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  الموافقةبتوصية 

اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة النسخة المنقحة من المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على 

 .لمرفق األول بهذه الوثيقة، على النحو الوارد في اللمجلس التنفيذي ونظامها الداخلي
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  اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي ونظامها الداخلي

 انتهزت ،وخالل هذه العملية. قامت لجنة مراجعة الحسابات باستعراض اختصاصاتها ونظامها الداخلي -1

ر الجودة الخارجي بشأن بعض توصيات تقدي اللجنة هذه الفرصة لتقديم مقترحات بصدد كيفية إدماج

نقحة من  مسودة مدوساعدت األمانةُ اللجنةَ في إعدا. وظيفة المراجعة الداخلية في الصندوق

 كي تنظر فيها اللجنة، من خالل تزويدها بمعلومات ومالحظات توضيحية  الداخليوالنظامختصاصات اال

. ق في اآلراء بين أعضاء اللجنة ما ينشأ من توافعكسلكل قسم ومن خالل تحديث الوثائق المنقحة لت

نظام الاختصاصات لجنة مراجعة الحسابات و هما(وتوخياً للبساطة، قررت اللجنة الجمع بين وثيقتين 

وكان دعم األمانة في جهود االستعراض والمراجعة . في وثيقة واحدة)  للجنة مراجعة الحساباتالداخلي

فرقة عمل لمعالجة توصيات تقدير الجودة موضع ترحيب من خالل قيام رئيس الصندوق بإنشاء 

 اً مسحاً مقارن–  بقيادة مساعد رئيس الصندوق لدائرة المالية واإلدارة- فرقة العمل تأجرقد و. الخارجي

تللجوانب الوظيفية إلحدى وعشرين من المؤسسات المالية الدولية ومنظمات األمم المتحدة وقدم 

  .ي الصندوق كمدخالت لنقاشاتها الجارية إلى لجنة مراجعة الحسابات فاتوصياته

وعقب استعراض مستفيض اتسم بالحرص الواجب، توصلت لجنة مراجعة الحسابات، في اجتماعها  -2

 لجنة مراجعة الحسابات ختصاصاتالنص المقترح الالسابع بعد المائة، إلى اتفاق في اآلراء بشأن 

مع توصية إلى المجلس ) األولالمرفق (ه الوثيقة وترد النسخة النهائية في المرفق بهذ.  الداخليهاونظام

 للجنة نظام الداخليال "و لجنة مراجعة الحسابات ختصاصاتا"كما ترد وثيقتا .  عليهاة بالموافقيالتنفيذ

 .ألغراض المقارنةعلى التوالي المعمول بهما حالياً في المرفقين الثاني والثالث " مراجعة الحسابات
 :رئيسية بالمقارنة مع النسختين الحاليتينوفيما يلي التغييرات ال -3

 .مراجعة الحساباتمدير مكتب المراجعة واإلشراف ولجنة عقد جلسات خاصة بين  •
اقتراحها تعديالت، وواإلشراف، راجعة مكتب الماستعراض لجنة مراجعة الحسابات لخطة عمل  •

 . لموافقتهإلى رئيس الصندوق التماساًلمكتب ل القانون األساسيبشأن عند الضرورة 
استعراض لجنة مراجعة الحسابات لميزانية مكتب المراجعة واإلشراف في سياق العملية السنوية  •

 .المتعلقة بالميزانية
 مكتب المراجعة مدير بشأن اختيار رئيس لجنة مراجعة الحساباتقيام رئيس الصندوق بالتشاور مع  •

 .فصلهواإلشراف وتعيينه و
 .مات مرتدة عن أداء مدير مكتب المراجعة واإلشرافمعلوقيام رئيس اللجنة بتقديم  •
 .وصول لجنة مراجعة الحسابات إلى تقارير مراجعة الحسابات الداخلية •
 .اللجوء إلى استخدام خبراء، في الظروف االستثنائية، رهناً بتوفر الموارد  •
 .الحساباتمراجعة مشاركة المدراء التنفيذيين كمراقبين في اجتماعات لجنة  •

االختصاصات المقترحة بوجه عام مع اختصاصات لجان مراجعة الحسابات المثيلة، بيد أنها وتتسق  -4

التي تستند إلى  صيغت ضمن إطار تسيير الصندوق كما أنها تعالج توصيات تقدير الجودة الخارجي

ة ولذا يرجى من المجلس التنفيذي أن يوافق على النسخة المنقحة من اختصاصات لجن. ةالمعايير المهني

