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 موجهة من األمني العـام إىل       2003أكتوبر  / تشرين األول  22رسالة مؤرخة       
      رئيس جملس األمن

الذي أكد، فيه اجمللـس     ) 2003 (1511أتشرف بأن أشري إىل قرار جملس األمن          
على عدة أمور منها ضرورة القيام، على سبيل األولوية، بإنشاء اجمللس الـدويل للمشـورة               

ويسرين أن أبلـغ جملـس      ). 2003 (1483 من القرار    12ه يف الفقرة    واملراقبة املشار إلي  
األمن بأنين قمت اليوم، مع الرؤساء التنفيـذيني للصـندوق العـريب لإلمنـاء االقتصـادي                
واالجتماعي وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل بـإقرار اختصاصـات اجمللـس الـدويل      

كم تذكرون أن الغرض من اجمللـس الـدويل   ولعل. للمشورة واملراقبة وبذلك مت إنشاء اجمللس 
 1483للمشورة واملراقبة هو املساعدة يف حتقيق األهداف املبينة يف قـرار جملـس األمـن                

وهي كفالة استخدام صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة لألغراض الـواردة يف            ) 2003(
النفط واملنتجـات    من ذلك القرار وكفالة أن تكون مبيعات صادرات العراق من            14الفقرة  

  .النفطية والغاز الطبيعي متفقة مع أفضل ممارسات السوق الدولية السائدة
ويعتزم الرؤساء التنفيذيون القيام فورا بتعيني ممثليهم يف اجمللس الـدويل للمشـورة               

  .واملراقبة ويتطلعون إىل التبكري بعقد اجتماع للمجلس
  عنان. كويف ع) توقيع(
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    املرفق  
ملوقعني أدناه، وقد قمنا بإقرار اختصاصات اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة          إننا حنن ا    

 1483ننشئ بذلك اجمللس للمساعدة يف حتقيق األهداف املبينة يف قـرار جملـس األمـن                
)2003.(  

أكتـوبر  / تشرين األول  21ُحرر يف مدينة الكويت ونيويورك وواشنطن العاصمة يف           
2003.  

  هورست كوهلر) توقيع(       احلمدعبد اللطيف يوسف) توقيع(
  املدير العام        املدير العام، رئيس جملس اإلدارة

  صندوق النقد الدويل    الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
  
  وولفنسون. جيمس د) توقيع(          عنان. كويف ع) توقيع(

  رئيس            األمني العام
  البنك الدويل            األمم املتحدة
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    ات اجمللس الدويل للمشورة واملراقبةاختصاص    
  :اهلدف  -  1  

هدف الصندوق الدويل للمشورة واملراقبة هو املساعدة يف حتقيق األهداف املبينـة يف           
وهي كفالة استخدام صندوق التنمية     ) 1483القرار  ) (2003 (1483قرار جملس األمن    

القرار وكفالة أن تكون مجيع      من ذلك    14للعراق بطريقة شفافة لألغراض الواردة يف الفقرة        
مبيعات صادرات العراق من النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي متفقـة مـع أفضـل               

  .ممارسات السوق الدولية السائدة
  :األعضاء  -  2  

، يضم اجمللس ممثلني مؤهلني     1483 من القرار    12على النحو املشار إليه يف الفقرة         -ألف 
ألمني العام لألمم املتحدة واملدير العام لصندوق النقد        على النحو الواجب لكل من ا     

الدويل واملدير العام للصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ورئيس البنـك           
ويتعني أن يكون لكل واحدة من هذه املؤسسات عضـو          . الدويل لإلنشاء والتعمري  

  .واحد يف اجمللس
ر مع سلطة التحالف املؤقتة مخسة مراقبني فيـه         جيوز للمجلس أن ُيعيِّن، بعد التشاو       -باء 

على األكثر من قائمة مرشحني مستقلني ومؤهلني ينبغي أن يكـون مـن بينـهم               
وتشترط يف أي تعيني من هـذا       . مواطنون عراقيون يسميهم جملس احلكم يف العراق      

  .القبيل موافقة كافة أعضاء اجمللس باإلمجاع
ل عضو أن يكون مصحوبا بعضو مناوب يعينـه         يف أي اجتماع للمجلس، جيوز لك       -جيم 

