد مسائل  -30

لمشروعات بإعداد خطة عمل محددة زمنياً لمعالجة رئيسية تتعلق بالرقابة لضمان حسمها، ومطالبة ا

 . بعثات اإلشرافخاللرصد تنفيذ خطط العمل وي. جوانب الضعف الرئيسية

وأبلغت اللجنة أن الصندوق أجرى استعراضات لمراجعة الحسابات من أجل فحص جودة القوائم المالية  -31

التحسينات سلطت اإلدارة الضوء على و.  العامةالمتأصلةوتقارير مراجعة الحسابات لتقييم المخاطر 

 : الرئيسية التي شملت

 والمراقب المالي الموظفين الماليين وتعيين كبير 2010إنشاء دائرة العمليات المالية في نهاية عام  •

 ؛ 2011الجديد في عام 

االنتهاء من إعداد مجموعة برامج حاسوبية تسمى نظام تتبع تقارير المراجعة إلدارة عمليات  •

 عة المشروعات؛ مراج

 ت المقترضة، واإلجراءات الداخلية؛ المبادئ التوجيهية لمراجعة الحسابات الستخدام الجهاتعديل •

توزيع مجموعة موارد اإلدارة المالية على مشروعات إحدى الشُعب اإلقليمية التابعة للصندوق  •

 .واعتزام تطويرها الستخدامها على نطاق المنظمة

 في معرفة األسباب وراء ما كشفت عنه اإلحصاءات من قيام شركات وأعرب األعضاء عن رغبتهم -32

 آراء ي إقليم أفريقيا الغربية والوسطى، وارتباط معظمخاصة بإجراء معظم عمليات مراجعة الحسابات ف

أفريقيا جنوب الصحراء؛ والتمس الرئيس إيضاحات بشأن ازدياد في المراجعة غير المواتية بمشروعات 

 . للمتابعةاجعة العالقة وما إذا كانت هناك آليات التخاذ إجراءات مالئمةعدد تقارير المر

وبينت اإلدارة اإلجراءات المتبعة في تنفيذ عرض تقارير المراجعة المرضية وفي الوقت المناسب، بما  -33

وقدمت اإلدارة أيضاً معلومات عن أساليب المراجعة . في ذلك تعليق صرف األموال عند االقتضاء

 .ساس الذي يستند إليه تعيين مراجعي الحسابات واختصاصاتهم ومبادرات بناء القدراتواأل

وطلبت رئيسية اللجنة من اإلدارة إدراج تفاصيل أكثر في تقرير السنة المقبلة للمساعدة على تفسير  -34

 .اتجاهات معينة في اإلحصاءات اإلقليمية

 لمشروعات في الصندوق التوجيهية لمراجعة حسابات االتعديالت على المبادئ

ها الأمعة الحسابات  المبادئ التوجيهية لمراجتعديالتقدمت رئيسة اللجنة هذا البند وأبلغت اللجنة أن  -35

 .التغيير الذي طرأ على نموذج عمل الصندوق ودورة المشروعات

بلغت اللجنة وُأ. توقدمت اإلدارة عرضاً عاماً لمجاالت التغيير الرئيسية واُألسس المنطقية لتلك التغييرا -36

 :أن األسباب الرئيسية وراء تلك التغييرات تتمثل في اآلتي

  مع النص القانوني الحالي؛2003مواءمة المبادئ التوجيهية لعام  •
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 مواءمة المبادئ التوجيهية مع دورة المشروعات والمصطلحات الحالية لضمان االتساق؛ •

 لمصطلحات المستخدمة؛تحقيق المرونة من خالل ترتيبات اإلشراف وتبسيط ا •

 .توحيد أفضل الممارسات وتنسيقها والعمل بها •

 .وشمل العرض التوضيحي تحليالً مقارناً مع المؤسسات المالية الدولية األخرى -37

38- ا إذا كان ثمة بعض التناقض في النص المتعلق بدور الصندوق في تعيين مراجعي وتساءل األعضاء عم

 .وق في استعراض المشروعات يعد بمثابة إعادة لعملية المراجعةالحسابات وما إذا كان اشتراك الصند

وأوضحت اإلدارة أن الغرض من أعمال االستعراض التي أجريت هو توفير ضمانات بشأن الجوانب  -39

االئتمانية في إدارة المشروعات، وشملت هذه األعمال استعراض تقارير المراجعة، والقوائم المالية، 

