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 موجز
 
   التعديالت 2017استتتعر تتة انة املالية، ر دورلا التاستتعة والستتتا بعد املائة املعقودة ر رونمالتشتترين الثا ،

 املقرتحة على اختصاصات انة املراجعة ر املنظمة.
  وطلبة انة املالية، عقب استتتتعرا تتتحا للتملديح املقرتت، أن تعرخ النستتتخة املنقملة من مشتتتروع اختصتتتاصتتتات

نة املراجعة، اليت مّت مناقشتتتتتحا خالر دورلا التاستتتتعة والستتتتتا بعد املائة، كبند من بنود جدور األعمار ال ا  ا
رظرها تيستتتتتي  . كما طلبة انة املالية 2018قرار بشتتتتتاللا خالر دورلا العادية املقبلة املزمع عقدها ر مايولأيار 

 .2018دورلا ر مايولأيار ارعقاد مع األعضاء قبل  ر هذه املساللة من خالر تنظيم مشاورة غ  رمسية
 لك  وتعرخ هذه الوثيقة رستتتتتتتخا  منقملة من التملديح املقرتت الختصتتتتتتتاصتتتتتتتات انة املراجعة ر املنظمة،  ا ر 

 ، نضتتتتتتتال  2018التنقيملات األخرى اليت اقرتحتحا انة املالية ر اجتماعحا غ  الرمسي الذي ارعقد ر مارسلآ ار 
ث حستتتتتتتتتتتتتتبما تقرتحه إدارة املنظمة، جنبا  إىل جنب مع تعليقات مقيدة ر ما يتعلق بالتعديالت دّ عن رص حم
 املقرتحة. 

 

 

 التوجيحات املطلوبة من انة املالية
 
  إن انة املالية مدعوة إىل استعراخ التملديح املنقح الختصاصات انة املراجعة حسبما اقرتحه أعضاؤها خالر

 ، وتعليقات اإلدارة عليه.2018رعقاد دورلا ر مايولأيار اجتماع غ  رمسي قبل ا
 

 مسودة المشورة
 
  تحيط اللجنة علماً بأن من شأأأأأأن التعديىت علت اصختصأأأأأاصأأأأأات لجنة المراجعة أسأأأأأبما  و م تر  أن

تؤدي إلت تغيير في الغرض واألدوار والمسأأأأأؤوليات الباصأأأأأة بها وتحويلها من جهال ادأأأأأتشأأأأأاري للمدير 
 هال فرعي لمجلس المنظمة؛العام إلت ج

  أجم التغييرات الم ترأة ومدى تع يد ا وأثر ا الكبير المحتمل، و و  في ظل، يعادتوصأأأأأي اللجنة بأن و
ما من شأأأنأ أن ي ت أأي في نهاية المإاخ إدخاد تعديىت علت النصأأوس األدأأادأأية للمنظمة، النظر في 

ير "ادأأتعراض لجان مراجعة الحسأأابات/الر ابة  ذه المسأأألة في دورة م بلة للجنة المالية بعد إصأأدار ت ر 
 في منظومة األمم المتحدة" التي ت إلع بها أاليا وأدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة.  
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 م دمة
 
 ،  ا يلي: 2017قامة انة املالية، ر دورلا التاسعة والستا بعد املائة املعقودة ر رونمالتشرين الثا   -1
 

التعديالت املقرتحة على اختصتتتتتاصتتتتتات انة املراجعة ر املنظمة،  ا ر  لك ما يتعلق بالتستتتتتلستتتتتل استتتتتتعر تتتتتة  )أ(
 الرتاتيب لرنع التقارير إىل األجحزة الرئاسية وعملية تعيا األعضاء ر انة املراجعة ر املنظمة؛

، بتنفيذ خارطة 2018دها ر مايولأيار وطلبة أن تقوم األمارة، قبل ا ا  انة املالية لقرار ر دورلا املزمع عق )ب(
 طريق الستعراخ التعديالت املقرتحة من خالر مشاورات غ  رمسية مع أعضاء انة املالية؛  

التاسعة  لااالختصاصات املنقملة للجنة املراجعة اليت مّت اقرتاححا ومناقشتحا خالر دور سودة عرخ متوطلبة أن  )ج(
خالر دورلتا العتاديتة املقبلتة املزمع عقتدهتا ر ال تا  قرار ود جتدور األعمتار والستتتتتتتتتتتتتتتا بعتد املتائتة، كبنتد من بن

 .2018مايولأيار 
 
ملناقشتة مشتروع االختصتاصتات املنقملة للجنة  2018مارسلآ ار  14ظم اجتماع غ  رمسي للجنة املالية ر وقد ر   -2

ل املراجعة. واستتتتعر تتتة اللجنة، خالر هذا االجتماع غ  الرمسي، التنقيملات املقرتحة ب ووانقة على إدخار شتتتكل مفصتتتّ
 املزيد من التملديثات على مشروع االختصاصات.

