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  جملس التنمية الصناعية  
  الرابعة واألربعونالدورة
  ٢٠١٦ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٤-٢٢ فيينا،
  (ب) من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند

       إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات
      إنشاء جلنة استشارية ملراجعة احلسابات    
     تقرير من املدير العام    

يف دورهتـا الثانيـة    جلنـة الربنـامج وامليزانيـة   الذي اعتمدته  ٢٠١٦/٢ ستنتاجالل وفقاً  
ــثالثني،  ــدَّم يفوال ــة   ُتق ــاتهــذه الوثيق ــدُّ  معلوم ــة     معــن التق ــق بإنشــاء جلن ــا يتعل احملــرز فيم

هلـذه   مشـروع اإلطـار املرجعـي   هـذه الوثيقـة   مرفـق  يـرد يف  و .استشارية ملراجعـة احلسـابات  
  .ملوافقة عليهمن أجل الس م إىل اجملقدَّامل اللجنة االستشارية

    
    مةمقدِّ    

، ٢٠١٦/٢طلبـت جلنــة الربنــامج وامليزانيــة يف دورهتـا الثانيــة والــثالثني، يف اســتنتاجها     -١
إىل املدير العام أن يقدِّم إىل الدول األعضاء يف أقرب وقت ممكن مشروع إطار مرجعي للجنـة  

ــة الوصــل بــني ا     ــل حلق ــة احلســابات، متث ــة  استشــارية ملراجع ــدول األعضــاء واملراجع إلدارة وال
الداخليــة واخلارجيــة للحســابات، مــن أجــل التحضــري إلنشــاء تلــك اللجنــة. وتلبيــة لــذلك           

ُيقــدَّم يف هــذا التقريــر مشــروع اإلطــار املرجعــي لتلــك اللجنــة االستشــارية إىل اجمللــس  الطلـب، 
  لكي يتَّخذ قراراً بشأنه.
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    اخللفية    
مسـألة عـدم وجـود     ٢٠٠٣تعـاقبون منـذ عـام    املارجيون خلـ اسـابات  احلأثار مراجعـو     -٢

ر مراجع احلسابات اخلـارجي احلـايل ذلـك يف تقريـره     وكرَّ .جلنة ملراجعة احلسابات يف اليونيدو
  .)IDB.44/3-PBC.32/3( ٢٠١٦يونيه /م إىل اللجنة يف حزيراناألخري املقدَّ

يـر وحـدة التفتـيش املشـتركة     إنشاء جلنة ملراجعـة احلسـابات يف تقر  قد ذُكرت مسألة و  -٣
ــذلك يف     ٢٠١٠/٥ ــدة"، وكـ ــم املتحـ ــة األمـ ــابات يف منظومـ ــة احلسـ ــة مراجعـ ــون "وظيفـ املعنـ

ا بشـأن وظيفـة املراجعـة الداخليـة للحسـابات يف منظومـة األمـم        استعراض املتابعة اجلاري حالي
  .وظيفة الرقابة ممارسة فضلى لتحسني احلوكمة والشفافية وتعزيز استقاللية ااملتحدة، باعتباره

إطـار  ’مكتب الرقابة الداخلية واألخالقيات يف اليونيدو يتبـع يف تسـيري أعمالـه     ومبا أنَّ  -٤
تقريـر   وبـالنظر إىل الصادر عن معهد مراجعي احلسابات الداخليني، ‘ املمارسات املهنية الدولية
علـى إنشـاء    يشجع مؤسسات منظومة األمم املتحدة، الذي ٢٠١٠/٥وحدة التفتيش املشتركة 

يف إنشـاء جلنـة استشـارية    بـالنظر  اليونيدو  تلزمجلان ملراجعة احلسابات، فقد كانت هناك أسباب 
إنشــاء جلنــة  فــإنَّ ،وعــالوة علــى ذلــك  .مســتقلة ملراجعــة احلســابات (جلنــة مراجعــة احلســابات)  

تلبيـة شـروط    مراجعة احلسابات املقترح سيزيد من تعزيز املعايري االئتمانية للمنظمة ويساعد على
  .شركائها الدوليني واإلمنائيني بصورة وافية

