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   الثاني عشر بعدهااجتماععن لجنة مراجعة الحسابات  مقتطفات من تقرير رئيس -الملحق الثاني 

  EB 2010/99/R.40(  5 الوثيقة(المائة 

  25  لمجلس التنفيذي ل  التسعيندورةمحاضر  مقتطفات من -الملحق الثالث 

  



  EB 2011/104/R.58  

1 

مدونة سلوك ممثلي الدول األعضاء في بشأن غير الرسمية الندوة مداوالت 

  المجلس التنفيذي

  معلومات أساسية

 ة، قرر المجلس التنفيذي، في دورته التاسعبإرشاداتإثر طلب قدمته لجنة مراجعة الحسابات بتزويدها  -1

غير رسمية في مسألة وضع مدونة سلوك ندوة ، أن تنظر 2010نيسان /أبريلوالتسعين، المنعقدة في 

  .1الدول األعضاء في المجلس التنفيذيلممثلي 

وبة في مقر الصندوق برئاسة كبير غير الرسمية المطلالندوة ، عقدت 2011أيلول /سبتمبر 13وفي  -2

  .ستراتيجيي التنمية في الصندوقا

  المداوالت

بشأن نظر الصندوق في وضع الصندوق الموضوع مستعرضا المعلومات األساسية السابقة سكرتير قدم  -3
ول بهذه الوثيقة العرض مرفق في الملحق األ (سلوك ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيمدونة ل

الصندوق إلى أن المسألة انبثقت من المداوالت التي جرت بشأن التجديد سكرتير وأشار ). للرجوع إليه

 مراجعة ، على أن تمضي لجنة2009أيلول /سبتمبرالسابع للموارد وأن المجلس التنفيذي وافق، في 

  .ألعضاء في المجلس التنفيذياالحسابات قدما في إعداد مدونة سلوك لممثلي الدول 

وقدم المستشار العام للصندوق استعراضا عاما للمسائل القانونية التي ينبغي النظر فيها عند إعداد مدونة  -4

طلع ا الحسابات و استند فيه إلى وثيقة أعدتها لجنة مراجعة،سلوك لممثلي الدول األعضاء في المجلس

، وترد في الملحق الثاني بهذه الوثيقة EB 2010/99/R.40 (2010نيسان /أبريلعليها المجلس التنفيذي في 

  ).المقتطفات ذات الصلة للرجوع إليها

ولفت المستشار العام االنتباه إلى أن وضع أعضاء المجلس التنفيذي في الصندوق يختلف اختالفا بينا عن  -5

ألخرى في غيره من المؤسسات المالية الدولية، إذ أن أعضاء المجلس التنفيذي في وضع المجالس ا

. ولذلك ليس للصندوق والية قانونية على ممثلي الدول األعضاء في المجلس. الصندوق دول وليس أفراد

 بيد أن المستشار العام أشار إلى أن ثمة أساس قانوني يخول لمجلس المحافظين أن يحدد بقدر أكبر من

  .التفصيل المهارات المطلوب توافرها لدى الممثلين والسلوك المتوقع منهم

  :وأثناء المناقشة التي أعقبت ذلك، ُأثيرت النقاط التالية -6

أشار منسق القائمة جيم، باسم القائمة جيم، إلى أن بلدان القائمة جيم ال تشعر بعد باالرتياح حيال   )أ (

 ؛فكرة وضع مدونة للسلوك
ا إذا كان للمجلس التنفيذي سلطة مناقشة هذه المسألة واتخاذ قرار بشأنها أو جرى االستفسار عم  )ب (

  عما إذا كان الفصل فيها يعود إلى مجلس المحافظين؛

                                                      
 .EB 99/ Rev. 1  انظر الوثيقة   1  
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د ُأثير أصال في سياق تقرير  كان ق محتملةسلوك انتباه المشاركين إلى أن وضع مدونة استلفت  )ج (

 األعضاء في التصويت ودور المجلس  حقوق الدوللمجلس التنفيذي المخصصة الستعراض الجنة

/ ديسمبر وقد نظرت كل من دورتي المجلس التاسعة والثمانين المنعقدة في. وفعاليته وعضويته

