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 التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي 

 جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤق ١٠البند 

        شارية املستقلة ملراجعة احلساباتجلنة اليونيدو االست
      جلنة اليونيدو االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات    
      تقرير من املدير العام    

  ر للمقـرَّ  احلسـابات وفقـاً  م هـذه الوثيقـة معلومـات عـن اللجنـة االستشـارية املسـتقلة ملراجعـة         تقدِّ
  .٤-/م٤٤-م ت ص

    
    حملة عامة  -أوالً  

ــة        -١ ــة مراجعــة احلســابات") هــي جلن ــة االستشــارية املســتقلة ملراجعــة احلســابات ("جلن اللجن
من النظام الداخلي جمللس التنمية الصناعية لكي تسدي املشـورة   ٦٣استشارية أنشئت عمالً باملادة 

  بشأن املسائل املندرجة ضمن واليتها.إىل اجمللس واملدير العام 
ــس     -٢ ــاد اجملل ــد اعتم ــي وبع ــار املرجع ــرَّ لإلط ــة  ٤-/م٤٤-ر م ت صيف املق ، وضــعت األمان

اختيــار أعضــاء جلنــة مراجعــة احلســابات، باإلضــافة إىل الــدعوة إىل تقــدمي الترشــيحات.    إجــراءات
 ٢٠١٧شـباط/فرباير   ١٣ة يف ت إىل البعثـات الدائمـ  ، وجِّهـ اإلطـار املرجعـي  مـن   ٦ لفقرةبا وعمالً

 شرت الـدعوة أيضـاً  تقدمي ترشيحات لشغل الوظائف يف جلنة مراجعة احلسابات. كما ُنإىل الدعوة 
  على موقع اليونيدو الشبكي ومن خالل وسائل التواصل االجتماعي األخرى ذات الصلة. 

خالهلـا مشـروع    أُقـرَّ  جلسة إحاطة للبعثات الدائمة ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٧قدت يوم وُع  -٣
  على اجلدول الزمين املقترح إلجناز األهداف املرحلية املقبلة. واتُّفق(الوارد يف املرفق)  اتاإلجراء
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نت ، تضــمَّطلبــاً ٤٠وحبلــول املوعــد النــهائي إلبــداء االهتمــام، بلــغ عــدد الطلبــات املتلقــاة    -٤
حني لمرشَّـ لألويل تقيـيم  خـالل الفحـص ا   وأُجـري اقترحته إحدى الدول األعضـاء.   واحداً ترشيحاً

الت املهنيـة يف جمـال مراجعـة احلسـابات، واحملاسـبة، واملـؤهالت يف       على أساس املعايري التالية: املؤهَّ
اجملالني املايل واألكادميي؛ واخلربة الوظيفية يف جماالت مراجعة احلسابات واحملاسـبة والشـؤون املاليـة    

واملنظمــات  تحــدةومنظمــات األمــم امل  املنظمــات الدوليــة ة التنظيميــة يف وإدارة املخــاطر؛ واخلــرب 
احلكوميـــة و/أو القطـــاع اخلـــاص؛ واخلـــربة و/أو العضـــوية الراهنـــة أو الســـابقة يف جلـــان مراجعـــة   

حان اثنـان مـن أعلـى الرتـب مـن كـل       حني، أي مرشَّـ احلسابات. وعقب ذلـك، حـدِّد عشـرة مرشَّـ    
مـع فريـق االختيـار،     جريـت أُ. وعقـب مناقشـات   جمموعة إقليمية، لغـرض إجـراء املقـابالت اهلاتفيـة    

مـن كـل    ، أي أعلـى ثالثـة مرشـحني رتبـةً    حاًمرشَّ ١٥حني للمقابالت اهلاتفية إىل ارتفع عدد املرشَّ
  جمموعة إقليمية.

جملـس   ةف فريـق االختيـار مـن رئيسـ    أدنـاه، فقـد تـألَّ    الـوارد  ح يف اجلـدول وكما هو موضَّـ   -٥
  ني للمدير العام.من كل جمموعة إقليمية، وممثلَالتنمية الصناعية، وممثل واحد 

 
  رئيسة اجمللس  السفرية أنغارا كولنسون (الفلبني)
 اجملموعة األفريقية السفرية فوزية مباركي (اجلزائر)

  جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ السيد التاماش وزير خان، مستشار (باكستان)
 السفرية بيالر سابوريو دي روكافورت،

 (كوستاريكا)سفرية 
جمموعة دول أمريكا الالتينية 

  يـوالكاريب
 السيد غريغوري ف. ميخنو، نائب املمثل الدائم

 الروسي) (االحتاد
  الدول املدرجة يف القائمة دال

السيد سريفاتيوس فان ثييل، وزير مستشار (وفد االحتاد
  األورويب)