يف للحوكمـة والرقابـة    ةرئيسـي مـن املقتضـيات ال  وقد أصبحت جلان مراجعة احلسابات   -٥
 جلان مراجعة احلسـابات هـي هيئـات استشـارية مسـتقلة      ومبا أنَّ .مجيع أنواع املنظمات احلديثة

ة اهليئـات التشـريعية واملـديرين العـامني للمنظمـات      ملسـاعد  نشـأ أساسـاً  فإهنا ُت ،خرباءمؤلفة من 
ــاء مبســؤولياهت   ــى الوف ــا    م يف جمــالعل ــة، مب ــة واحلوكم ــة    يشــملالرقاب ــة الضــوابط الداخلي فعالي

  .وعمليات إدارة املخاطر واحلوكمة
ــام       ومــن مثَّ  -٦ ــدير الع ــثالثني إىل امل ــة وال ــة يف دورهتــا الثاني ــامج وامليزاني ــة الربن طلبــت جلن
إىل  ذي الصـلة  م مشـروع اإلطـار املرجعـي   وأن يقدِّ استشارية ملراجعة احلساباتجلنة ينشئ  أن

إىل اإلطـار املرجعـي   رسـل مشـروع   وقـد أُ  .أقـرب وقـت ممكـن    الدول األعضاء يف اليونيـدو يف 
    .٢٠١٦يوليه /متوز ٢٨املؤرخة  ٢٦  الدول األعضاء يف اليونيدو يف املذكرة اإلعالمية رقم

الـدول   مـن أجـل   إحاطـة األمانة جلسة  نظمتع اإلطار املرجعي، مشرو إرسالوعقب   -٧
تشـرين   ١٥و ٩، تلتـها جلسـتا إحاطـة عقـدتا يف     ٢٠١٦أكتـوبر  /تشـرين األول  ٢٠األعضاء يف 

ي ووضعه يف صيغته النهائية، لكي مناقشة مشروع اإلطار املرجع، من أجل ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
  عني.ينظر فيه اجمللس يف دورته الرابعة واألرب
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    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    
  :أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرر التايل اجمللس يودُّ لعلَّ  -٨

  :جملس التنمية الصناعية إنَّ" 
بتقريـر املـدير العـام بشـأن إنشـاء جلنـة استشـارية ملراجعـة          حييط علماً  (أ)    

  )؛IDB.44/9 احلسابات (الوثيقة
مســـتقلة ملراجعـــة احلســـابات (جلنـــة مراجعـــة ينشـــئ جلنـــة استشـــارية   (ب)    

 ، لكـي تسـدي  الـداخلي  همن نظام ٦٣عمالً باملادة  ،جلنة استشارية تهااحلسابات) بصف
  ؛تهايف إطار والي املندرجةملدير العام بشأن املسائل إىل اوإليه املشورة 

يقــر اإلطــار املرجعــي للجنــة مراجعــة احلســابات، بصــيغته الــواردة يف    (ج)    
  ؛IDB.44/9 لوثيقةامرفق 

إىل التشـاور مـع الـدول األعضـاء بشـأن إجـراءات       العـام   املـديرَ  يدعو  (د)    
انتخاب أعضاء جلنـة مراجعـة احلسـابات، مـن أجـل التحضـري لتقـدمي أمسـاء املرشـحني          

  لعضويتها إىل اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني؛
 ل أعمـــاليطلـــب إدراج تقريـــر جلنـــة مراجعـــة احلســـابات يف جـــدو   (ه)    

  املقبلة."  دوراته
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  املرفق
  
 

 

  اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات 
        منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةيف 

        مشروع اإلطار املرجعي
    الغرض من جلنة مراجعة احلسابات وواليتها  -ألف  

) هي جلنة "احلساباتجلنة مراجعة "اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات (  -١
لكي من النظام الداخلي جمللس التنمية الصناعية (اجمللس)  ٦٣باملادة  استشارية منشأة عمالً

   تها.يف إطار والي املندرجةجمللس واملدير العام بشأن املسائل إىل ااملشورة  تسدي
  :والية جلنة مراجعة احلسابات ما يلي تشمل  -٢
سات احملاسبية والتقـارير املاليـة وتقـارير مراجعـة     مدى مالءمة السيا استعراض  (أ)    