 
ويرد ر امللملق األور هبذه الوثيقة النص الكامل للتغي ات املقرتحة على االختصتتتتتتاصتتتتتتات،  ا ر  لك التغي ات  -3

 اليت روقشة ر االجتماع غ  الرمسي.األخرى 
 
نتتتايتتتة أعضتتتتتتتتتتتتتتتتتاء انتتتة املتتتاليتتتة إىل أثر بع  التعتتتديالت املقرتحتتتة على وتود اإلدارة، على العموم، أن تلفتتتة ع -4

األستتتتاستتتتي. ومن دتتتتالن التعديالت املقرتحة على اختصتتتتاصتتتتات انة املراجعة أن  حاوعلى رظام انة املراجعة اختصتتتتاصتتتتات
العام إىل  تقدي باألستتتتتاس إىل تغي  ر الغرخ واألدوار واملستتتتتقوليات احتاصتتتتتة هبا، واويلحا من جحار استتتتتتشتتتتتاري للمدير

 أمهية خاصة.    واتامالحظتان داملتان هناك  ،دةقبل معااة بع  القضايا احملدّ جحار نرعي جمللس املنظمة. و 
 

 اعتبارات عامة
 
جرت العادة على أن متثل وظيفة املراجعة، نقد تتعلق املالحظة األوىل بالدور اهلام الذي تقديه وظيفة املراجعة.  -5

دعم لإلدارة. و واراة وستتتتتتيلة عناصتتتتتتر رظام الرقابة العامة ر املنظمة، أداة من أدوات اإلدارة اهلامة، و  اليت تعتا عنصتتتتتترا  من
 لك، هناك وظيفة املراجعة احتارجية، املستتتتتتتتتتتتقلة متاما  عن اإلدارة واملعتمدة على مراجع خارجي يعّينه اجمللس ويرنع تقاريره 

 إىل انة املالية واجمللس واملقمتر.
 
تطورت أيضتتتا طبيعة انة املراجعة وو تتتعحا. واستتتتقر دتتتكلحا اذا  عقب تنفيذ ى مدى الستتتنوات املا تتتية، علو  -6

بشتتتتتتتتكل  إىل املدير العامو  عام،خطة العمل الفورية لتجديد املنظمة. وتستتتتتتتتدي انة املراجعة املشتتتتتتتتورة إىل اإلدارة بشتتتتتتتتكل 
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مزدوج إراء كل من إداري  تستتلستتل انة املالية. ولذلك، للجنة . ور الوقة  اته، ترنع انة املراجعة تقريرا  ستتنويا  إىلخاص
با وظيفة مستتتقلة ناستتب إىل حل وستتم م زدوج قد توصتتلاإلداري امل التستتلستتل ااإلدارة وانة املالية. وترى اإلدارة أن هذ

االستتتتتقالر التشتتتتغيلي استتتتتشتتتتارية نعالة للمدير العام. وقد احرتمة اإلدارة على الدوام وبشتتتتكل كامل  وأداةإراء األعضتتتتاء 
للجنة املراجعة. ومل يتم قم تعديل التقارير اليت رنعتحا اللجنة إىل انة املالية بناء  على مبادرة اإلدارة اليت مل تضتتتتتتتتتع قم أي 

 على انة املالية.اللجنة لتقرير الرئيس عراقيل أمام س  عمل انة املراجعة، أو أمام عرخ 
 
املمارستتة املتبعة حاليا  ا عن ارة ر الوقة  اته إىل أن بع  التعديالت املقرتحة تعوبعد اديد الستتياو ومع اإلدتت -7

استتتتتينات بالنستتتتتبة إىل  ا ستتتتتتقدي إىلمشتتتتتاكل أكثر مخلق ستتتتتتقدي إىل التعديالت هذه  ر الوكاالت األخرى، يبدو أن
ما  بستتبب ،عذر على اإلدارة ر املستتتقبلأره ميكن أن يت داخل هيكل إدارة املنظمة وحوكمتحا. وواقع األمروظيفة املراجعة 
االعتماد على الوظيفة االستشارية للجنة املراجعة اليت قد ينظر إليحا على ألا جحار حوكمة تابع  ،تعديالتهو مقرتت من 

ما  للمجلس وغ  جوهري بالنستتتبة إىل اإلدارة الداخلية. ومن دتتتالن مستتتتوى التزام اإلدارة بوظيفة املراجعة أن يرتاجع، وهو
إىل إعادة  قدي حبكم األمر الواقعتعين أو تباجمللس أن  ةاملبادتتر صتتلة من دتتالن الكما على عمليات املنظمة.   ا  ستتلبقثر قد ي

بالقضايا  ات الصلة بإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واملراجعة واإلدراف.  تشكيل دور ووظائف انة املالية اليت تعىن حاليا  
ية انة املالية قد ن من اادير بالذكر أن قد يكو ر هذا الصدد، و   ر أيامحا األوىل اللجنة املعنية بالرقابة املالية.  مسِ 
 
 ،بطابع جحار للملوكمةم تسمة تعمل وظيفة املراجعة الداخلية بتوجيه من انة للمراجعة، سو وجب هذا املنطق،  -8

إىل جنب مع عمل  ظيفة املراجعة الداخلية، جنبا  من دتتتتتتتالن لس. و  ركز جحار نرعي تابع للمجو ترنع تقاريرها إىل اجمللس، 
 وظيفة للمراجعة احتارجية، تتداخل مع وظيفة املراجعة احتارجية اذالية.  باألساس  أن تصبح انة للمراجعة "واذوكمة"،

 
 مالحظات حمّددة

 
ريادة عددا  من التعديالت هبدف  ارطالقا  من روت بناءة لتملستتتتتتتتا اختصتتتتتتتتاصتتتتتتتتات انة املراجعة، ،تقرتت اإلدارة -9

للجنة ووظيفتحا االستتتتتشتتتتارية بالنستتتتبة إىل انة املالية باعتبارها ااحار الرئاستتتتي املختص  التستتتتلستتتتل اإلداري عالقةو تتتتوت 
اذوكمة ومدى استصواب احتاص بملنظمة اولدى القيام بذلك، يقخذ بعا االعتبار هيكل  .لإلدراف على وظيفة املراجعة

 ى رزاهة دور انة املالية، باإل انة إىل النمو ج اذا  للجنة املراجعة الذي يثبة أره يضطلع بدور هام.  اذفاظ عل
 

