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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثالثون

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٣-٢٠فيينا، 

 جلنة الربنامج وامليزانية
  احلادية والعشرونالدورة
 ٢٠٠٥ مايو/ أيار١٢-١٠فيينا، 
    من جدول األعمال املؤقت٩البند 

 النظام املايل
 

 تعديالت ملرفق النظام املايل
 

 مقدمة من األمانة

توجــه هــذه الوثــيقة االنتــباه إىل الصــالحيات اإلضــافية الــيت حتكــم مــراجعة حســابات اليونــيدو، وتلــتمس موافقــة   
 .اهليئات التشريعية على تعديل مرفق النظام املايل

 

غرض من هذا التقرير هو التماس موافقة اهليئات ال -١
 )١( من مرفق النظام املايل٥التشريعية على جعل الفقرة  

حسابات منظمة  م مراجعة اليت تنظّ اإلضافيةالصالحيات (
متوافقة مع املمارسة اليت ) األمم املتحدة للتنمية الصناعية

______________ 

 خة  املؤرIDB.25/CRP.4يرد النظام املايل يف الوثيقة    (1) 
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٣

-١٩٩٤يتبعها مراجع احلسابات اخلارجي منذ فترة السنتني 
ويتعلّق التغيري، يف مجلة أمور، مبسؤولية إدارة   . ١٩٩٥

اليونيدو ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي لدى إبداء 
 .رأي بشأن البيانات املالية للمنظمة 
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 اخللفية -أوال 

الوثيقة  (١٩٩٣-١٩٩٢حىت فترة السنتني   -٢
IDB.13/7-PBC.10/8(   ن رأياكانت البيانات املالية تتضم ،

احلسابات اخلارجي عن تلك البيانات دون إشارة  من مراجع 
إىل مسؤولية اإلدارة، باستثناء أن البيانات املالية كانت       
حتتوي على شهادة، موقّعة من املدير العام ومدير الشؤون   

تصادق على البيانات املرفقة،   :"املالية، تنص على ما يلي  
 ".ا، واجلداول املتصلة "السابع"إىل " األول"املرقّمة من 

الوثيقة   (١٩٩٥-١٩٩٤واعتبارا من فترة السنتني  -٣
IDB.16/2-PBC.12/2(  أي بعد تعيني مراجع حسابات ،

 رئيس احملكمة االحتادية ملراجعة احلسابات   (خارجي جديد 
، ينص يف الرأي التدقيقي على مسؤولية اإلدارة   )يف أملانيا 

وعالوة على ذلك،    . ومسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي
رد يف البيانات املالية شهادة تفصيلية موقّع عليها من املدير      ت

العام ومدير الشؤون املالية تنص، يف مجلة أمور، على أما 
وتتبع   . يتحمالن املسؤولية عن إعداد البيانات املالية وصحتها   

هذه املمارسة منذ ذلك احلني، مبا يف ذلك لفترة السنتني    
٢٠٠٣-٢٠٠٢. 

وجه انتباه اهليئات التشريعية، يف    ١٩٩٨ويف عام  -٤
 مذكّرة بشأن املسائل املتصلة مبراجعة احلسابات    

)IDB.20/6-PBC.14/5(   مة من مراجعإىل املعلومات املقد ،
رئيس احملكمة االحتادية ملراجعة  (احلسابات اخلارجي 

بشأن املسائل الصادرة عن فريق    )  يف أملانيا احلسابات
حدة والوكاالت املتخصصة  مراجعي حسابات األمم املت 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليت تتطلّب إدخال تغيري    
والغرض من .  من مرفق النظام املايل٥على نص الفقرة  

الرأي التدقيقي املنقّح هو اجلمع بني االهتمام املناسب 
بالعناصر الرئيسية وإتاحة جمال للتباين من أجل مالءمة    

اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد   وكانت . الظروف الفردية 
وافقت بالفعل على هذا التغيري يف دورا الثانية واخلمسني     

 ).١٩٩٧، يف عام  ٥٢/٢١٢القرار (

واعتمدت جلنة الربنامج وامليزانية يف دورا الرابعة    -٥
، الذي أحاطت فيه علما باملعلومات  ٩٨/٥عشرة االستنتاج    