 .ا لم تسفر عن إعادة المراجعةوخطابات اإلدارة، ولكنه

النسخة الفرنسية من الوثيقة وتعهدت اإلدارة بتنقيح الترجمة لضمان اتساقها قبل بشأن وأثيرت مسألة  -40

 .عرض البند على المجلس للموافقة عليه

  للصندوقالمالية التعديالت على اللوائح

 :هو المالية اللوائح تعديل ن الهدف منذكّرت اللجنة بأ -41

 عمليات الترحيل المتعلقة بالعديد من فئات الميزانية التي جرى وضعها؛السماح ب  )أ (
 تعزيز دور المجلس التنفيذي في سياسة االستثمار؛  )ب (
  . المالية األساسيةالالئحة مالية وإدراجها في قواعدتوحيد ما استجد من   )ج (

  . مراجعة الحساباتوقد نقحت الوثيقة لكي تعبر عن المناقشات التي دارت خالل االجتماع األخير للجنة

من تعليقات اللجنة ما تلقته بناء على التعديالت التالية على الوثيقة إدخال وأبلغت اإلدارة اللجنة اقتراح  -42

 :أيلول/خالل اجتماعها العشرين بعد المائة في سبتمبر

تم توضيح تعريف الميزانية اإلدارية لكي يشمل كل نفقات الصندوق ). تعاريف (األولى الالئحة •

ولذلك فإن الميزانية اإلدارية تتألف من الميزانية العادية، والميزانية . ب ما تقتضيه اتفاقية إنشائهحس

وعرض اقتراح باستخدام مصطلح . الرأسمالية، وميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق

دارة الصندوق في اإلشارة إلى الميزانية التي يصوت عليها المجلس التنفيذي إل" الميزانية العادية"

وجرى االتفاق  .التي كانت مقترحة في البداية" ميزانية المنظمة"بدون مكتب التقييم المستقل بدالً من 

وسوف تنقل هذه . أيضا على تعريف الميزانية الرأسمالية وميزانية مكتب التقييم المستقل

 .المصطلحات إلى قسم التعاريف ولن تشكل جزءا من منطوق األحكام
إلى قسم " الميزانية الرأسمالية"استجابة لتعليقات األعضاء، نقلت اإلدارة تعريف . السادسة الالئحة •

واقترحت . التعاريف وقدمت توضيحاً بينت فيه ما يعنيه هذا التعريف وكيفية استخدامه في المستقبل

بأن وضحت وأ". الميزانية العادية"بمصطلح " ميزانية المنظمة "اإلدارة كذلك االستعاضة عن مصطلح

وحذفت اإلدارة اإلشارة إلى . ميزانية مكتب التقييم المستقل تطبق الترحيل خالفاً لما أعلن في البداية

السلطة الصريحة لرئيس الصندوق في إعادة تخصيص الموارد بين الفئات ألن ذلك جزء أصيل من 
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الصندوق تخصيص وال يلزم التوضيح إال فيما يخص فئات الميزانية التي يمكن لرئيس . سلطته

 .موارد لها
 ".وقت إلى آخرمن "حذفت العبارة . الثامنةالالئحة  •

وأبلغ المستشار العام اللجنة أن اإلجراءات المذكورة أعاله تعني أنه قد تمت معالجة كل دواعي القلق التي  -43

 .أثيرت خالل الدورة العشرين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات

إعادة تخصيص الموارد داخل نفس الميزانية أو بين مختلف احات بشأن وطلب األعضاء بعد ذلك إيض -44

تحقيق أعلى عائد "قد حاد عن رسالته ومهمته في إشارته إلى  الصندوق ، وما إذا كانأنواع الميزانيات

  بين بياناتوالتمست إيضاحات أخرى بشأن التضارب المحتمل  ".  المضاربةالدخول فيممكن دون 

فيما يتعلق بقيام رئيس الصندوق بإعادة تخصيص  األموال بين الميزانيات بعد موافقة  السادسة الالئحة

أن يقتصر استخدامها على  صراحة على الرأسمالية المتعلق بالميزانية البيانالمجلس التنفيذي، بينما ينص 

 .النفقات الطويلة األجل تمويل

دة التخصيص هو تأكيد حاجة رئيس الصندوق وأوضح المستشار العام أن الغرض من البيان المتعلق بإعا -45

وبين أن اإلشارة إلى أعلى عائد . إلى موافقة المجلس التنفيذي إلعادة التخصيص بين فئات الميزانيات