  الداخلية وإسداء املشورة يف هذا الشأن؛ احلسابات
ا، وتقــدمي املشــورة بشــأهن   املخــاطر نظــم الرقابــة الداخليــة وإدارة   اســتعراض  (ب)    

  ؛السياسات واإلجراءات املتعلقة بالرقابة الداخلية وإدارة املخاطرفعالية  يشمل  مبا
ــتع  (ج)     ــابات   اســ ــة للحســ ــة الداخليــ ــة املراجعــ ــتقاللية مهمــ ــها  راض اســ وفعاليتــ

وموضــوعيتها، وتقــدمي املشــورة يف هــذا الشــأن، مبــا يشــمل التقيُّــد مبيثــاق الرقابــة الداخليــة           
واإلجــراءات واملبــادئ التوجيهيــة، واملعــايري الدوليــة املنطبقــة للمراجعــة الداخليــة للحســابات،    

  وخطة العمل السنوية؛
اض املســائل التاليــة املتعلقـــة باملراجعــة اخلارجيــة للحســابات وتقـــدمي      اســتعر   (د)    

  املشورة بشأهنا:
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األحكــام الالزمــة لكفالــة إجــراء مراجعــة خارجيــة للحســابات تتســم   ‘١‘      
  باالستقاللية والفعالية؛

  تقارير املراجعة اخلارجية للحسابات والرسائل اإلدارية ذات الصلة؛  ‘٢‘      
  توصيات الصادرة يف سياق مراجعة احلسابات؛حال تنفيذ ال  ‘٣‘      
  املسائل األخرى اليت يثريها مراجعو احلسابات اخلارجيون؛  ‘٤‘      
ــدِّمها        (ه)     ــيت يق ــيت تتخــذها اإلدارة بشــأن التوصــيات ال اســتعراض اإلجــراءات ال

  مراجعو احلسابات الداخليون ووحدة التفتيش املشتركة، وإسداء املشورة بشأهنا؛
 أيِّ عــن التقــارير إىل اجمللــس عــن أنشــطتها املندرجــة يف إطــار واليتــها وتقــدمي  (و)    

  .بنود حييلها إليها اجمللس
    

    واختيارهم ئهاومؤهالت أعضا جلنة مراجعة احلسابات تكوين  -باء  
تتألف جلنة مراجعة احلسابات من ثالثة أعضاء على األقل ومخسة أعضاء علـى األكثـر.     -٣

  ة وغري تنفيذية وبصفتهم الشخصية، وال ميكن تفويض مسؤولياهتم.وهم يعملون بصورة مستقل
، املــؤهالت املهنيــة لعضــوية اللجنــةلتأهــل يتعــيَّن أن تتــوافر لــدى املرشــحني، مــن أجــل ا   -٤

، وذلك علـى الصـعيد الـدويل أو صـعيد األمـم املتحـدة       واخلربة ذات الصلة على املستويات العليا
مبا يف ذلك  اإلطار املرجعي، ايف اجملاالت املشمولة هبذ اص،و/أو مؤسسات القطاعي العام أو اخل

عالقــة  ن أال تكــون هلــم أيُّأو مراجعــة احلســابات أو إدارة املخــاطر. ويتعــيَّ  التمويــل أو احملاســبة
يتعـيَّن أن  ) مـع ممارسـة تكـوين رأيهـم املسـتقل. و     على تعـارض متصـوَّر  تعارض (أو  تنطوي على

زاهـة والكفـاءة    أعلـى مسـتوى مـن الـن     اجيسـدو أن تقلني عنـها، و ملنظمـة ومسـ  ا من خارج ايكونو
ــة ــة أو أيِّ توجيهــات مــن أيِّ  يف أداء مهــامهم أيَّ اأو يتلقــو اال يلتمســو، وأاملهني ســلطة  حكوم

  أخرى خارج اليونيدو أو داخلها.
يكون موظفو اليونيدو وعاملوها وخرباؤها االستشاريون السابقون مـؤهلني للعمـل   ال   -٥