جمموعة دول أوروبا الغربية ودول 
  أخرى

  ممثل املدير العام وانغ، مدير الديوانالسيد سيشون 
  ممثلة املدير العامالسيدة فاتو حيدرا، املديرة اإلدارية للسياسات ودعم الربامج

    
ــار أعضــاء جلنــة مراجعــة احلســابات،   إجــراءات مــن  ٦و ٥للفقــرتني  ووفقــاً  -٦  جريــتأُاختي

ى هبـم  حني املوصَـ للمرشَّـ  تزلـة املخقائمـة  الرضـت  ، وُع٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٤املقابالت اهلاتفيـة يف  
  لينظر فيها. ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٥للمجلس يف  املوسَّععلى املكتب 

ــة مراجعــ ل اإلطــار املرجعــي مــن  ٦إىل الفقــرة  واســتناداً  -٧ مــن  ٧ة احلســابات، والفقــرة  لجن
ــار  ــة احلســابات، يَ   إجــراءات اختي ــة مراجع ــععــرض املكتــب  أعضــاء جلن ــى اجمللــس قائمــة   املوسَّ عل

  .اجتماعاتر السري الذاتية املوجزة ذات الصلة يف ورقة غرفة ها. وستوفَّحني النهائية لكي يقرَّاملرشَّ
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  اجملموعة األفريقية (جنوب أفريقيا)توماس-السيد إملار فني

  جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ السيد س. الكشمان أثوكوراال (سري النكا)
  يـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب نيكيتني (أوروغواي)السيد فرناندو 

  الدول املدرجة يف القائمة دال السيد نيكوالي ف. تشولكوف (االحتاد الروسي)
 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى السيدة يوكو كايتشو (اليابان)

    
يف القائمـة االحتياطيـة    االختيـار يقـع علـيهم   حني الواعـدين الـذين مل   أمساء املرشَّـ  درجتوأُ  -٨

  التالية للنظر فيها مللء الشواغر يف املستقبل. 
 

  اجملموعة األفريقية السيد التيجاين ش. بوراوي (تونس)

  جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ السيد سوهباش ك. غوبتا (اهلند)

  يـجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب السيد مايكل ن. باركر (جامايكا)

  الدول املدرجة يف القائمة دال السيد غابور امون (هنغاريا)

 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى السيد كارسنت ماير (أملانيا)
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -اًثاني  
  ر التايل:لعل اجمللس يود أن ينظر يف اعتماد مشروع املقرَّ  -٩

  الصناعية:"إنَّ جملس التنمية   
ــاً   (أ)     ــيط علمـ ــابات       حيـ ــة احلسـ ــتقلة ملراجعـ ــارية املسـ ــة االستشـ ــن اللجنـ ــالتقرير عـ بـ

)IDB.45/15؛(  
اللجنـة   يف IDB.45/15مـن الوثيقـة    ٧ ن األعضاء اخلمسة املذكورين يف الفقـرة يعيِّ  (ب)    

لألحكام املنصوص عليهـا   االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات ملدة ثالث سنوات، وفقاً
-ر م ت صيف اإلطار املرجعي للجنة مراجعة احلسابات بشأن مدة واليـة األعضـاء (املقـرَّ   

  )؛ ٧، الفقرة ٤-/م٤٤
مع األحكام املذكورة أعاله، ومن أجل احلفاظ علـى االسـتمرارية    يوصي، اتساقاً  (ج)    

السنوات الثالث الثانيـة مـن   يف جلنة مراجعة احلسابات، بأن تكون العضوية متداخلة لفترة 
خالل السماح لعضوين بالعمل لفترة الوالية الثانية الكاملة والسماح لثالثة أعضاء بالعمل 

األعضاء الذين يعملون ملدة ثالث سنوات أو سنتني بالقرعة بـني   وُيحدَّدملدة سنتني فقط. 
ــاً    ــى أن يكــون مفهوم ــادرون    أنَّ األعضــاء اخلمســة، عل ــذين يغ ــة  األعضــاء ال ــة مراجع جلن

ح من نفس اجملموعة اإلقليمية، حيـتفظ  احلسابات قبل هناية الوالية الثانية سيحل حملهم مرشَّ
  ".به يف القائمة اخلاصة بالتعيني يف الشواغر يف املستقبل
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    املرفق
     إجراءات اختيار أعضاء اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات    

  أنشـــأ جملــــس التنميــــة الصــــناعية اللجنـــة االستشــــارية املســــتقلة ملراجعــــة احلســــابات يف     -١
ــرَّ ــاً    ٤-/م٤٤-ره م ت صمق ــس وفق ــة للمجل ــة تابع ــة فرعي ــادة   كهيئ ــام امل ــه   ٦٣ألحك ــن نظام م