ممكن وردت في سياق استثمار فائض األموال غير المطلوبة للعمليات وال ترتبط بتخصيص أموال 

ستثمار في فائض األموال وفقا لبيان سياسة االستثمار الذي واتخذت كل القرارات المتصلة باال. العمليات

البيانين الذين يمكن أن يقع تضارب بينهما ووعد المستشار العام باستعراض . وافق عليه المجلس التنفيذي

 .بشأن إعادة التخصيص، وإعادة النظر في نصيهما عند االقتضاء

شيرة إلى أن األعضاء ليس لديهم أي اعتراض على  اللجنة هذا البند واختتمت مناقشتها مةوأوجزت رئيس -46

وسوف يوافي المستشار العام اللجنة بإيضاحات بشأن اتساق .  المقترحة على الالئحة الماليةالتعديالت

وأعلنت . وتمت الموافقة تماما على المادتين األخريين.  السادسة المقترحةالالئحةإعادة التخصيص في 

ن بذلك قد استعرضت الوثيقة وأنها ستعرض على المجلس التنفيذي للموافقة رئيسة اللجنة أن اللجنة تكو

مجلس محافظي الصندوق  في دورته الخامسة  على الالئحة المالية المنقحةوسوف تعرض . عليها

 .التنفيذيوالثالثين حالما يوافق عليها المجلس 

 سياسة االستثمار في الصندوق

.  اللجنة بأنه قد جرى من قبل استعراض بيان سياسة االستثمارعرضت رئيسة اللجنة هذا البند وأبلغت -47

،  الحصول على المزيد من المعلوماتبشأنالذي تقدمت به اللجنة في اجتماعها األخير طلب الوبناء على 

 وإطار الرقابة الداخلية الستثمارات الصندوق التوجيهية المبادئهما قتان أخريان، عرضت وثي

 .الستثمارات الصندوق

ولخّصت اإلدارة التعليقات التي تلقّتها بشأن بيان سياسة االستثمار بعد إجراء آخر استعراض لها في  -48

وأشارت إلى أنه قد تم تحديد القضايا التي لم تُعالَج مباشرة في بيان سياسة . اللجنة والمجلس التنفيذي

 .االستثمار وأنه سيجري تناولها في الوثيقتين اإلضافيتين



  41EB 2011/104/R.  

7 

، وأشارت إلى أن الغرض منها هو الستثمارات الصندوق التوجيهية المبادئرة دور وأوضحت اإلدا -49

الجديدة  التوجيهية المبادئوتتغير . توجيه مدراء االستثمار الخارجيين وتحديد توقّعات الصندوق منهم

 .لالستثمار نحو نظام للميزنة القائمة على تحديد المخاطر في قياس أداء المدراء

  :قابة الداخلية الستثمارات الصندوق، ُألقي الضوء على مسألتين مهمتينوحول إطار الر -50

 .بيان الطريقة التي يعتزم بها الصندوق إدارة المخاطر باستمرار •

العملية الرسمية المتبعة في الصندوق المنطبقة على أنشطة االستثمار واألطراف ذات الصلة التي  •

 .يمكن أن تكون إدارة الصندوق أو شُعبه

 مسألة التنفيذ، الحظت اإلدارة أن موظفي دائرة العمليات المالية سيلعبون دوراً رئيسياً في التحول وحول -51

 ويجري .مجيات إدارة المخاطرومن العناصر الحاسمة األخرى بر. نحو الميزنة المستندة إلى المخاطر

ووصلت . فنية والتجاريةمجيات وتم االنتهاء من طلب تقديم العروض وإجراء التقييمات التوريد هذه البر

 .مفاوضات موظفي التوريد مع الشركة الموردة إلى مراحلها النهائية

وطلب األعضاء معلومات عن طبيعة التغييرات في بيان سياسة االستثمار منذ آخر مرة عرض فيها على  -52

س الصندوق عها رئيب واآللية التي يتاستعراض سياسة االستثمار، وعدد مرات لجنة مراجعة الحسابات،

في التعامل مع الحاالت غير المتوقعة؛ وفصل الواجبات بين شُعب المالية؛ وما إذا كان النهج الذي تتبناه 

هذه السياسة في االستثمارات ينطوي على مخاطر أكبر؛ ودور المدراء الخارجيين في تحليل المخاطر؛ 

 .وحجم مختلف مهام المدراء

. ئيسي يرتبط بمسؤولية رئيس الصندوق عن قرارات االستثماروأشارت اإلدارة إلى أن التغيير الر -53