  .الرئيس التنفيذي للمؤسسة املعنية ومبستشاريني اثنني على األكثر
  
  :الصالحيات واملسؤوليات  -  3  

مراجعو احلسابات  /مراجع احلسابات اخلارجي  (اختيار احملاسبني العموميني املستقلني       -ألف 
 من  20 و   12شار إليهم يف الفقرتني     احملاسبون العموميون املستقلون امل   : )اخلارجيون

مراجعـو احلسـابات    /مراجع احلسـابات اخلـارجي    “) (2003 (1483القرار  
يسميهم ويعينهم رئيس سلطة التحالف املؤقتة، رهنا مبوافقة اجمللـس          ) ”اخلارجيون

وختضع ملوافقة اجمللس عملية اختيار مراجـع احلسـابات         . الدويل للمشورة واملراقبة  
عملـهم  /ي احلسابات اخلارجيني واإلطار املرجعي ألهداف عملـه       مراجع/اخلارجي

  .ونطاقه وأسلوبه
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ينبغي لنطـاق عمليـات املراجعـة       . نطاق عمليات املراجعة اخلارجية للحسابات      -باء 
اخلارجية للحسابات أن ميكن اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة من حتقيق هدفه املبني            

مل نطاق عمليات املراجعة اخلارجية للحسـابات       ويتعني أن يش  .  أعاله 1يف العنوان   
مبيعات صادرات العراق من النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعـي          ’ 1‘ : ما يلي

، لدعم هدف كفالة متشي تلـك املبيعـات مـع أفضـل             )”مبيعات الصادرات “(
الـذي  ” حساب مقبوضات عائدات النفط ’ “2‘ممارسات السوق الدولية السائدة؛     

 املصرف املركزي العراقي يف مصرف االحتيـاطي االحتـادي بنيويـورك؛    حيتفظ به 
يشمل، على سبيل الـذكر ولـيس احلصـر، مجيـع           (صندوق التنمية للعراق     ’3‘

التدفقات واالستثمارات واألصول األخرى واملدفوعات واخلصوم والنثريات اخلاصة        
يقـة شـفافة    ، لدعم هدف كفالة استخدام الصندوق بطر      )بصندوق التنمية للعراق  

املوارد املدفوعة من صندوق التنمية للعـراق،       ’ 4‘ووفقا إلجراءات املراقبة املنطبقة؛     
. لدعم هدف كفالة استخدام أموال الصندوق للمقاصد اليت دفعـت مـن أجلـها             

مراجعـو احلسـابات    /، سيقوم مراجع احلسابات اخلـارجي     ’4‘وألغراض النقطة   
كانت املدفوعات من صندوق التنمية للعـراق       حتديد ما إذا    ) أ: (اخلارجيون مبا يلي  

وتقييم ما إذا   ) ب(مأذونا هبا على النحو الواجب واستلمتها اجلهة املتلقية املقصودة؛          
مبا يف ذلك شرط كفالـة سـجالت        (كانت عمليات مراقبة اجلهة املتلقية املقصودة       

.  املقصود كافية لضمان استخدام املبالغ املدفوعة من الصندوق على النحو        ) مضبوطة
وُيضطلع هبذا التقييم على النحو احملدد يف العقد املـربم مـع مراجـع احلسـابات                

  .مراجعي احلسابات اخلارجيني/اخلارجي
يستعرض اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة تقارير مراجعـة        . تقييم مراجعة احلسابات    -جيم 

ت اخلـارجيون   مراجعو احلسـابا  /احلسابات اليت يعدها مراجع احلسابات اخلارجي     
إذا كانت عمليات مراجعة احلسابات قد متت بطريقة مرضـية وشـاملة             لتحديد ما 

  .ووفقا للمعايري الصحيحة
يقوم اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة برصد اإلبـالغ        : اإلبالغ املايل /املراقبة الداخلية   -دال 

تة من أجـل اجملـاالت      املايل ونظم املراقبة الداخلية اليت أنشأهتا سلطة التحالف املؤق        
 باء أعاله ويسـدي     3اخلاضعة للمراجعة اخلارجية للحسابات املشار إليها يف الفقرة         

  .املشورة، عند االقتضاء، إىل سلطة التحالف املؤقتة بشأن مالءمة هذه النظم
جيوز للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة أن يقرر، مـىت         : املراجعة اخلاصة للحسابات    -هاء 

ك، أفضل املمارسات الدولية ملراجعة احلسـابات، أن جيـري مراجـع            سّوغت ذل 
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احلسابات اخلارجي أو مراجعو احلسابات اخلارجيون أو غريهـم مـن احملاسـبني             
مراجعة ) مراجعو احلسابات اخلاصون  /مراجع احلسابات اخلاص  (العموميني املستقلني   

