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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  والعشرونالتاسعة  الدورة
  ٢٠١٣مايو /أيار ٢٤- ٢٢ فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١١البند 

 لنظام املايلا

  جملس التنمية الصناعية 
  احلادية واألربعون  الدورة
  ٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧- ٢٤فيينا، 
 تمن جدول األعمال املؤقَّ) ح (٤البند 

      النظام املايل
      نظام اليونيدو املايل     
        مذكّرة من األمانة    

خفض عـدد دورات اجمللـس يف الـسنوات الـيت ال ينعقـد فيهـا املـؤمتر العـام إىل دورة                      إثر  
إدخـال تعـديل علـى نظـام      الوثيقـة  هـذه  تقتـرح  ،))و (٧- م/٣٩-  م ت ص   املقرَّر(عادية واحدة   
 .زمين لدورات أجهزة تقرير السياساتللتقومي ال االمتثال إىل رمياليونيدو املايل ي

    
    مقدِّمة  -أوالً  

خفض عـدد دورات اجمللـس يف       ر جملس التنمية الصناعية يف دورته التاسعة والثالثني         قرَّ  -١
 ٧-م/٣٩- م ت صراملقــرَّ( إىل دورة عاديــة واحــدة الــسنوات الــيت ال ينعقــد فيهــا املــؤمتر العــام

ل الــزمين لــدوريت جلنــة الربنــامج وامليزانيــة وجملــس التنميــة  ر علــى اجلــدور هــذا املقــرَّأثَّــقــد و. ))و(
وهلذا أصبح من الضروري إدخـال تعـديل علـى النظـام املـايل، وخباصـة             . الصناعية يف تلك السنوات   

  .ما يتعلق منه باملوعد النهائي لتقدمي مراجع احلسابات اخلارجي لتقاريره
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املـايل للمعـايري احملاسـبية     اليونيدو  ام  امتثال نظ وبعد إدخال عدد من التعديالت لتحقيق         -٢
جِّـه انتبـاه جلنـة الربنـامج وامليزانيـة يف دورهتـا الثامنـة        ُو، )معـايري إيبـساس   (الدولية للقطاع العـام     

وُتطلع هذه الوثيقةُ اللجنـةَ     ). PBC.28/CRP.2(حة من النظام املذكور     والعشرين إىل نسخة منقَّ   
  . مراجع احلسابات اخلارجي لتقاريرهبتقدمي على التغيري املقترح املتعلق 

    
    لنظام املايلاملقترح لنقيح الت  -ثانياً  

 من النظام املايل املتعلـق باملوعـد النـهائي          ١٠-١١البند  ل التغيري املقترح يف تعديل      تمثَّي  -٣
ن مرفق هذه الوثيقة التعديل الفعلـي للنظـام   ويتضمَّ. لتقدمي مراجع احلسابات اخلارجي لتقاريره 

  . ايل، ويرد موجز باملعلومات املتعلقة خبلفية هذه التغيريات وسياقها يف الفقرات التاليةامل
مع إدخال أحدث التعديالت عهدا علـى النظـام املـايل، علـى النحـو الـذي وافـق عليـه                       -٤

، أضيفت الـصفة املؤسـسية علـى    )١٦-م/١٤-ر م ع  املقرَّ(املؤمتر العام يف دورته الرابعة عشرة       
 البيانـات   مراجعـة راجعة السنوية اليت يقـوم هبـا مراجـع احلـسابات اخلـارجي، ومنـها                عمليات امل 

راجـع احلـسابات     مُ ُينجِـز : " مـن النظـام املـايل حاليـا علـى مـا يلـي              ١٠-١١ البند   وينصُّ. املالية
أبريل عـن أول سـنة     / نيسان ٢٠ يف موعد أقصاه يوم      راجعةاخلارجي تقاريره والبيانات املالية امل    

يونيه عن السنة الثانية مـن الفتـرة املعنيـة، عقـب الـسنة املاليـة                / حزيران ١السنتني ويوم   من فترة   
ــا          ــة وفق ــامج وامليزاني ــة الربن ــق جلن ــس عــن طري ــات، ويرســلها إىل اجملل ــيت ختــّصها تلــك البيان ال

  ".للتوجيهات اليت يصدرها املؤمتر
املــؤمتر العــام، يرتئــي دورات اجمللــس يف الــسنوات الــيت ال ينعقــد فيهــا  وإثــر خفــض عــدد   -٥

ــامج      ــة الربن ــادي عقــد دورة للجن ــزمين الع ــار وجــدول االجتماعــات ال ــة يف أي ــايو، ودورة /امليزاني م
ويف الـسنوات الـيت ينعقـد فيهـا املـؤمتر العـام، جتتمـع اللجنـة يف                  . نـوفمرب /للمجلس يف تـشرين الثـاين     