ويرد رص اإلدارة البديل لالختصتتتتاصتتتتات والتعليقات  ات الصتتتتلة )ارظر النص املو تتتتوع اته خم( ر املصتتتتفونة  -10
قرتحه أعضتاء انة املالية خالر اجتماعحم غ  الرمسي قبل التعديالت والتعليقات حستبما استودة عرخ مت اليت (1)امللملق 

 .2018ارعقاد الدورة العادية ر مايولأيار 
 

 وترّكز تعليقات اإلدارة ر املقام األور على ثالثة جوارب مرتابطة ر ما بينحا: -11
 

 رئيسيال التسلسل اإلداريحساب ااديد املقرتت للجنة إراء اجمللس بدال من انة املالية، على  التسلسل اإلداري (1)
 ا يقوخ الغرخ األساسي للجنة الذي على أسسه أرشئة؛إراء املدير العام، مّ 
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 ر أعضاء اللجنة؛واألدوار ااديدة املقرتحة لكل من املدير العام وانة املالية واجمللس ر اختيا (2)
ة املدير العام، مثل مقرتحات اليت تندرج  من سلط ودور اللجنة االستشاري واملستقل واملوسع املقرتت ر املسائل (3)

 .املنظمة ر ما يتعلق بتوظيف مفتش عام أو إلاء نرتة واليته أو عدم جتديد تعيينه
 

 وترى اإلدارة أن الغرخ األو  الذي أدى إىل إرشاء اللجنة ينبغي أن يظل كاآليت: -12
 

بات الرقابة الداخلية، وعمليات اء ملساعدة املدير العام ر ترتيتعمل انة املراجعة كفريق استشاري مكّون من خا  )أ(
ة بالتفتيش والتملقيق. وتقّدم انة إدارة املخاطر، ورنع التقارير املالية واملراجعة الداخلية، ومحام املنظمة احتاصتتتتتتتتتتتتتت
واإلجراءات املطبقة  ن السياساتاملراجعة مشورلا بشالن هذه املسائل مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية نضال  ع

 على املنظمة وبيئتحا التشغيلية.
ة تقاريرها الستتتتتتتتتتنوية، ويقوم تقدم انة املراجعة معلومات إىل األجحزة الرئاستتتتتتتتتتية ر تلك اجملاالت من خالر إتاح )ب(

ه ة. ويقرتت اذفاظ على هذالرئيس )أو أي عضتتتتتتتتتتتتتتو آخر يتّم تعيينه( بتقدم هذا التقرير مبادتتتتتتتتتتتتتترة إىل انة املالي
 الرتتيبات اليت عملة حىت اليوم بطريقة مر ية للغاية.

ة لدى مكتب املفتش العام.  ور ما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش والتملقيق، تعمل اللجنة بصتتتتفة استتتتتشتتتتاري )ج(
 .و وجب  لك، تساعد املفتش العام ر كل ما يتعلق بااودة املتواصلة ألداء املكتب

 
خارجيا ومن أما حبكم  للجنة: تنص الرتتيبات اذالية على أن تتاللف اللجنة من مخسة أعضاءاختيار أعضاء ا -13

بل اجمللس بناء  على توصتتية املدير قِ منصتتبه. ويعّا املدير العام كل األعضتتاء واألما. وتتم املوانقة على عضتتوية اللجنة من 
 العام وانة املالية. ويقرتت اذفاظ على هذه الرتتيبات.

 
توظيف مفتش عام أو إلاء نرتة واليته أو عدم جتديد تعيينه: إن التعديل املقرتت بعد االجتماع غ  الرمسي للجنة  -14

املالية هو كاآليت: "تقوم اللجنة باالستتتتتعراخ وبتقدم املشتتتتورة إىل اجمللس، من خالر انة املالية، واملدير العام بشتتتتالن: ... 
و وجتتب ميثتتاو مكتتتب  .توظيف مفتش عتتام أو إلتتاء نرتة واليتتته أو عتتدم جتتتديتتد تعيينتته"مقرتحتتات املنظمتتة ر متتا يتعلق ب

املفتش العام، جيري بالفعل التشتتاور مع انة املالية بشتتالن اقرتات تعيا املفتش العام وإلاء تعيينه. وال يبدو أن هناك حاجة 
. وباإل تتتتتتتتانة إىل  لك، 1يا هي أصتتتتتتتتال  عملية معقدةعملية تعريادة تعقيد إىل إدتتتتتتتتراك انة املراجعة ر هذه العمليات، و 

إىل قضايا حكومية دولية تتعلق بالتصرف ينطوي إدراك مثل هذه األجحزة ر القضايا اإلدارية على إمكارية اويل مسائل 
 اسة.حسّ 
 

خ للجان "استعرابزمام ، 2018وحدة التفتيش املشرتكة لألمم املتملدة، كجزء من خطة عملحا لعام  أخذتوقد  -15
 تتتتتتتتتتع توقع أن يقّدم صتتتتتتتتتتورة متواررة للو الرقابة ر منظومة األمم املتملدة" على رطاو املنظومة. ومن امللاذستتتتتتتتتتابات مراجعة
لج بلورة ن يضتتتتع أستتتتستتتتا  للمقاررة با كيارات األمم املتملدة وتوصتتتتيالا من أجل ئد داخل منظومة األمم املتملدة وأالستتتتا

                                                      
جراء املقابالت، واستعراخ إلألمارة، ونريق مل جمموعة من املراحل،  ا ر  لك استعراخ استكون لدينا، من الناحية العملية، عملية تعيا مرهقة تش  1