 واملراقبة ومتشيا مع    خاصة للحسابات يف مجيع جماالت والية اجمللس الدويل للمشورة        
ويقوم اجمللس، بعد استشارة سلطة التحالف      . 1483أهداف قرار جملس األمن رقم      

املؤقتة، بوضع اإلطار املرجعي ألهداف أي مراجعة للحسابات مـن هـذا القبيـل              
وجيب أن تتم هذه املراجعة وفقـا للمعـايري الدوليـة ملراجعـة             . ونطاقها وأسلوهبا 

  .احلسابات
حيق للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة اسـتعراض مجيـع       : ع على املعلومات  االطال  -واو 

الدفاتر املالية وغريها من السجالت واالتصال جبميع املوظفني ذوي الصلة بواليتـه،            
 باء  3مبن فيهم الذين خيضعون للمراجعة اخلارجية للحسابات املشار إليها يف الفقرة            

ارجيون واملراجعون اخلاصـون للحسـابات      أعاله ومبن فيهم مراجعو احلسابات اخل     
وأي مراجعني داخليني للحسابات تكلفهم سلطة التحالف املؤقتة، عند االقتضـاء،           

  .لتحقيق األغراض واالضطالع باملهام الواردة يف هذه االختصاصات
ينفذ اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة، متشيا مع اختصاصاته، مهام مماثلة ملهام اللجان              -زاي 

اخلارجية ملراجعة احلسابات وجيوز له تقدمي املعلومات والتعليقات لسلطة التحـالف           
  .1483املؤقتة وفقا ملا خيدم أغراض قرار جملس األمن رقم 

  
  الكشف عن املعلومات  -  4  

يكفل اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة الكشف العلين عن مجيع تقـارير مراجعـة               -ألف 
ه االختصاصات وتعليقات اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة       احلسابات املتوخاة يف هذ   

  .على هذه التقارير
جيب الكشف عن مجيع حماضر اجتماعات اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة ومجيـع              -باء 

وجيـوز  .  يوما بعد انتهاء اجمللس من إعداد صيغتها النهائيـة         30تقاريره يف غضون    
  .ملعارضة اليت تنشر يف احملاضر أو التقاريرألعضاء اجمللس اإلعراب عن آرائهم ا

يتخذ اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة مجيع اخلطوات املعقولة لكفالة محايـة املـواد               -جيم 
  .احلساسة والسرية

  
  :رئاسة اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة  -  5  

مجاع أعضائه، ملـدة    خيتار اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة رئيسا من بني أعضائه، بإ           -ألف 
  .ال تتجاوز سنة واحدة
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يعمل الرئيس كممثل رئيسي للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة يف االتصاالت مـع              -باء 
  .سلطة التحالف املؤقتة ومع مصرف العراق املركزي ومع األطراف الثالثة األخرى

السجالت الرمسية  ويقدم الرئيس اإلرشاد لألمانة العامة يف جمال إعداد ومسك مجيع             -جيم 
  .للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة وحماضر اجتماعاته

 مـن   24يعمل اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة على تيسري اإلبالغ الوارد يف الفقرة              -دال 
  .1483القرار 

  
  :االجتماعات والقرارات  -  6  

ة ومكـان انعقادهـا،     حيدد اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة تواتر اجتماعاته العادي         -ألف 
  .وتعقد هذه االجتماعات كل ثالثة أشهر على األقل

تعقد االجتماعات االستثنائية مببادرة من رئيس اجمللس أو بناء على طلب أي عضوين               -باء 
  .من أعضائه

يتكون نصاب أي اجتماع من اجتماعات اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة من ثالثة              -جيم 
  .اجمللس األربعةعلى األقل من أعضاء 

الغرض املقصود هو أن يقوم اجمللس باختاذ اإلجراءات والقرارات على أساس توافـق               -دال 
ويتخذ اجمللس قراراته بتصويت أغلبية أعضائه، إال يف حالة عدم التمكن مـن             . اآلراء

  .ذلك وما مل يتحدد خالف ذلك يف هذه االختصاصات
مراجعـي  /ا، دعوة مراجع احلسابات اخلـارجي     جيوز للمجلس، وفقا ملا يراه مناسب       -هاء 

احلسابات اخلارجيني أو املراقبني أو غريهم من األطراف األخرى ذات الصلة حلضور            
  .اجتماعات اجمللس