  .ونظامها الداخلي، كما ترد في المرفق األول من هذه الوثيقة  التابعة للمجلس التنفيذيتمراجعة الحسابا
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 من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي المقترحةالنسخة 

  ونظامها الداخلي

 والتركيباإلنشاء  -1

 لجنة مراجعة  النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، من11ينشئ المجلس التنفيذي بهذا، وبموجب المادة   1-1

 .الحسابات

 يعينهم رئيس تتشكل لجنة مراجعة الحسابات من تسعة من أعضاء المجلس التنفيذي أو أعضائه المناوبين  1-2

 من القائمة أربعة أعضاء: النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على النحو التالي من 11الصندوق وفقاً للمادة 

وتمتد فترة والية اللجنة إلى ثالث . عضوان من القائمة باء، وثالثة أعضاء من القائمة جيمألف، و

 سنوات؛

وفي حالة غياب رئيس اللجنة أثناء أحد . تنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها من القائمة ألف  1-3

 .ئمة ألف عضو آخر تختاره اللجنة من القااجتماعاتها المقررة يتولى رئاسة اللجنة مؤقتاً

 دور اللجنة وتسيير أعمالها -2

وكجهاز من األجهزة الفرعية للمجلس التنفيذي فإن دور لجنة مراجعة الحسابات يتمثل في مساعدة  1-2

 .المجلس على أن يشرف على أنشطة اإلدارة المالية واإلشراف الداخلي للصندوق

 .عند حضور ممثلي غالبية أعضائهاسابات  الحمراجعة تعقده لجنة اجتماعيكتمل النصاب القانوني ألي   2-2

تعرض اآلراء التي يعرب عنها  أن تدلي بأصواتها ولكن عليها أن للجنة مراجعة الحساباتليس   2-3

وعلى الرغم مما تقدم، يسعى رئيس اللجنة إلى ضمان توافق . أعضاؤها في تقارير ترفعها إلى المجلس

وفي .  اآلراء في اللجنةالتنفيذي، بالقدر المستطاع، توافقَ إلى المجلس هتقاريركي يعرض في في اآلراء 

  .حالة عدم وجود توافق في اآلراء، ينبغي إظهار آراء األقلية ووجهات نظرها

 من عادي اجتماع كل موعدوتحدد اللجنة . عادية منتظمةتعقد لجنة مراجعة الحسابات اجتماعات   2-4

أخرى في  عقد اجتماعات إلىز أيضا لرئيس اللجنة أن يدعو ويجو.  السابق عليهاالجتماع في اجتماعاتها

 .أي وقت إن اقتضى األمر ذلك

السجَل الرسمي للمناقشات والقرارات المتخذة خالل هي محاضر جلسات لجنة مراجعة الحسابات   2-5

ويوافق جميع األعضاء المشاركين على المحاضر التي يجوز عرضها على المجلس . اجتماعات اللجنة

    .مداوالتمن  ور في اجتماعاتهاما يدوسيقدم رئيس اللجنة إلى المجلس تقريراً بشأن . نفيذيالت

تكون اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات مفتوحة لموظفي الصندوق ممن يختارهم الرئيس، من حين إلى   6-2

  :آخر، لهذا الغرض، إال

ر على مدير مكتب المراجعة واإلشراف عندما تطلب اللجنة من الرئيس أن يقصر مثل هذا االختيا  )1(

لحضور جلسة خاصة من جلسات اللجنة بغية تقديم المعلومات واآلراء بشأن مسائل تتعلق بنظم 

  المراجعة والمراقبة الداخلية؛

  عندما ترغب اللجنة في االجتماع مع المراجع الخارجي بدون حضور موظفين من الصندوق؛  )2(
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 . جلسة مغلقةعندما ترغب اللجنة في عقد  )3(

ورهناً بتوفر المخصصات في الميزانية اإلدارية، يمكن للجنة مراجعة الحسابات، في الحاالت االستثنائية،  7-2

 وغير ذلك، لمساعدتها ةأن تلتمس مشورة من خبراء خارجيين في المحاسبة، والمسائل المالية والقانوني

 التنفيذي ورئيس الصندوق بنيتها القيام ل المجلسبلغ مسبقاً بوقت معقوفي أداء مسؤولياتها، على أن تُ

 .بذلك

ويجوز كذلك ألعضاء المجلس التنفيذي اآلخرين من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها بصفة   2-8