ا هبـ اليونيـدو أو عالقتـهم التعاقديـة    يف ة مراجعة احلسابات ما مل يكن قـد انتـهى عملـهم    يف جلن
وتنطبـق فتـرة    .سنوات على األقـل مـن ترشـيحهم لعضـوية جلنـة مراجعـة احلسـابات        مخسقبل 
د سابق أو حايل للسلع أو اخلدمات لليونيـدو  شخص عمل لدى مورِّ مس سنوات على أيِّاخل

وال يكـون املوظفـون احلكوميـون العـاملون يف      .كمتعاقـد  السابق أو احلـايل  دأو استخدمه املورِّ
  الوفود القائمة يف فيينا مؤهلني للعمل يف جلنة مراجعة احلسابات.
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دعوة مفتوحة لتقـدمي الترشـيحات لعضـوية جلنـة مراجعـة احلسـابات       املدير العام  يوجِّه  -٦
كتــب املوسَّــع، بعــد التشــاور مــع الــدول  إىل الــدول األعضــاء وغريهــا مــن اجلهــات. ويقــدِّم امل 

األعضاء، إىل اجمللس قائمة غري حصرية باملرشحني احملتملني لعضـوية جلنـة مراجعـة احلسـابات.     
عضـوان مـن    ويتوىل اجمللس تعيني أعضاء هذه اللجنـة. وال جيـوز أن يكـون بـني أعضـاء اللجنـة      

تيار ملبـدأ التمثيـل اجلغـرايف العـادل     وىل االعتبار الواجب يف عملية االخُيو .مواطين دولة واحدة
  .والتوازن بني اجلنسني

    
    الواليةمدَّة   -جيم  

قابلة للتجديـد، حبيـث ال تتجـاوز     ثالث سنوات هتامدلوالية يشغل األعضاء مناصبهم   -٧
مـن   ويكون تنـاوب العضـوية متـداخالً    مدة الوالية اإلمجالية حدا أقصى مقداره ست سنوات.

هلـا للعمـل هبـذه الصـفة      وخيتار أعضاء جلنة مراجعـة احلسـابات رئيسـاً    .راريةأجل إتاحة االستم
    .ملدة سنتني على أساس التناوب

عــدم قدرتــه علــى مواصــلة يف حالــة اســتقالة أحــد أعضــاء جلنــة مراجعــة احلســابات أو   -٨
ن مكتـب اجمللـس   ، يعـيِّ واليتـه مـدة   يفضـي إىل انقطـاع  ظرف آخر  أيِّوقوع أو  تهأو وفا عمله

  ته.لذلك العضو للفترة املتبقية من مدة والي ديالًب
ــة          -٩ ــة مراجع ــيت تتخــذها جلن ــرارات ال ال يتحمــل األعضــاء مســؤولية شخصــية عــن الق

  .احلسابات جمتمعة
مــؤهلني لشــغل أيِّ وظيفــة يف اليونيــدو أو الــدخول يف أيِّ عالقــة   عضــاء األيكــون  ال  -١٠

  واليتهم وملدة مخس سنوات على األقل بعد اليوم األخري منها. تعاقدية معها أثناء فترة
    

    األجور  -دال  
ــدو تكــاليف  وتســدِّ أجــراً.يعمــل األعضــاء علــى أســاس طــوعي، وال يتلقــون      -١١ د اليوني

اإلقامـــة وغـــري ذلـــك مـــن املصـــروفات املباشـــرة املرتبطـــة حبضـــور اجتماعـــات جلنـــة مراجعـــة   
  ولوائحها.ليونيدو ل يتسق مع قواعد ااحلسابات، مبعدَّ

    
    امليزانية  -هاء  

للجنـة مراجعـة احلسـابات،     داًحمدَّ صاًيتضمن الربنامج وامليزانيتان لفترات السنتني خمصَّ  -١٢
ــوفري ــد         لت ــي، وهــي عق ــذا اإلطــار املرجع ــة للتكــاليف املرتبطــة باألنشــطة املتوخــاة يف ه ميزاني
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، وحضـور الـرئيس اجتماعـات    بالفيـديو) ا يف فيينا أو عن طريق التواصـل  عاديني (إمَّاجتماعني 
  .عن توفري خدمات األمانة والدعم الفين اجمللس واجتماعات أخرى حبسب االقتضاء، فضالً