 مراجعة الحساباتولوحظ أنه في ظل التقلبات الحالية في المناخ المالي فإن اإلدارة قد ترجع إلى لجنة 

وسوف ينفَّذ الفصل بين الواجبات على .  قبل مدة السنة المتوقعةبمقترحات إلجراء تغييرات في السياسة

وسوف ينقل فريق إدارة األصول والخصوم إلى وحدة خارج . في إطار الرقابة الداخليةالنحو المحدد 

الستثمار ال يهدف إلى االسياسة الذي تسير عليه نهج الوأوضحت اإلدارة أيضاً أن . شُعبة خدمات الخزانة

 في ظل  التنوعزيادةفي األصول التي تنطوي على مخاطر أكبر لتحسين أداء الحافظة، وإنما يهدف إلى 

 .أصول الحافظةمختلف  القائم بين االرتباط

مجلس وفي ختام مناقشة هذا البند، أعلنت رئيسة اللجنة أن بيان سياسة االستثمار سيعرض على ال -54

 .ملالوثائق األخرى المقدمة للعب أحاطت علماً قد التنفيذي للموافقة عليه وأن اللجنة

 2012خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف لعام 

مكتب في موارد ال وولمستوى التوظيفأحيطت اللجنة علماً بأن خطة العمل تستند إلى تقييم للمخاطر  -55

 .المراجعة واإلشراف

56- وتمثلت المجاالت الرئيسية . رضت على اللجنة قائمة بعمليات المراجعة وشرح ألسباب اختيارهاوع

 .عات، والتعيين في الحضور القطري للصندوق، وتصميم المشرو2012المختارة لعام 
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ن في كفالة االستجابة الفورية موأوضح مدير مكتب المراجعة واإلشراف أن التحدي الرئيسي يك -57

 .لالدعاءات بوقوع مخالفات في ظل تقليص قدرات التحقيق

 اومن المتوقع استمرارهة بناء قدرات المراجعة الداخلية التي أثبتت فائدتها، وأحيطت اللجنة علماً بمبادر -58

 . من وظائف المراجعة الداخلية النظيرة في الصندوق حيث من المقرر إجراء ستة انتدابات 2012في عام 

من المتوقع أن تسفر عن و 2011وشملت التطورات األخرى عملية إعادة الهيكلية التي ُأجريت في عام  -59

 .2012زيادة القدرة في عام 

وق، قد يتعين على مكتب المراجعة واإلشراف وأخيراً أبلغت اللجنة بأنه نظراً لتقلب بيئة مخاطر الصند -60

وسوف يعرض .  خالل السنة لضمان استمرار مالءمة األنشطة المزمعة2012 خطة عمله لعام تعديل

 .2012أيلول /تقرير مرحلي على لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها في سبتمبر

61- ها وتساءلوا عما إن كان ذلك يبعث على بلغ عنوأبدى األعضاء تعليقاتهم على ازدياد عدد االدعاءات الم

 . وطلبوا إيضاحات بشأن التغييرات في مستويات وظائف المراجعة الداخلية،القلق

وأوضح مدير مكتب المراجعة واإلشراف أن ازدياد االدعاءات راجع إلى تراكمها بسبب نقص موظفي  -62

والحظ مدير . 2011 وفي عام 2010وحدة التحقيق التابعة لمكتب المراجعة واإلشراف في أواخر عام 

 حجم أنشطة الصندوق وازدياد التساع نتيجة طبيعية هالمكتب أن ازدياد االدعاءات ال يبعث على القلق ألن

وأخيراً، أوضح المدير أن التغييرات في . االتصال المباشر بين موظفي الصندوق وأنشطة المشروعات

 .أعداد المراجعين قد نشأت عن التنقالت الداخلية

 2012برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

 .وجهت الدعوة إلى لجنة مراجعة الحسابات الستعراض برنامج عملها للسنة المقبلة -63

 :وُأجري عدد من التعديالت تمثلت في اآلتي -64

، عدل البند المعنون 2012آذار /االجتماع الثاني والعشرين بعد المائة في مارسبفيما يتعلق   )أ (

لكي يشمل تقرير تأكيد اإلدارة بشأن الرقابة الداخلية “ لقوائم المالية الموحدة للصندوقاستعراض ا”

حذف البندان اآلخران وي. على اإلبالغ المالي، حسب ما جاء خالل التحديث الشفهي ذي الصلة