 املدير العام، واستعراخ انة املراجعة، واستعراخ انة املالية، واستعراخ آخر للمدير العام.
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ر ما با كيارات األمم املتملدة. وقد القائم عتبار القواسم املشرتكة ولكن أيضا التنوع متسق لألمم املتملدة يالخذ بعا اال
ل بشتتالن عملة املنظمة نعال  بشتتكل استتتباقي مع وحدة التفتيش املشتترتكة  هذا االستتتعراخ املحم، بدءا   لء استتتبيان مفصتتّ

ره آن األوان، بالنظر إىل احتاة اليت اكتستتتتتبتحا عن املمارستتتتتات اليت تتبعحا املنظمة ر هذا الصتتتتتدد. ويستتتتتود دتتتتتعور مفاده أ
منظومة األمم املتملدة مع اان املراجعة، الستتتتتتعراخ هذه املستتتتتاللة بشتتتتتكل مستتتتتتفي  وتقييم املمارستتتتتات اذالية ومعااة 

 خالر مبادرات نردية وغ  منسقة.معااتحا من من  املساللة بطريقة منحجية وداملة، بدال  
 

 يل النظر ر التعديالت املقرتحة إىل حا إصتتتتتتدار تقرير وحدة التفتيش املشتتتتتترتكة واستتتتتتتعرا تتتتتته وتقرتت اإلدارة تالج -16
 من قبل جملس الرؤساء التنفيذيا. وعو ا  عن  لك، تدعو اإلدارة انة املالية إىل استعراخ مشروع التعديالت املقرتحة.
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 1الملحق 
 منظمة، مشفوعة بتن يحات أخرى ادتناًدا إلت التوجيهات الصادرة عن لجنة المالية التغييرات الم ترأة علت اختصاصات لجنة المراجعة في ال

 المائة ها الرابعة والستين بعد المائة والتادعة والستين بعديفي دورت
 

 االختصاصات اذالية

 ختصاصات االالتغي ات املقرتحة على 
خبم مائل  النص الحالياملقرتحة من األعضاء على  ترد التغييرات

 روف باررةوح
بو ع على النص اذا   والتعليقاتاإلدارة  اليت اقرتحتحاترد التغي ات 

 خم اتحا

 التغي ات املقرتحة على لتعليقاتا
 بو ع خم اتحا إلدارةا ترد تعليقات

 الغرخ -1
تعمل انة املراجعة كفريق استتتتتتتشتتتتتتاري مكّون  1-1

من خااء ملستتتتتتتتتتتتتتتتاعتتدة املتتدير العتتام ر ترتيبتتات الرقتتابتتة 
رة املخاطر، ورنع التقارير املالية الداخلية، وعمليات إدا

واملراجعة الداخلية، ومحام املنظمة احتاصتتتتتتتتتتتتتتتة بالتفتيش 
والتملقيق. وتقّدم انة املراجعة مشتتتتتتتتتورلا بشتتتتتتتتتالن هذه 
املستتتتتتتائل مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية نضتتتتتتتال  عن 
الستتتتتتتتياستتتتتتتتات واإلجراءات املطبقة على املنظمة وبيئتحا 

 التشغيلية.

 الغرخ -1
 تعمل انة املراجعة كفريق استتتتتتتتتتشتتتتتتتتتاري مكّون من خااء ملستتتتتتتتتاعدة 1-1

واملدير العام ر ترتيبات الرقابة الداخلية،  جملس املنظمة من خالر انة املالية
وعمليتتتات إدارة املختتتاطر، ورنع التقتتتارير املتتتاليتتتة واملراجعتتتة التتتداخليتتتة، ومحتتتام 

وتقّدم انة املراجعة . والشتتتتتقون األخالقيةاملنظمة احتاصتتتتتة بالتفتيش والتملقيق 
عن  مشتتتتتتتورلا بشتتتتتتتالن هذه املستتتتتتتائل مع مراعاة اللوائح والقواعد املالية نضتتتتتتتال  

 السياسات واإلجراءات املطبقة على املنظمة وبيئتحا التشغيلية.
 اإلدارة هو كاآليت:جارب النص املنقح املقرتت من 

 تعمل انة املراجعة كفريق استتتتتشتتتتاري مكّون من خااء ملستتتتاعدة 1-1

ر ترتيبات وانة املالية املدير العام و  جملس املنظمة من خالر انة املالية
الرقتتابتتة التتداخليتتة، وعمليتتات إدارة املختتاطر، ورنع التقتتارير املتتاليتتة واملراجعتة 

. والشتتتقون األخالقيةالداخلية، ومحام املنظمة احتاصتتتة بالتفتيش والتملقيق 
ائل مع مراعاة اللوائح وتقّدم انة املراجعة مشتتتتتتتتتتتتتورلا بشتتتتتتتتتتتتتالن هذه املستتتتتتتتتتتتت

ي قرتت هذا التغي  إلبرار دور اللجنة ر ما يتعلق بالوظيفة احتاصتتتتتتتتتتتتتة 
بتتتالشتتتتتتتتتتتتتتتقون األخالقيتتتة، عقتتتب توقف انتتتة املبتتتاد  األخالقيتتتة عن 

 األجحزة الرئاسية.العمل، على حنو ما وانقة عليه 
وتقدم هذه الصيغة حسب الوثيقة املعنورة "بيان موقف مثلي دوائر 
املراجعتتة التتداخليتتة للملستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتات التتتابعتتة ملنظمتتات األمم املتملتتدة 
واملقستتتتتتستتتتتتات املالية املتعددة األطراف" )"الغرخ" و"العمليات" ر 

 ر النسخة اإلركليزية(. 1من امللملق  6و 3الصفملتا 
اهبة ر اختصاصات اان املراجعة ر املنظمة العاملية وترد صيغ مش

للملكية الفكرية واالااد الدو  لالتصتتتاالت ومنظمة الط ان املد  
 الدو  ومنظمة العمل الدولية.