  . أعاله6-2 من الفقرة )3( و )2( و )1( المنصوص عليها في البنود تمراقبين، فيما عدا االجتماعا

 المسؤوليات -3

 التنفيذي أن يحيل إلى لجنة مراجعة الحسابات أية مسألة تتعلق باإلدارة المالية واإلشراف يمكن للمجلس  3-1

الداخلي للصندوق، والتي يضطلع المجلس التنفيذي بالمسؤولية عنها بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق 

لجنة عالوة على ذلك، تضطلع . والالئحة المالية للصندوق المعتمدتينِ من جانب مجلس المحافظين

 :مراجعة الحسابات بالمسؤوليات الدائمة التالية

 6 من المادة 10استعراض الميزانية السنوية للصندوق كل سنة وقبل نظر المجلس فيها، وفقاً للبند   )أ (
  من الالئحة المالية للصندوق؛6 من المادة 1من اتفاقية إنشاء الصندوق والفقرة 

ي للصندوق ورفع توصية إلى المجلس التنفيذي استعراض نتائج عملية اختيار المراجع الخارج  )ب (
بتعيين شركة كمراجع خارجي للصندوق؛ والقيام باستعراض أي تغيرات مهمة في نطاق مثل هذا 

إلى المجلس التنفيذي بشأن أي مسائل ترتبط بذلك وتتطلب التعيين أو شروطه المالية وتقديم تقرير 
 اهتمام المجلس؛

 بعملية المراجعة الخارجية، بالمراجع الخارجي لمناقشة نطاق هذه االجتماع، كل سنة، وقبل البدء  )ج (
 من الالئحة المالية للصندوق، وتقديم تقرير إلى 12من المادة  2العملية وتصميمها وفقاً للفقرة 

 المجلس التنفيذي بشأن أي مسائل ترتبط بذلك وتتطلب اهتمام المجلس؛
 والقوائم المالية المراجعة للصندوق يالمراجع الخارج) تقارير(القيام، كل سنة، باستعراض تقرير   )د (

 من 12 من المادة 6التي يزمع المجلس التنفيذي إحالتها إلى مجلس المحافظين بموجب الفقرة 
 الالئحة المالية للصندوق، وتزويد المجلس التنفيذي بآرائها وتعليقاتها على ذلك؛

، كل سنة، باستعراض المخاطر التي يواجهها الصندوق وتقدير الممارسات واإلجراءات القيام  )ه (
 المعمول بها في مجال إدارة المخاطر، وتزويد المجلس بآرائها وتعليقاتها على ذلك؛

القيام، كل ثالث سنوات على األقل، باستعراض مستوى االحتياطي العام ورفع تقرير عن ذلك   )و (
 إلى المجلس التنفيذي؛

 10تحديد ما إذا كانت نظم المراقبة والمراجعة الداخلية التي ينشئها رئيس الصندوق وفقاً للمادة   )ز (
من الالئحة المالية للصندوق مالئمةً، وما إذا كانت وظيفة المراجعة الداخلية كفؤةً وفعالة، وإبالغ 

  ؛ المجلسالمجلس التنفيذي عن أي مسائل ترتبط بذلك وتتطلب اهتمام
اجع الخارجي أو أي هيئة مناسبة أخرى بإجراء تحقيقات خاصة بشأن جانب محدد أو تكليف المر  )ح (

 أكثر من جوانب نظم اإلدارة والمراجعة المالية؛
أعاله، فإن اللجنة ستقوم على ) ز(وألغراض الفصل في البنود المشار إليها في الفقرة الفرعية   )ط (

 :وجه الخصوص بما يلي
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مراجعة واإلشراف المتعلقة بكل جوانب عمله، وهو ما دراسة التقارير السنوية لمكتب ال )1(

يتضمن جميع أنشطة المراجعة، ونتائج المراجعة المنفذة، ونتائج التحقيقات المنفذة 

 والعقوبات المطبقة؛
دراسة خطة العمل السنوية للمراجعة الداخلية وتقديم االقتراحات، إن دعت الحاجة، إلى  )2(

 رئيس الصندوق لينظر فيها؛
ميع التعديالت على القانون األساسي للمراجعة الداخلية وتقديم االقتراحات، إن دراسة ج )3(

 دعت الحاجة، إلى رئيس الصندوق لينظر فيها؛
دراسة ما إذا كانت توصيات المراجعة الداخلية قد روعيت على نحو كاف واتُخذت بشأنها  )4(