  في إطار البند الموسع؛نظراً لمناقشتهماالمتعلقان باالجتماع الثاني والعشرين بعد المائة 
 تقرير عن حافظة مقديآذار، لن يتسنى ت/ انعقاد اجتماع اللجنة في مارسدنتيجة لتحديد موع  )ب (

لى غرار ما كان يجري من قبل، ستعرض اإلدارة عولذلك، و. بكامله الفصل األول عناالستثمار 

 وستقدم بعد ذلك تقريراً عن كل الفصل األول إلى جانب 2012 أول شهرين من عام يغطيتقريراً 

 .قرير الفصل الثاني على المجلس التنفيذي للعلمت
 في  الذي سيعقدبلغت اللجنة بعد أن تطرقت إلى االجتماع الثالث والعشرين بعد المائةُأ  )ج (

في ضوء عبء “ استعراض مدى كفاية االحتياطي العام” بإضافة بند عن 2012حزيران /يونيو

وكانت فكرة إجراء ذلك االستعراض قد . ةالعمل الواقع على االجتماع الثاني والعشرين بعد المائ

 EB(تبلورت في أثناء الموافقة األخيرة من المجلس التنفيذي على االحتياطي العام 

2010/101/R.40( ؛ 



  41EB 2011/104/R.  

9 

أيلول، أبلغت اللجنة /فيما يتعلق باالجتماع الرابع والعشرين بعد المائة الذي سيعقد في سبتمبر  )د (

 عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام تقرير مرحلي عن خطة” بعنوانبإضافة بند 

2012“ . 

. “استعراض تنفيذ نهج التدفقات النقدية المستدامة”  المعنونولفتت رئيسة اللجنة انتباه اللجنة إلى البند -65

اجتماعات  بناء على طلب رئيسة اللجنة ويتوقف على النتائج التي ستسفر عنها فوكان هذا البند قد أضي

 إضافة هذا البندوالحظت رئيسة اللجنة . رات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقهيئة المشاو

 عدم مناقشته إالّ إذا اقتضت التطورات توقعها في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة على الرغم من مؤقتاً

 .ذلك

آذار، وهما /ع مارسن للمناقشة في اجتماين المخصصتيوطلبت رئيسية اللجنة أيضاً من اللجنة فهم الوثيقت -66

والقوائم " "2012حافظة استثمارات الصندوق في الشهرين األولين من عام بتقرير " المتعلقتانالوثيقان 

، بما في ذلك تقرير تأكيد اإلدارة بشأن "2011كانون األول / ديسمبر31المالية الموحدة للصندوق حتى 

سة اللجنة أن عرض هاتين الوثيقتين على اللجنة الرقابة الداخلية على اإلبالغ المالي، وأوضحت رئي

 .  مع مواعيد اإلبالغ المالي التي تعتمد عليها هاتين الوثيقتيناجتماعهاسيتأخر بسبب قرب موعد انعقاد 

وحول مسألة التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي، وافقت اللجنة على أن تتاح  -67

دون مقدمات محددة، جملة واحدة تُعرض على المجلس، على أن يتم النظر فيها للجنة كل الوثائق التي 

 .بعينهاأن تقتصر اللجنة على معالجة مسائل و

حزيران بدالً / يونيو8وأخيراً طلبت اللجنة مراعاة إمكانية عقد االجتماع الثالث والعشرين بعد المائة في  -68

د انعقاد دورة المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية حزيران بسبب احتمال إعادة تحديد موع/ يونيو22من 

وسوف تتاح معلومات نهائية بشأن ذلك خالل االجتماع الثاني . 2012حزيران /العالمي في يونيو

 .آذار/والعشرين بعد المائة في مارس

  .بناء على ذلكوتم اعتماد البرنامج بصيغته المعدلة وسيجري تنقيحه  -69

 مسائل أخرى

وأشار العضو إلى أنه كان .  سرية المسائل التي تناقش في دورات مغلقةموضوع اللجنة أثار أحد أعضاء -70

عن اآلليات إحدى الدورات المغلقة وتساءل  قد تلقى اتصاالً بشأن بعض المسائل التي نوقشت في

 .الموضوعة لضمان سرية تلك المناقشات

وتعهدت اإلدارة كذلك .  تلك السريةوأكدت اإلدارة سرية تلك المناقشات ووجود آليات مالئمة لضمان -71

 . ثارها العضوأبتذكير الموظفين بتلك اآلليات، وأكدت أنها ستجري متابعة للواقعة التي 