الصتتتتتتتتادر عن معحد مراجعي اذستتتتتتتتابات  1111ومتادتتتتتتتتيا مع املعيار 
الصتتادر  2060الداخليا: التفاعل املبادتتر مع جملس اإلدارة واملعيار 

عن معحد مراجعي اذستتتتتتتتتتتابات الداخليا: تقدم تقارير إىل اإلدارة 
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والقواعد املالية نضتتتتتتتال  عن الستتتتتتتياستتتتتتتات واإلجراءات املطبقة على املنظمة 
 وبيئتحا التشغيلية.

 

العليتتا وجملس اإلدارة )"رظرة متعمقتتة للقطتتاع العتتام العتتاملي: اللجتان 
املستقلة ملراجعة اذسابات ر مقسسات القطاع العام"(. ومدعوما 

املعنون "وظيفة  2010أيضتتتتتتتتتتتتا بتقرير وحدة التفتيش املشتتتتتتتتتتتترتكة لعام 
 .194اذسابات ر منظومة األمم املتملدة"، ارظر الفقرة  مراجعة

تعليق اإلدارة: من دتتتتتتتالن التغي ات على النص بصتتتتتتتيغته املقرتحة أن 
تقوخ طبيعة دور انة املراجعة باعتبارها باألستتتتاس انة استتتتتشتتتتارية 
للمتدير العتام،  تا اوهلتا إىل جحتار نرعي تتابعتة للمجلس. كمتا من 

ر ومستتتتتتتتتتتتتتتقوليات اجمللس وانة املالية وأن دتتتتتتتتتتتتتتتاللا أن تقثر على أدوا
  تقتضي تعديل النصوص األساسية للمنظمة.

تقتتتتدم انتتتتة املراجعتتتتة معلومتتتتات إىل األجحزة  1-2
الرئاستتتتتتتتتتتتتتتية ر تلك اجملاالت من خالر إتاحة تقاريرها 
الستتتتتتتنوية، ويقوم الرئيس أو أي عضتتتتتتتو آخر يتّم تعيينه 

 ة.بتقدم هذا التقرير مبادرة إىل انة املالي

ومعلومات إىل األجحزة الرئاستتتتتتتتية ر مشأأأأأأورة تقدم انة املراجعة  1-2
 بما في ذلك ت ديمتقاريرها الستتتتتتتتتتتتتتتنوية،  إتاحةتلك اجملاالت من خالر 

إلت لجنة المالية خىد الفترة  منتظمةوأسأأأأأب اص ت أأأأأا ، تحدي ات 
أي ع أأأأأأأأأأأو يخر يتمق تعيينأ بت ديم  ذا  أو الرئيس وي وم ،الفاصأأأأأأأأأأألة
 .شرة إلت لجنة الماليةالت رير مبا

 تعليق اإلدارة: اذفاظ على النص األصلي الذي يتسم بو وت أكثر.

 ال ينطبق على النسخة العربية.
وتقدم هذه الصيغة حسب الوثيقة املعنورة "بيان موقف مثلي دوائر 
املراجعتتة التتداخليتتة للملستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتات التتتابعتتة ملنظمتتات األمم املتملتتدة 

من  6األطراف" )"اإلبالغ" ر الصفملة واملقسسات املالية املتعددة 
 ر النسخة اإلركليزية(. 1امللملق 

املنظمة العاملية  وترد صيغ مشاهبة ر اختصاصات اان املراجعة ر
 للملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية.

الصتتتتتتتتادر عن معحد مراجعي اذستتتتتتتتابات  1111ومتادتتتتتتتتيا مع املعيار 
الصتتادر  2060س اإلدارة واملعيار الداخليا: التفاعل املبادتتر مع جمل

عن معحد مراجعي اذستتتتتتتتتتتابات الداخليا: تقدم تقارير إىل اإلدارة 
العليتتا وجملس اإلدارة )"رظرة متعمقتتة للقطتتاع العتتام العتتاملي: اللجتان 
املستقلة ملراجعة اذسابات ر مقسسات القطاع العام"(. ومدعوما 
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"وظيفة مراجعة  2010أيضتتتتتتتتتتتا بتقرير وحدة التفتيش املشتتتتتتتتتتترتكة لعام 
 .202اذسابات ر منظومة األمم املتملدة "، ارظر الفقرة 

 تعليق اإلدارة: اذفاظ على النص األصلي الذي يتسم بو وت أكثر.
ور متتا يتعلق بتتاملراجعتتة التتداخليتتة وبتتالتفتيش  1-3

والتملقيق، تعمل اللجنة بصتتفة استتتشتتارية لدى مكتب 
فتش العام ر املفتش العام. و وجب  لك، تستتتتتاعد امل

 كل ما يتعلق بااودة املتواصلة ألداء املكتب.