  . يونيه/مايو وجيتمع اجمللس يف حزيران/أيار
 / آذار ٢٠سنوات املقبلة االنتهاء من إعداد البيانات املالية الـسنوية حبلـول            وُيتوقَّع يف ال    -٦

ــة، لتقــدميها   ــر  إىل مراجــع احلــسابات اخلــارجي، مثّ مــارس مــن كــل ســنة مالي  إىل أجهــزة تقري
ومبـا أنـه جيـب أن ميتثـل         .  مـن النظـام املـايل      ١٠-١١املعدل  السياسات بالترتيب احملدَّد يف البند      

ــزمين ذلــك جلــ ــر الــسياسات العــادي دول االجتماعــات ال إجنــاز تقــارير ، ُيقتــرح ألجهــزة تقري
ــة امل   ــات املالي ــةمراجــع احلــسابات اخلــارجي والبيان ــصاه  راجع ــسان٢٠ يف موعــد أق ــل/ ني  .أبري

 احلـسابات عـن الـسنة األوىل مـن فتـرة الـسنتني       مراجعةوينطبق هذا املوعد النهائي على تقارير     
 ويظــلّ. مــن الفتــرة املعنيــة، عقــب الــسنة املاليــة الــيت ختــّصها تلــك البيانــات الــسنة الثانيــة وعــن 
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كمـا  .  به دون تغيري   الُعرف السائد بأن ُتحال هذه الوثائق من خالل اللجنة إىل اجمللس معموالً           
اليــة وتقــارير  بفحــص البيانــات املبــع حاليــا،أيــضا اســتمرارا للعمــل بــالعرف املتّ لجنــة، التقــوم 

م توصياهتا إىل اجمللس الذي حييلها إىل املـؤمتر مـع مـا يـراه مناسـبا مـن                    تقدِّ ت مثّ مراجعة احلسابا 
   .تعليقات

حـا لتقـدمي    موعـدا هنائيـا منقَّ   املايل النظام على املقترحالتعديل  د  دِّحي سبق، ما ضوء ويف  -٧
 ٣-٨ووفقـاً للمـادة     . تقرير مراجع احلسابات اخلارجي حبـسب مـا يـرد يف مرفـق هـذه الوثيقـة                

 التعـديل مـن خـالل اللجنـة إىل          اقـدَّم هـذ    ي  مـن النظـام املـايل،      ٢-١٢من الدستور وللبنـد     ) ج(
   .اجمللس لعرضه على املؤمتر العام لكي ينظر فيه ويعتمده

    
    اختاذه اللجنة من املطلوب اإلجراء -ثالثا  

 :التايل راملقر مشروع باعتماد اجمللس توصي أن يف تنظر أن تودُّ اللجنة لعلّ  -٨

 :الصناعية التنمية جملس إنَّ"    

، IDB.41/14-PBC.29/14حيـيط علمـا باملعلومـات الـواردة يف الوثيقـة       )أ(    
للجـدول   لالمتثال   ااعُترب ضروري والذي  ح على النظام املايل،     مبا يف ذلك التعديل املُقترَ    

  ؛الزمين للدورات املعتادة ألجهزة تقرير السياسات

 على نظام   عشرة التعديل اخلامسة   املؤمتر العام يف دورته      م إىل ر أن يقدِّ  يقرِّ )ب(    
 ."، لكي ينظر فيه ويعتمدهIDB.41/14-PBC.29/14 يف مرفق الوثيقة املايل املبيَّناليونيدو 
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  املرفق
 

    املايل ليونيدوا نظام علىاملقترح التعديل     
     لحساباتاملراجعة اخلارجية ل - احلادية عشرة املادة

 ير تقدمي التقار
  

] حبلـول [ راجعـة  ُينجِز ُمراجع احلـسابات اخلـارجي تقـاريره والبيانـات املاليـة امل             :١٠-١١ البند
يونيـه  / حزيـران  ١عن أول سنة من فتـرة الـسنتني ويـوم           [أبريل  / نيسان ٢٠يف موعد أقصاه يوم     

يرسـلها إىل   ، و ]عن السنة الثانية من الفترة املعنية، عقب السنة املالية اليت ختّصها تلـك البيانـات              
  جلنـةُ فحـصُ وت .اجمللس عن طريق جلنة الربنامج وامليزانية وفقا للتوجيهات اليت يـصدرها املـؤمتر         

 احلسابات وتبعث بتوصياهتا إىل اجمللـس الـذي         مراجعة  وتقاريرَ  املاليةَ الربنامج وامليزانية البياناتِ  
 .حييلها إىل املؤمتر مع ما يراه مناسبا من تعليقات

 