 إجراءات فورية؛
ب عضو واحد أو أكثر ودراسة هذه لطالوصول إلى تقارير المراجعة الداخلية بناء على  )5(

 . التقارير حسب االقتضاء

 من الالئحة 12 من المادة 3تحديد ما إذا كانت توصيات المراجع الخارجي المقدمة بموجب الفقرة   )ي (
المالية للصندوق قد حظيت بمراعاة كافية وتقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي بشأن أي مسائل 

ولهذا الغرض فإن بمقدور اللجنة، إن شاءت ذلك، أن تدعو . مجلسترتبط بذلك وتتطلب اهتمام ال
دورياً المراجع الخارجي إلى تقديم مالحظات عن كفاءة اإلجراءات المالية، ونظام المحاسبة، 

 .والضوابط المالية الداخلية
 ؛ 1، وفصلهمشاورات اللجنة بشأن مسائل تعيين مدير مكتب المراجعة واإلشراف، وأدائه  )ك (

قابلية تطبيق المعايير الدولية المقبولة عموماً للمراجعة والمحاسبة والتوجيهات الخاصة استعراض   )ل (
 من 12 من المادة 2للمجلس التنفيذي بشأن عملية المراجعة السنوية للصندوق بموجب الفقرة 

 .الالئحة المالية للصندوق وتزويد المجلس بآرائها وتعليقاتها بشأن ذلك
  . راسة مدى مالءمة آليات اإلشراف الداخلي الموجودة في المنظمةالقيام على نحو منتظم بد  )م (

 أحكام ختامية -4

تُستخدم المعلومات التي يحصل عليها أعضاء لجنة مراجعة الحسابات بموجب االختصاصات الحالية  4-1

حصراً في مهام اللجنة المحددة هنا، وال يجوز إفشاؤها بأي شكل من األشكال إلى األطراف الثالثة إال 

يلغى بهذا النظام الداخلي للجنة مراجعة الحسابات  .تقارير اللجنة المرفوعة إلى المجلس التنفيذيفي 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 3-11وتمشياً مع المادة . EB 98/65/R.38الوارد في الوثيقة 

ية، يطبق النظام  من ذلك النظام، وما لم يقرر خالف ذلك في االختصاصات الحال28وباستثناء المادة 

الداخلي للمجلس التنفيذي المذكور، مع إجراء التغييرات الضرورية، على أعمال لجنة مراجعة 

 .الحسابات
  

                                                      
الصندوق مع أفضل الممارسات كما أوصى بذلك تقدير الجودة ما لدى قد يخضع هذا الحكم لمزيد من االستعراض بغية مواءمة   1

  .المعايير الدولية الناشئةمع وظيفة المراجعة الداخلية في الصندوق وبشأن الخارجي 
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 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  مرفق

 اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات

تنفيذي على ممارسة ضبط اإلدارة المالية يكمن دور لجنة مراجعة الحسابات في مساعدة المجلس ال

  :ولتحقيق هذه الغاية ستقوم اللجنة بما يلي. للصندوق

  .استعراض مسودات القوائم المالية السنوية  )أ(
التقدم للمجلس التنفيذي بترشيح للمراجع الخارجي، بعد استعراض النطاق والتكاليف والشروط   )ب(

  .التعاقدية الخاصة بتعيينه
ض نطاق وتصميم ونتائج المراجعة بشكل مفصل مع المراجع الخارجي في جلسات خاصة استعرا  )ج(

  ).كما هو متبع حاليا، ولكن بشكل أكثر وضوحا(

  .رضا اللجنة عن استجابة إدارة الصندوق لتوصيات المراجع الخارجي بصورة سريعة  )د(

  .رى اللجنة ذلك مناسباتفويض المراجع الخارجي بالقيام ببعض التحريات الخاصة عندما ت  )هـ(

القيام كل خمس سنوات، ومن المبادئ األولية، باستعراض إمكانية تدوير تعيين المراجع   )و(

  . الخارجي

 وعن استجابة اإلدارة الفورية لما يرد كفؤةرضا اللجنة عن كون وظيفة المراقبة الداخلية فعالة و  )ز(

  .في تقارير المراجعة

  .المعايير المحاسبية الجديدة أو المنقحة على الصندوقاستعراض تطبيق المبادئ و  )ح(

  .القيام باستعراض كل ثالث سنوات لمستوى االحتياطي العام  )ط(

القيام باستعراض كل ثالث سنوات للمخاطر التي يواجهها الصندوق وإلجراءاته في إدارة   )ي(