    
    االجتماعات والترتيبات اإلدارية  -واو  

ــةً     -١٣ ــة واألخالقيــات أمان ــة الداخلي ــة احلســابات   يعــيِّن مــدير مكتــب الرقاب ــة مراجع للجن
    املكتب.من موظفني يف هذا  مؤلفةً
إىل ويـدعو الـرئيس    .علـى األقـل  ا سـنوي  دورتني عـاديتني جلنة مراجعة احلسابات  تعقد  -١٤

 ا عــن طريــق التواصــل بالفيــديو.وإمَّــ يف مقــر اليونيــدوا إمَّــد عقَــانعقــاد مجيــع االجتماعــات، وُت
عضــو يف جلنــة مراجعــة احلســابات ومراجــع احلســابات اخلــارجي واملــدير   وجيــوز للــرئيس وأيِّ

ُتعقَـد  ير مكتب الرقابة الداخليـة واألخالقيـات اقتـراح اجتماعـات إضـافية، ميكـن أن       العام ومد
    .الفيديوب عن طريق التواصل

يعد الرئيس جداول األعمال املؤقتة بالتشاور مع أعضاء اللجنة واألمانة. وُيعمَّم جـدول    -١٥
يومـاً مـن تـاريخ     ٢١ن ، مع الدعوات، على األعضاء قبل ما ال يقل عـ الذي أُقرَّاألعمال املؤقت 

  أيام على األقل من تاريخ االجتماع.  ٧االجتماع. وُتعمَّم الوثائق الداعمة واملواد اإلعالمية قبل 
مـدير مكتـب الرقابـة الداخليـة واألخالقيـات      جيوز للجنة مراجعة احلسـابات أن تـدعو     -١٦
حضــور إىل ونيــدو مــوظفي إدارة اليونيــدو أو مراجعــي حســاباهتا أو غريهــم مــن مــوظفي اليأو 

    .للمساعدة يف مداوالهتامرجعيني و/أو  باعتبارهم أشخاصاًاجتماعاهتا 
ظ على سرية مداوالت وحماضـر اجتماعـات جلنـة مراجعـة احلسـابات مـا مل تقـرر        حيافَ  -١٧

وال تستخدم الوثائق واملواد اإلعالمية اليت تعمـم لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة       .اللجنة خالف ذلك
    .، وتعامل بوصفها سريةاًإال هلذا الغرض حصر

 االجتمـاع م الرئيس مشروع حمضر االجتمـاع يف أقـرب وقـت ممكـن بعـد اختتـام       يعمِّ  -١٨
وحاملا تتم املوافقة على احملضـر،   .على األعضاء الذين كانوا حاضرين، ويلتمس موافقتهم عليه

    ، وممثلي الدول األعضاء، حسب االقتضاء.الرئيس إىل املدير العام يقدمه
ــ  -١٩ ــى إعــالن بشــأن الســرية و      يوقِّ ــة احلســابات عل ــة مراجع ــن  اإلع أعضــاء جلن فصــاح ع

أو متصـور   يتضـارب فعلـ   تنطـوي علـى  مسألة معروضة علـى اللجنـة    وإذا كانت أيُّ .املصاحل
وبعـد ذلـك يبـت الـرئيس وأعضـاء اللجنـة        .للجنـة آنيـا  ف عنـه  كشَـ ُي، ئهايف مصاحل أحد أعضا

املعـين  عفـى العضـو   أن ُي يسـتوجب صـاحل الفعلـي أو املتصـور    اآلخرون فيما إن كان تضـارب امل 
ل كل هـذه اإلعالنـات عـن تضـارب     سجَّوُت .من مناقشة املسألة وأن ميتنع عن التصويت عليها
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وجيــوز للجنــة مراجعــة  .مراجعــة احلســابات املصــاحل يف ســجل باملصــاحل حتــتفظ بــه أمانــة جلنــة 
 سياسـات أكثـر تفصـيالً    ممثلي الـدول األعضـاء،  و بالتشاور مع املدير العام ،احلسابات أن تضع