ر نفسه، "يوجِّه املدير العام ه اجمللس يف املقرَّمن اإلطار املرجعي الذي أقرَّ ٦للفقرة  الداخلي. ووفقاً
وة مفتوحة لتقدمي الترشيحات لعضوية جلنة مراجعة احلسابات إىل الـدول األعضـاء وغريهـا مـن     دع

اجلهات. ويقدِّم املكتب املوسَّع، بعد التشاور مـع الـدول األعضـاء، إىل اجمللـس قائمـة غـري حصـرية        
 "التشـاور  العـام إىل  املـدير  سابات". ودعا اجمللس أيضـاً باملرشحني احملتملني لعضوية جلنة مراجعة احل

مع الدول األعضاء بشأن إجـراءات انتخـاب أعضـاء جلنـة مراجعـة احلسـابات، مـن أجـل التحضـري          
  "لتقدمي أمساء املرشحني لعضويتها إىل اجمللس يف دورته اخلامسة واألربعني.

  يقوم املدير العام مبا يلي:  -٢
ــؤهَّ       (أ)   ــخاص ذوي املـ ــيح األشـ ــدو إىل ترشـ ــاء يف اليونيـ ــدول األعضـ ــدعو الـ الت يـ

  دة يف اإلطار املرجعي؛واخلربات املطلوبة احملدَّ
يضــع علــى شــبكة اليونيــدو الداخليــة وشــبكتها اخلارجيــة وموقعهــا الشــبكي،           (ب)  

وكــذلك يف وســائل التواصــل االجتمــاعي، دعــوة لألشــخاص ذوي املــؤهالت واخلــربات املناســبة     
  إلبداء اهتمامهم. 

ممثلــو إدارة املــوارد البشــرية ومكتــب التقيــيم املســتقل  بعــد انقضــاء املوعــد النــهائي، جيــري   -٣
، مع اضطالع مكتب الرقابة الداخليـة بـدور استشـاري، بغيـة     ا للمرشحنيأولي اقبة اجلودة فرزاًومر

حني بــالتركيز يف املقــام األول علــى مــا يتصــل باملوضــوع مــن تعلــيم ومــؤهالت تقلــيص عــدد املرشَّــ
  وخربات عمل يف الوظائف العليا.

الـذي   ،جري ممثلو إدارة املوارد البشرية ومكتب التقييم املستقل ومكتب الرقابة الداخليـة ُي  -٤
الت املاليـة  حني البـاقني باسـتخدام املعـايري التاليـة: املـؤهَّ     لطلبات املرشَّ تقييماً يقوم بدور استشاري،

التنظيمية على املسـتوى   الت مراجعة احلسابات؛ واملراقبة وإدارة املخاطر واخلرباتواحملاسبية ومؤهَّ
  الوظيفي العايل؛ واخلربة الدولية واخلربات املتعلقة باألمم املتحدة والقطاع العام أو اخلاص.

ف مـن رئـيس   دون إلجراء مقابالت هاتفيـة مـع فريـق االختيـار املؤلَّـ     حون احملدَّى املرشَّدَعُي  -٥
ميـة واثـنني مـن كبـار مسـؤويل اليونيـدو       لكل جمموعـة إقلي  ُيعيَّنجملس التنمية الصناعية وممثل واحد 

  نهما املدير العام. يعيِّ
حني، علــى الــيت تتضــمن مــا ال يقــل عــن ثالثــة مرشَّــ   -حني املختزلــة ض قائمــة املرشَّــعــَرُت  -٦

  جمللس التنمية الصناعية لكي ينظر فيها. املوسَّعاملكتب 
علــى اجمللــس لغــرض إقرارهــا،  حني املقتــرحني النهائيــةقائمــة املرشَّــ املوسَّــععــرض املكتــب َي  -٧
اليت تتضمن االسم ونوع اجلنس واجلنسـية واملنطقـة   ح، يف ذلك السرية الذاتية املوجزة لكل مرشَّ مبا

  واملؤهالت واخلربة املهنية.
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نــوا يف الواعــدين ذوي املهــارات الالزمــة الــذين مل يعيَّولني حني املــؤهَّبأمســاء املرشَّــ ُيحــتفَظ  -٨
  قائمة احتياطية للنظر يف تعيينهم يف الشواغر يف املستقبل.عملية االختيار يف 

االعتبار الواجب ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل والتـوازن  ، يوىل رعملية االختيا كامل خالل  -٩
بني اجلنسني بني أعضاء جلنة مراجعـة احلسـابات، مـع ضـمان وجـود خلـيط متـوازن وتكـاملي مـن          

  احلسابات.املهارات بني أعضاء جلنة مراجعة 
: جيري يف كل خطـوة مـن خطـوات العمليـة إعـداد الوثـائق املناسـبة واالحتفـاظ هبـا لـدى           ملحوظة

  األمانة لغرض االستعراض و/أو املراجعة من قبل مراجع احلسابات اخلارجي.
 