 والشأأأأأأأأأؤونور ما يتعلق باملراجعة الداخلية وبالتفتيش والتملقيق  1-3
، تعمل اللجنة بصتتتتتتتتتتفة استتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتارية لدى مكتب املفتش العام األخى ية
. و وجتتب أمين المظأأالم/ الشأأأأأأأأأأأؤون األخى يأأة علت التوالي ومكتأأب

 وأمين المظالم/ مسأأؤود الشأأؤون األخى يةلعام  لك، تستتاعد املفتش ا
 . ذه الوظائفر كل ما يتعلق بااودة املتواصلة ألداء 

 يتتقتترتت هتتتتتتتتذا التتتتتغتتيتت  إلبتترار التتتتتتتتدور ااتتتتتتتتديتتتتتتتتد لتتلتتجتتنتتتتتتتتة املتتراجتتعتتتتتتتة 
 .األخالقية ر ما يتعلق بالشقون

 املسقوليات -2
تقوم اللجنة باالستتتتتتتتتعراخ وبتقدم املشتتتتتتتتورة  2-1

 شالن:إىل املدير العام ب
الستتتياستتتات اليت تقثر تالث ا  كب ا  على قضتتتايا  )أ(

احملتتتاستتتتتتتتتتتتتتتبتتتة والتقتتتارير املتتتاليتتتة والرقتتتابتتتة املتتتاليتتتة 
 للمنظمة  ا يشمل االعتبارات التالية:

الكشتتتتتتتتتتتتتتتوف املتتتاليتتتة للمنظمتتتة ورتتتتائج  (1)
عمليات املراجعة احتارجية للكشتتتتتتتوف 
 املتتتتتتاليتتتتتتة حبستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب متتتتتتا هي موثقتتتتتتة 

اجع رستتتتتتتتتتتتتتتتائتتل املر  ر رأي املراجع ور
 ىل اإلدارة؛إاحتارجي 

الرتتيبات احتاصتتتتتتتتتتتتتتتة باملراجع احتارجي  (2)
 للمنظمة وتطبيقحا؛

 املسقوليات -2
المجلس، من تقوم اللجنة باالستتتتتتتتتتتتتعراخ وبتقدم املشتتتتتتتتتتتتورة إىل  2-1

 واملدير العام بشالن: المالية،خىد لجنة 
 تعليق اإلدارة:

تقوم اللجنة باالستتتتتتتتتتتتتتتعراخ وبتقدم املشتتتتتتتتتتتتتتورة إىل املدير العام وانة املالية 
 بشالن:
الستتتتتتتياستتتتتتتات اليت تقثر تالث ا  كب ا  على قضتتتتتتتايا احملاستتتتتتتبة والتقارير  )ه(

 املالية والرقابة املالية للمنظمة  ا يشمل االعتبارات التالية:
شتتتتتتتتتتتتتتتوف املتتتاليتتتة للمنظمتتتة ورتتتتائج عمليتتتات املراجعتتتة الك (1)

احتارجية للكشتتتتتتتوف املالية حبستتتتتتتب ما هي موثقة ر رأي 
 املراجع ور رسائل املراجع احتارجي إىل اإلدارة؛

 الرتتيبات احتاصة باملراجع احتارجي للمنظمة وتطبيقحا؛ (2)

التتدور ااتتديتتد للجنتتة  1-2تار البنود ااتتديتتدة املقرتحتتة اتتة إطتتار 
املراجعتة ر متا يتعلق بتالشتتتتتتتتتتتتتتتوؤن األخالقيتة، وقتد استتتتتتتتتتتتتتتتمتدت من 

 اختصاصات انة املباد  األخالقية.
إىل التشتتتديد على دور  1-2ولدف اإل تتتانات املقرتحة اة إطار 

ملراجع احتارجي ووظيفة التنستتتتتتتتيق جنبا إىل جنب انة املراجعة إراء ا
( ر 1مع وظيفتتة التقييم والتتدور التتذي ينبغي للجنتتة القيتتام بتته ر )

( وتعيا املفتش العام وإقالته وعدم جتديد واليته. 2)تنقيح امليثاو 
ومن دالن  لك أن يقدي إىل مواءمة اختصاصات انة املراجعة مع 

رير وحدة التفتيش املشتتتتترتكة عن أنضتتتتتل املمارستتتتتات املعرو تتتتتة ر تق
الوثيقتان  –ر منظومة األمم املتملدة وظيفة مراجعة اذستتتتتتتتتتتتتتتابات 

JIU/REP/2010/5 وJIU/REP/2016/8. 
وتقدم هذه الصيغة حسب الوثيقة املعنورة "بيان موقف مثلي دوائر 
املراجعتتة التتداخليتتة للملستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتات التتتابعتتة ملنظمتتات األمم املتملتتدة 

من "الغرخ من  2املتعددة األطراف"، )الفقرة واملقستتتتتتستتتتتتات املالية 
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ستتتتتتتياستتتتتتتات املنظمة ر جمار احملاستتتتتتتبة  (3)
واإلدارة املالية وحالة مشاريع التملسا 
اليت تتعلق بتتتتتتتاألرظمتتتتتتتة املتتتتتتتاليتتتتتتتة ورنع 

 املالية. التقارير
الرقابة الداخلية للمنظمة واستتتتتتتتتتتترتاتيجية إدارة  )ب(

خاطر وإطار العمل والعمليات ر  تتتتتتتتتتتتتتتوء امل
املختتتاطر اهلتتتامتتتة اليت تواجححتتتا املنظمتتتة،  تتتا 

 يشمل مراعاة النقاط التالية:
مشتتتتتتتتتتتاريع استتتتتتتتتتتا املنظمة اليت تتعلق  (1)

 بالرقابة الداخلية وبإدارة املخاطر؛
رتتتتتتتتائج تغطيتتتتتتتة املراجعتتتتتتتة التتتتتتتداخليتتتتتتتة  (2)

واحتارجية للمنظمة وحالة التوصتتتتتتتتتيات 
متتلتتيتتتتتتتتات املتتراجتتعتتتتتتتة املتتنتتبتتثتتقتتتتتتتتة عتتن عتت