  في هذا التقرير؛2007نيسان /أبريل والتسعين المنعقدة في 2006كانون األول 
يكون على علم ضر الدورة التسعين للمجلس حتى اواتُفق على إطالع المجلس التنفيذي على مح  )د (

ترد في الملحق الثالث بهذه الوثيقة المقتطفات ذات الصلة من (  بما آلت إليه  تلك المداوالت

  ؛)محضر الدورة التسعين للمجلس التنفيذي

وشدد بعض ممثلي الدول األعضاء على وضعهم بصفتهم ممثلين عينتهم مباشرة حكوماتهم   )ه (

تبعا لذلك لن يقبلوا أية شروط قد تُعتبر انتقاصا من وأشاروا إلى أنهم . الوطنية ومسؤولين لديها

  حقوق حكوماتهم في تعيين ممثليها؛

وردا على االستفسار عن وجود أوجه شبه بين الصندوق ومنظمات األمم المتحدة األخرى، ُأشير   )و (

 هي أيضا من وكاالت ، بصفتها أساسا للمقارنة،إلى أن المؤسسات المالية الدولية المستعرضة

بيد أن الممثلين في . المتحدة المتخصصة وتخضع لذات االتفاقيات التي يخضع لها الصندوقاألمم 

 ومن ثم فهم يخضعون للنظم ،هذه المؤسسات المالية األخرى موظفون في هذه المؤسسات

أما الصندوق، فهو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة التي ال يتألف أعضاء . األساسية لمنظماتهم

وبهذه الصفة، يحظى الهيكل الفريد للمجلس التنفيذي .  بل من دول،لتنفيذي من أفرادمجلسها ا

  لمالية الدولية األخرى باالعتراف؛للصندوق الذي يميزه عن المؤسسات ا

ورغم إدراك ممثلين آخرين للسمة التي ينفرد بها المجلس التنفيذي للصندوق، فإنهم شددوا على   )ز (

أو المكاسب الشخصية / تكفله، تفادي تضارب المصالح المحتمل وأهمية وضع تدابير تكفل، في ما

وعلى ضرورة تحديد فترة انتظار لألشخاص الذين اضطلعوا من قبل بدور إشرافي بصفتهم 

 ،ممثلين لدولة عضو في المجلس التنفيذي للصندوق قبل أن يصبحوا أهال للتوظيف في الصندوق

   الضيافة والهدايا؛توجيهية بشانمبادئ ونوهوا إلى أهمية وضع 

ي ، كحل وسط، أن اعتماد مدونة سلوك تفاوت وجهات نظر أعضاء المجلس، رئوفي ضوء   )ح (

 وأن من المحبذ -إذ أن حكومات عديدة قد ترى فيه أمرا إشكاليا -رسمية قد ال يكون أفضل السبل

لصندوق والهدايا  مثل تضارب المصالح والتوظيف في ا،معالجة المسائل المثيرة لالنشغال

  .التوجيهية الموجودة في الوقت الراهنوالمبادئ  باالستعانة باإلجراءات ،وخالف ذلك

وأشار المستشار العام إلى أن نهجا من هذا القبيل قد يكون مجديا حقا ولكنه سيكون بحاجة إلى   )ط (

  .مزيد من الوقت للتعمق في دراسة الخيار المقترح

  االستنتاجات

غير الرسمية إلى المجلس التنفيذي التماسا إلرشاداته بشأن الندوة قرير عن مداوالت تُفق على تقديم تا -7

  .الخطوات المقبلة
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 مثل تضارب -واتُفق أيضا على أن يستكشف المستشار العام سبل معالجة المسائل المثيرة لالنشغال -8

 بل  رسمية،وك سلة وقبول الهدايا وغير ذلك، ال من خالل مدون، والتوظيف في الصندوق،المصالح

 . توجيهية في هذا الشأن في النظام الداخليمبادئبتضمين 
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مدونة سلوك لممثلي وضع  الصندوق في المعلومات األساسية السابقة بشأن نظر