داخلي وإدارة المخاطر، ووصولها إلى الرضا، من بين أمور أخرى، عن أن نظم الضبط ال

المخاطر التي تضعها اإلدارة في مجاالت االستثمار والتوريد تحمي وبشكل فعال أصول 

  .الصندوق

رفع التقارير للمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المنبثقة عن االختصاصات المذكورة أعاله   )ك(

  .والتقدم بالنتائج والتوصيات الخاصة بها وفقا لما تراه اللجنة مناسبا

تشرين الثاني بفحص وثيقة الميزانية التي ترفع إلى دورة المجلس التنفيذي في /القيام في نوفمبر  )ل(

  . كانون األول وإعداد تقرير يتضمن وصفا لالجتماع لعرضه على الدورة ذاتها/ديسمبر

القيام بأي مهام أخرى، ضمن نطاق االختصاصات المذكورة أعاله، توكل إليها من قبل المجلس   )م(

  .التنفيذي
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  النظام الداخلي للجنة مراجعة الحسابات

ينطبق النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على أعمال لجنة مراجعة الحسابات ولكن مع إدخال التعديالت   

  :الضرورية عليه على النحو المحدد أدناه

  1المادة 

   عقد الدوراتإلىالدعوة 

وتحدد اللجنة مواعيد كل دورة عادية من . تعقد لجنة مراجعة الحسابات اجتماعات عادية بصفة دورية  

 عقد اجتماعات استثنائية لها بناء على إلىويجوز أيضا لرئيس اللجنة أن يدعو . دوراتها في الدورة السابقة عليها

  .نيمثالن فئتين مختلفتيطلب أي عضوين من أعضائها 

  2المادة 

  عضوية اللجنة ومدتها

رئيس اللجنة : تتشكل لجنة مراجعة الحسابات من تسعة من أعضاء المجلس التنفيذي أو أعضائه المناوبين  

وتنتخب اللجنة . وثالثة من أعضائها من القائمة ألف، وعضوان من القائمة باء، وثالثة أعضاء من القائمة جيم

  .لمدة ثالث سنوات

  3المادة 

  اب القانونيالنص

أربعة أعضاء . خمسة أعضاءيكتمل النصاب القانوني ألي جلسة تعقدها لجنة مراقبة الحسابات بحضور   

  .بشرط أن تكون كل فئة من الفئات ممثلة

  4المادة 

  رئيس اللجنة

وفي حالة غياب رئيس اللجنة أثناء أحد . من بين أعضائها من القائمة ألفتنتخب اللجنة رئيسها   

  .من القائمة ألفها المقررة يتولى رئاسة اللجنة مؤقتا عضو آخر تختاره اللجنة اجتماعات
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  5المادة 

  أسلوب اتخاذ القرارات

ن بيد أن مثل هذه القرارات تكو. ينبغي، بصورة عامة، أن تعبر قرارات رئيس اللجنة عن توافق اآلراء  

 إلىتبذل اللجنة قصارى جهدها للتوصل .  من أعضاء اللجنةنتأييد عضوينافذة عندما تكون حاصلة على 

وعند استنفاد مثل هذا الجهد تسري قرارات رئيس اللجنة عندما تحظى بتأييد أربعة . القرارات بتوافق اآلراء

  . أعضاء آخرين

  6المادة 

  االشتراك في الجلسات

لدولي للتنمية الزراعية أو لموظف من موظفي الصندوق يعينه رئيس الصندوق يجوز لرئيس الصندوق ا  

ويعين رئيس الصندوق الموظف المناسب أو . كممثل له، في حالة غيابه، أن يشترك في مداوالت اللجنة

ع الموظفين المناسبين اللذين عليهم أن يقدموا، بناء على طلب اللجنة، المعلومات التي قد تكون الزمة الضطال

  .اللجنة بمسؤولياتها بموجب اختصاصاتها

  7المادة 

  الوثائق والمحاضر والتقارير

 وال تتاح لغير أعضاء محظورة سرية تماماتكون أعمال اللجنة والوثائق المقدمة لها ومحاضر مداوالتها،   

جعة لجنة مراويجري التعبير عن أعمال اللجنة في محاضر جلسات . وأعضاء المجلس التنفيذياللجنة 

  .، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلكالحسابات

  

 