 واحتارجية. الداخلية
ستتتتياستتتتات املنظمة ملكانملة مارستتتتات الغش  )ج(

والفستتتتتتتتتتتتتتتاد والت مر لدى موظفيحا واألطراف 
احتتتتتارجيتتتتة  تتتتا ر  لتتتتك االستتتتتتتتتتتتتتتتختتتتدام غ  
املناستتتتتتتتتتتتتتتتب ملوارد املنظمة والتداب  اليت تتيح 
للموظفا واألطراف احتارجية بالن يّعاوا عن 

أي مارستتتتتات خماونحم، ر إطار ستتتتتري، من 
 العمليات. خاطئة ر اإلدارة ور إجراء

نعتتتتتاليتتتتتة وكفتتتتتاءة محتتتتتام املراجعتتتتتة التتتتتداخليتتتتتة  )د(
والتفتيش والتملقيق ملكتتتتتتتتتب املفتش العتتتتتتتام 

ستتتتياستتتتات املنظمة ر جمار احملاستتتتبة واإلدارة املالية وحالة  (3)
ريع التملستتتتتتتتتتتتتتتا اليت تتعلق بتتاألرظمتتة املتتاليتتة ورنع مشتتتتتتتتتتتتتتتتا
 املالية. التقارير

الرقتتابتتة التتداخليتتة للمنظمتتة واستتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة إدارة املختتاطر وإطتتار  )و(
العمل والعمليات ر  تتتوء املخاطر اهلامة اليت تواجححا املنظمة، 

  ا يشمل مراعاة النقاط التالية:
قابة الداخلية مشتتتتتتتتتتتتتتتاريع استتتتتتتتتتتتتتتا املنظمة اليت تتعلق بالر  (1)

 املخاطر؛ وبإدارة
رتائج تغطية املراجعة الداخلية واحتارجية للمنظمة وحالة  (2)

التتتتتتتوصتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتات املتتتنتتتبتتتثتتتقتتتتتتتتة عتتتن عتتتمتتتلتتتيتتتتتتتتات املتتتراجتتتعتتتتتتتة 
 واحتارجية. الداخلية

ستتتتتتتياستتتتتتتات املنظمة ملكانملة مارستتتتتتتات الغش والفستتتتتتتاد والت مر  )ر(
واألطراف احتتتارجيتتة  تتا ر  لتتك االستتتتتتتتتتتتتتتتختتدام غ   لموظفيهأأا

ناستتتتتتتتتتتب ملوارد املنظمة والتداب  اليت تتيح للموظفا واألطراف امل
خمتتتاونحم، ر إطتتتار ستتتتتتتتتتتتتتتري، من أي  احتتتتارجيتتتة بتتتالن يّعاوا عن

 العمليات. مارسات خاطئة ر اإلدارة ور إجراء
نعالية وكفاءة محام املراجعة الداخلية والتفتيش والتملقيق ملكتب  )ت(

املفتش العتتتتام، واحتطوط املفتش العتتتتام وااللتزام  يثتتتتاو مكتتتتتب 
التوجيحية املتعلقة بالتملقيقات اإلدارية الداخلية واملعاي  الدولية 
 للمراجعة والتملقيق الداخليا  ا ر  لك االعتبارات التالية:

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ (1)

ر النستتتتتتتتخة  1من امللملق  3بيان املوقف" "والغرخ" ر الصتتتتتتتتفملة 
 اإلركليزية(.

وترد صيغ مشاهبة ر اختصاصات اان املراجعة ر املنظمة العاملية 
لألرصتتتتتتتتتتتتتتتاد ااوية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واالااد الدو  

 لط ان املد  الدو  ومنظمة العمل الدولية.لالتصاالت ومنظمة ا
الصتتتتتتتتادر عن معحد مراجعي اذستتتتتتتتابات  1111ومتادتتتتتتتتيا مع املعيار 

الصتتادر  2060الداخليا: التفاعل املبادتتر مع جملس اإلدارة واملعيار 
عن معحد مراجعي اذستتتتتتتتتتتابات الداخليا: تقدم تقارير إىل اإلدارة 
العليتتا وجملس اإلدارة )"رظرة متعمقتتة للقطتتاع العتتام العتتاملي: اللجتان 

 املستقلة ملراجعة اذسابات ر مقسسات القطاع العام"(. 
 تعليق اإلدارة:

ات الستتتابقة ( ر ما يتعلق بالفقرة التمحيدية املعّدلة، ارظر التعليق1)
 بشالن الغرخ من اللجنة ودورها.

يعتا توظيف املفتش العتام أو إلتاء نرتة واليتته أو عتدم جتتديتد ( 2)
مستتتتتاللة تندرج اة مستتتتتقولية املدير العام وإن االقرتات املقّدم تعيينه 

 يتجاور الدور املتوقع للجنة املراجعة.
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وااللتزام  يثاو مكتب املفتش العام، واحتطوط 
التوجيحية املتعلقة بالتملقيقات اإلدارية الداخلية 

داخليا واملعتتاي  التتدوليتتة للمراجعتتة والتملقيق التت
  ا ر  لك االعتبارات التالية:

 الدور املستقل للمفتش العام ومكتبه؛ (1)
كفتتتايتتتة املوارد املتتتتاحتتتة ملكتتتتب املفتش  (2)

 العام كي يليب احتياجات املنظمة؛
املفتش العام لضتتتتتتتتتتتتتتمان  مكتبآليات  (3)