  لدول األعضاء في المجلس التنفيذيا

  عرض مقدم إلى ندوة غير رسمية خاصة بالمجلس التنفيذي

  2011أيلول / سبتمبر13روما، 

  فيلدول األعضاءا المجلس التنفيذي يشكل لجنة مخصصة الستعراض حقوق :2006ن نيسا/أبريل •

توصية التجديد السابع  [ته وعضويتهفعاليفي الصندوق، عالوة على دور المجلس التنفيذي والتصويت 

  ].لموارد الصندوق

 سلوك للمجلس  اللجنة المخصصة تقدم تقريرا للمجلس التنفيذي وتحدد مدونة:2006كانون األول /ديسمبر •

المجلس التنفيذي يقرر تكليف منسقي القوائم واألصدقاء النظر أكثر في تقرير . التنفيذي كقضية رئيسية

  .اللجنة وتوصياتها

ال يتم التوصل إلى و.  يعاد عرض تقرير اللجنة المخصصة على المجلس التنفيذي:2007نيسان /أبريل •

شأن النظر في قضايا التسيير من قبل منسقي القوائم اتفاقية سواء بخصوص إعادة تشكيل اللجنة، أو ب

  .واألصدقاء

 لجنة مراجعة الحسابات تطلب وثيقة معلومات أساسية حول مدونة سلوك لممثلي الدول :2009تموز /يوليو •

 .األعضاء في المجلس التنفيذي

تنفيذي حول كيفية لجنة مراجعة الحسابات توافق على التماس إرشادات من المجلس ال: 2009أيلول /سبتمبر •

  .المضي قدماً بشأن مسألة مدونة السلوك

 المجلس التنفيذي يوافق على أن تمضي لجنة مراجعة الحسابات قدما في وضع مدونة :2009أيلول /سبتمبر •

  . إلى وجود معارضة لذلكيشيرسلوك لممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي، بينما 

  : مراجعة الحسابات تطلب إعداد وثيقة إطارية لتغطية ما يلي لجنة :2009تشرين الثاني /نوفمبر •

استعراض عام مقارن لمدونات السلوك في ) 2(المعايير القانونية والمؤسسية لمدونة السلوك؛ ) 1"(

  ."األخرىالمؤسسات المالية الدولية 

  . إلرشاداته لجنة مراجعة الحسابات تقرر الرجوع إلى المجلس التنفيذي التماساً:2010آذار /مارس •

 المجلس التنفيذي يقرر مناقشة البند بصورة أعمق في ندوة غير رسمية، قبل النظر :2010نيسان /أبريل •

  .فيه رسمياً

مواعيد طلب معلومات من منسقي القوائم واألصدقاء حول ال تُ:2011نيسان / أبريل- 2010تموز /يوليو •

  . حول مدونة السلوكةالمحتملة لندوة غير رسمي

 يتم إبالغ منسقي القوائم واألصدقاء عن اإلعداد لندوة غير رسمية خالل دورة :2011موز ت/يوليو •

  .أيلول للمجلس التنفيذي/سبتمبر
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  للمجلس التنفيذي90مقتطفات من محاضر الدورة 

األعضاء تقرير اللجنة التابعة للمجلس التنفيذي المخصصة الستعراض حقوق تصويت الدولي   ) د(
  ودور المجلس التنفيذي وفعاليته وعضويته

 اللجنة التابعة للمجلس التنفيذي المخصصة الستعراض حقوق تصويت الدول نظر المجلس في تقرير  - 48
الذي رفع إلى ) EB 2007/90/R.36الوثيقة  (ودور المجلس التنفيذي وفعاليته وعضويته األعضاء

وأعرب منسق القائمة جيم، بالنيابة عن قائمته، واثنان . 2006عام كانون األول /المجلس في دورة ديسمبر
 السابع التجديد عن خيبة األمل بسبب عدم الوفاء، برأيهم، بااللتزام المتخذ في إطار ،من بلدان القائمة باء
 .بشأن هذه المسائل

 