 وطلبت إىل الفريق IDB.20/6-PBC.14/5الواردة يف الوثيقة 
العامل بني الدورات املعين بالتعديالت املقترح إدخاهلا على   

أن يأخذ يف االعتبار اقتراح فريق مراجعي  "النظام املايل 
 من مرفق النظام  ٥احلسابات اخلارجيني فيما يتعلق بالفقرة 

-IDB.20/6املايل على النحو الوارد يف املرفق األول بالوثيقة   

PBC.14/5.. .". لس بأن يعتمد مشروعوأوصت اللجنة ا
إن جملس التنمية الصناعية يوصي املؤمتر العام  : "املقرر التايل

بأن حييط علما باملعلومات املقدمة بناء على طلب مراجع 
 بشأن  IDB.20/6-PBC.14/5احلسابات اخلارجي يف الوثيقة 

 ".املسائل ذات الصلة مبراجعة احلسابات

ارير الفريق العامل بني الدورات املعين   وال تشري تق  -٦
بالتعديالت املقترح إدخاهلا على النظام املايل إىل أن الفريق  

بيد أن الس . نظر يف املسائل املتصلة مبراجعة احلسابات 
أوصى بأن حييط املؤمتر العام علما باملعلومات املقدمة بناء      

 IDB.20/6على طلب مراجع احلسابات اخلارجي يف الوثيقة 
/ ٢٠-م ت ص(بشأن املسائل املتصلة مبراجعة احلسابات 

 املقرر   (، وفعل املؤمتر العام ذلك يف دورته الثامنة )٣-م
 ).١١-م /٨-م ع

  
 املسألة -ثانيا

لوحظ يف استعراض أُجري مؤخرا أن النظام املايل    -٧
، IDB.25/CRP.4الوثيقة (الساري املفعول حاليا يف اليونيدو 

ال يتجلّى فيه التغيري     ) ٢٠٠٢أبريل   /نيسان  ٢٣املؤرخة 
 من املرفق بشأن املسائل املتصلة   ٥املقترح لنص الفقرة 

 ٤الفقرة   (١٩٩٨مبراجعة احلسابات، كما اقترح يف عام   
 ).أعاله

/ ٨-وترى األمانة أن اعتماد املؤمتر العام املقرر م ع     -٨
 من مرفق النظام  ٥ ال يشكّل إذنا بتعديل الفقرة    ١١-م
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ملايل، نظرا لعدم اختاذ اإلجراءات اليت تتفق مع استنتاج جلنة   ا
  ٦الفقرة (فاإلحاطة باملعلومات  . ٩٨/٥الربنامج وامليزانية  

ال تساوي املوافقة على تعديل، ألن التعديل يدرج يف    ) أعاله
  ٥ولذلك فاملؤمتر العام مل يعدل الفقرة   . مقرر يعتمده املؤمتر  
 .من مرفق النظام املايل

 من مرفق النظام املايل ٥ولضمان جعل الفقرة  -٩
-IDB.20/6متماشية مع االقتراح الذي قدم أصال يف الوثيقة 

PBC.14/5 وكذلك مع املمارسة الفعلية اليت ظل مراجع ،
-١٩٩٤احلسابات اخلارجي يتبعها اعتبارا من فترة السنتني  

، )مراجع احلسابات اخلارجي احلايل وسلفه كالمها  (١٩٩٥
م قرار حمدد من اهليئات التشريعية، وبذلك يتم االمتثال    يلز

لتوصية مراجع احلسابات اخلارجي، وفريق مراجعي 
حسابات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة والوكالة     

.  العامة لألمم املتحدةةالدولية للطاقة الذرية، وقرار اجلمعي
مرفق  من ٥ويرد يف مرفق هذه الوثيقة النص احلايل للفقرة 

 .النظام املايل والنص املعدل املقترح

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه -ثالثا 
رمبا ترغب اللجنة يف النظر يف اعتماد مشروع    -١٠

 :االستنتاج التايل 

 :إن جلنة الربنامج وامليزانية" 