  
  :األمانة/املنسق اإلداري  -  7  

تقوم سلطة التحالف املؤقتة بتعيني منسق إداري لتناول الطلبات اليت يقدمها اجمللـس               -ألف 
رة واملراقبة من أجل الدعم السوقي الذي يـتعني تـوفريه، حسـب             الدويل للمشو 

  .االقتضاء، بالنسبة الجتماعات اجمللس وغريها من األعمال العامة اليت يقوم هبا
التكاليف اليت يتكبدها أعضاء اجمللس ونواهبم ومستشاريهم تتحملها املؤسسات اليت            -باء 

  .ينتمون إليها
ما مت االتفاق عليه مع سلطة التحـالف املؤقتـة، والـيت            التكاليف املعقولة، حسب      -جيم 

مراجعو احلسابات اخلـارجيون وأي مراجـع       /يتكبدها مراجع احلسابات اخلارجي   
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مراجعني خاصني للحسابات وأي خرباء فنيني ومستشارين خارجيني لعينهم         /خاص
عنه تسترد  اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة ألداء واجبات من أجل اجمللس أو بالنيابة            

  .من أموال صندوق التنمية للعراق
ال حيق ألعضاء اجمللس ولنواهبم ومستشاريهم احلصول على أي مرتبات أو غريها من               -دال 

أشكال التعويض من سلطة التحالف املؤقتة أو من صندوق التنمية للعـراق مقابـل              
  .خدماهتم

م للمجلس مبا يف ذلك احملافظـة       وتوفر األمانة الدع  . ينشئ اجمللس أمانة مقرها بغداد      -هاء 
وسـتتحمل  . على حماضره وسجالته ومداوالته واتصاالته الداخلية مـع أعضـائه         

التكاليف املرتبطة باألمانة واجتماعات اجمللس وغريها من أعماله العامة املؤسسـات           
  . ألف أعاله2األربع املشار إليها يف الفقرة 

  
  فودالتعديالت واإلجراءات اإلضافية والو  -  8  

تقتضي أي تعديالت على هذه االختصاصات موافقة مجيع أعضاء اجمللـس الـدويل               -ألف 
للمشورة واملراقبة، وذلك بعد استشارة سلطة التحالف املؤقتة، وستنشـرها سـلطة            
التحالف املؤقتة، ويشترك احلصول على موافقة سلطة التحـالف املؤقتـة علـى أي      

  .املؤقتة أو مسؤولياهتاتعديل قد يؤثر على حقوق سلطة التحالف 
جيوز للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة اعتماد إجراءات أخرى الزمة لتنفيذ هـذه              -باء 

ويف احلالة اليت قد تؤثر فيها      . االختصاصات، ستكون متمشية مع هذه االختصاصات     
هذه اإلجراءات تأثريا ماديا على حقوق سلطة التحالف املؤقتة، يستشـري اجمللـس             

  .لمشورة واملراقبة سلطة التحالف املؤقتة قبل اعتماد هذه اإلجراءاتالدويل ل
جيوز للمجلس الدويل للمشورة واملراقبة تعيني خرباء فنيني أو مستشارين خـارجيني              -جيم 

أو االستعانة هبم، عند االقتضاء، لتحقيق األغراض وتأدية املهام املنصوص عليهـا يف             
  .هذه االختصاصات

الختصاصات األسبقية يف حالة وجود أي تعارض بينها وبني أحكام أي           تكون هلذه ا    -دال 
مرسوم أو الئحة تنظيمية صادرة عن سلطة التحالف املؤقتة مبا يف ذلك على سـبيل               
الذكر وليس احلصر لوائح سلطة التحالف املؤقتة املنشئة لصندوق التنميـة للعـراق             

  .وجملس استعراض الربامج
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يتم إنشاء اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة، بناء على موافقة الرؤسـاء التنفيـذيني               -ف أل

 ألف أعاله على هـذه االختصاصـات      2للمؤسسات األربع املشار إليهم يف الفقرة       
وتنشر سلطة التحالف املؤقتـة اختصاصـات       . بعد استشارة سلطة التحالف املؤقتة    
  .اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة

مىت تشكلت على النحو الصحيح حكومة للعراق معترف هبا دوليا وممثلـة لشـعبه،        -اء ب
، ستوضع الترتيبات الالزمة ليتم فورا حـل اجمللـس          1483حسبما ورد يف القرار     
  .الدويل للمشورة واملراقبة

 
 