  .املصاحل  بشأن تضارب
ع من جلنة مراجعة احلسابات أن حتافظ على اتصاالت حرة ومفتوحـة مـع مراجـع    توقَُّي  -٢٠

وهــي خمولـــة   .الرقابـــة الداخليــة واألخالقيــات واإلدارة   مكتــب احلســابات اخلــارجي ومــدير    
  :مبا يلي  للقيام

وثــائق ذات الســجالت واللــزم ألداء مســؤولياهتا مــن احلصــول علــى كــل مــا ي  (أ)  
راجعـة اخلارجيـة   املالرقابـة الداخليـة واألخالقيـات وتقـارير      مكتـب صلة، مبـا يف ذلـك تقـارير    ال
  ؛لحساباتل

االلتقاء باملدير العام وغـريه مـن املـديرين املختصـني يف جلسـة تنفيذيـة ملناقشـة          (ب)  
    ؛خصوصيةجلسة يف  تهامناقشمسائل ترى اللجنة أنه ينبغي  أيِّ

االلتقـــاء علـــى انفـــراد مبـــدير مكتـــب الرقابـــة الداخليـــة واألخالقيـــات، عنـــد    (ج)  
االقتضاء، ملناقشة أيِّ مسائل ترى اللجنـة أو مكتـب الرقابـة الداخليـة واألخالقيـات أنـه ينبغـي        

  مناقشتها يف جلسة خصوصية؛
ي، عنـد االقتضـاء، ملناقشـة    االلتقاء على انفراد مبمثلي مراجع احلسابات اخلارج  (د)  

  ؛خصوصية جلسة يف مناقشتهامسائل ترى اللجنة أو مراجع احلسابات اخلارجي أنه ينبغي  أيِّ
 ، عنـد االقتضـاء، ملناقشـة أيِّ   اجمللس أو مكتبه املوسَّعااللتقاء على انفراد مبمثلي   (ه)  

  .صوصيةأنه ينبغي مناقشتها يف جلسة خ هؤالء املمثلنيمسائل ترى اللجنة أو 
  بشأن االحتفاظ بالوثائق. هنجاًتضع اللجنة   -٢١

    
    النظام الداخلي  -زاي  

 الــرئيس، نصــاباً يكــون بينــهمثالثــة مــن أعضــاء جلنــة مراجعــة احلســابات،  يشــكل أيُّ  -٢٢
ومتارس اللجنـة عملـها علـى أسـاس توافـق اآلراء، وباألغلبيـة البسـيطة يف حـال غيـاب           .اقانوني

  .توافق اآلراء
عليـه هـذا    يـنص باسـتثناء مـا    ،جيوز للجنة مراجعة احلسابات اعتمـاد نظامهـا الـداخلي     -٢٣

وجيـوز للجنـة أن تسترشـد عـالوة علـى ذلـك        .بـه  لذلك، ويبلـغ اجمللـس   اإلطار املرجعي خالفاً
  .رب ذلك مناسباًبشأن تسيري العمل واختاذ القرارات، إذا اعُت بالنظام الداخلي للمجلس
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    ريرتقدمي التقا  -حاء  

وتقييمهــا  هتايتضــمن مشــورا ســنوي تقريــراًاجمللــس م جلنــة مراجعــة احلســابات إىل  قــدُِّت  -٢٤
ريـر إىل املـدير العـام يف موعـد     م التققـدَّ وُي .الذايت لفعاليتها ومدى امتثاهلـا هلـذا اإلطـار املرجعـي    

م التقرير إىل اجمللـس  قدَّوُي .مارس من السنة التالية للفترة املشمولة بالتقرير/يتجاوز هناية آذار ال
حضـور جلسـة   إىل دعى رئـيس اللجنـة   وجيـوز أن يُـ   .اإلدارة أو ردِّ/مع تعليقات املـدير العـام و  

  .اجمللس اليت جيري فيها النظر يف التقرير
    

    التعديل  -طاء  
تعــديل مقتــرح هلــذا اإلطــار املرجعــي إىل اجمللــس للموافقــة عليــه قبــل أن          م أيُّقــدَُّي  -٢٥

  .نافذاً  يصبح
  