حتيط علما باملعلومات املقدمة يف الوثيقة   )أ( 
IDB.30/4-PBC.21/4 ؛ 

س التنمية الصناعية بأن يعتمد  توصي جمل )ب( 
 :مشروع املقرر التايل

إن جملس التنمية الصناعية يوصي املؤمتر العام بأن   " 
 من مرفق النظام املايل،   ٥يوافق على النص املنقّح للفقرة  

 ."IDB.30/4-PBC.21/4بصيغته الواردة يف مرفق الوثيقة  
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 مرفق

  من مرفق النظام املايل٥الفقرة 

 حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  اليت تنظم مراجعةاإلضافيةالصالحيات 

 النص احلايل )التغيريات مبينة بالبنط العريض(النص املنقّح 
 ن   . بشأن البيانات املالية للمنظمة     ويوقّع عليه  ن عـلى املراجع أن يبدي رأيا      يتعـين أن يتضمويتعي

 :ذلك الرأي العناصر األساسية التالية
 حتديد البيانات املالية اليت روجعت؛ )أ( 
إشـارة إىل مسؤولية إدارة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومسؤولية            )ب( 

 مراجع احلسابات اخلارجي؛ 
 إشارة إىل املعايري التدقيقية اليت اتبعت؛ )ج( 
 وصف للعمل الذي أُجنز؛ )د( 
 :يما يتعلق مبا يليإعراب عن رأي بشأن البيانات املالية ف )ه( 
مـــة تعـــرض عـــلى حنـــو صـــحيح الوضـــع   كانـــت البـــيانات املالـــية املقدإذامـــا  • 

املـايل القـائم عـند ايـة الفـترة، ونـتائج عملـيات املـنظمة خـالل الفـترة املنتهية                      
 عندئذ؛ 

 ت وفقا للمبادئ احملاسبية املذكورة؛عد كانت البيانات املالية قد أُإذاما  • 
ى واألساس  قـت عـلى أسـاس يتمش      ب احملاسـبية قـد طُ     السياسـات ت   كانـ  إذامـا    • 

 ع يف الفترة املالية السابقة؛املتب 
 ؛لنظام املايل والسند التشريعيل املعامالت امتثال إعراب عن رأي بشأن )و( 
 تاريخ إبداء الرأي؛ )ز( 
 اسم مراجع احلسابات اخلارجي ومنصبه؛ )ح( 
تقريـر مـراجع احلسابات اخلارجي عن البيانات        إشـارة، عـند االقتضـاء، إىل         )ي( 

 .املالية 

ع عليه ن على املراجع أن يبدي رأيا على النحو التايل ويوقّيتعي: 
ــية، املــرقّ   " ــرفقة التال ــية امل ــيانات املال ــيزا واملمــي... إىل ... مة مــنلقــد درســت الب زة متي

تنمية الصناعية  واضـحا، واجلـداول ذات الصـلة، مـن جـداول مـنظمة األمـم املتحدة لل                
وقد مشلت الدراسة . ٢٠(..)ديسمرب / كـانون األول ١٣عـن الفـترة املالـية املنتهـية يف         

 احملاســبية ومــا رأيــته ضــروريا يف الظــروف  لإلجــراءاتالــيت أجريــتها استعراضــا عامــا  
ن ذلك ويبـي ، "الراهـنة مـن فحـوص للسـجالت احملاسـبية وغريهـا مـن األدلـة املسـاعدة            

 :اء ما يليالرأي، حسب االقتض
ــا  )أ(  ــية املقد إذام ــيانات املال مــة تعــرض عــلى حنــو صــحيح    كانــت الب

ــنظمة       ــيات امل ــتائج عمل ــة الفــترة، ون الوضــع املــايل القــائم عــند اي
 خالل الفترة املنتهية عندئذ؛ 

ت وفقــا للمــبادئ احملاســبية عــد كانــت البــيانات املالــية قــد أُإذامــا  )ب( 
 املذكورة؛ 

ــا  )ج(  ــبادئ احملاســبية قــد طُ  كانــتإذام ى قــت عــلى أســاس يتمشــ  ب امل
 بع يف الفترة املالية السابقة؛واألساس املت 

 . كانت املعامالت متفقة مع النظام املايل والسند التشريعيإذاما  )د( 
 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