ااودة ورتائج استتتتتتتتتعرا تتتتتتتتات  تتتتتتتتمان 
 ااودة الداخلية واحتارجية؛

ة املرتقبتتتتتتتة واذتتتتتتتاليتتتتتتة مالءمتتتتتتتة التغطيتتتتتتت (4)
للمراجعة الداخلية مع املراعاة الواجبة 
لتغطيتتتة املراجعتتتة احتتتتارجيتتتة، من أجتتتل 
 تتتتتتتتتتتتتتتمان تالكيد مكتب املفتش العام 

 على اجملاالت عالية املخاطر؛
تقارير املراجعة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مكتب  (5)

املفتش العام وحالة تنفيذ التوصتتتتتتتتتتتيات 
 من قبل املنظمة؛

تتعلق بتتاذتتاالت  اليت التملقيقرتتتائج  (6)
املفرت تتتتتتتتتتتة أو الفعلية لستتتتتتتتتتتوء اإلدارة 
واملتتتتتختتتتتتتتالتتتتتفتتتتتتتتات والتتتتتغتتتتتش وحتتتتتتتتالتتتتتتتتة 
اإلجراءات اليت تتختتتتتتذهتتتتتتا املنظمتتتتتتة 

 بشالن هذه النتائج؛

كفتتتتتايتتتتتة املوارد املتتتتتتاحتتتتتة ملكتتتتتتب املفتش العتتتتتام كي يليب  (2)
 احتياجات املنظمة؛

آليتتتتات مكتتتتتب املفتش العتتتتام لضتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتان ااودة ورتتتتتائج  (3)
 استعرا ات  مان ااودة الداخلية واحتارجية؛

مالءمتتتة التغطيتتتة املرتقبتتتة واذتتتاليتتتة للمراجعتتتة التتتداخليتتتة مع  (4)
املراعاة الواجبة لتغطية املراجعة احتارجية، من أجل  مان 
تالكيد مكتب املفتش العام على اجملاالت عالية املخاطر 

 ؛البارجي التنسيق مع المراجعب
تقارير املراجعة الصتتتتتتتتتتتتتتادرة عن مكتب املفتش العام وحالة  (5)

 تنفيذ التوصيات من قبل املنظمة؛
رتائج التملقيق اليت تتعلق باذاالت املفرت تتتتتتتتتتتتتتتة أو الفعلية  (6)

لستتتتتتتتتتتتتتوء اإلدارة واملخالفات والغش وحالة اإلجراءات اليت 
 تتخذها املنظمة بشالن هذه النتائج؛

 التقارير الربع سنوية والسنوية ملكتب املفتش العام؛ (7)
التغييرات في مي أأأأأاب مكتأأأأأب المفتش العأأأأأام واألدلأأأأأة  (8)

التشغيلية الىلمة للحفاظ علت التوافق مع المماردات 
 التنظيمية والمهنية؛

م ترأات المنظمة في ما يتعلق بتوظيف مفتش عام أو  (9)
 .عيينأتتجديد  عدمإنها  فترة وصيتأ أو 

 (9تعليق اإلدارة: حذف الفقرة 



12   FC 170/10 

 

التقارير الربع ستتتتتنوية والستتتتتنوية ملكتب  (7)
 املفتش العام.

جميع المسأأأأأأأأأأأائل ذات الصأأأأأأأأأأألة بصأأأأأأأأأأأياغة برنام  المباد   )ط(
 األخى ية في المنظمة وإعداده وتنفيذه، بما في ذلك:

أنشأأأأأإة المباد  األخى ية التي ي وم بها أمين المظالم/  (1)
األخى ية علت أداس الت ارير السنوية  مسؤود الشؤون
المظالم/ مسأأؤود الشأأؤون األخى ية  التي يحيلها أمين

 اللجنة؛ إلت
المكونات الفردية الرئيسأأأية لبرنام  المباد  األخى ية،  (2)

بما في ذلك أي دأأيادأأات ولوائو و واعد ذات صأألة، 
 والتدريب؛

برنأأام  أو برام  ار رار المأأالي للمنظمأأة الهأأادفأأة إلت  (3)
 معالجة ت ارب المصالو؛ منع أو

موارد للنهوض بشأأكل فعاد بالمسأأؤوليات مدى كفاية ال (4)
 األخى ية.

 تعليقات اإلدارة:
 ( تعديل الفقرة التمحيدية على النملو التا : 1)

تقوم اللجنة باالستتتتتتتتتتتتتتتتعراخ وبتقدم املشتتتتتتتتتتتتتتتورة إىل املدير العام وانة املالية 
 بشالن:

( املتعلقة بتوظيف املفتش العام أو إلاء 9)1-2( حذف النقطة املقرتحة 2)
 ة واليته أو عدم جتديد تعيينه.نرت 
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الر ابة تحرس اللجنة علت توفير التنسأأأأأأأيق المىئم ألنشأأأأأأأإة  2-2 
بين المراجعأأة الأأداخليأأة والبأأارجيأأة ووظيفأأة الت ييم من أجأأل تحأأديأأد 
مجأاصت التركيز المشأأأأأأأأأأأتركأة والعمأل عليهأا، وتحأديأداً خىد عمليأة 
تبإيط العمل. وص تتدخل اللجنة في  ذه األثنا  في وصية أي من 

 الوظائف المبتلفة وادت ىليتها علت التوالي. 
 فقرة. ال حذف هذهتعليق اإلدارة: 

وصتتتتتي وحدة التفتيش املشتتتتترتكة بالره "يتعّا على األجحزة الرئاستتتتتية أن ت
ارص على أن يفحم املراجعون احتتتارجيون دور اتتان الرقتتابتتة ر تون  
التنستتتتتتتتتتتتتتيق حتطم عمل الرقابة الداخلية واحتارجية. وجيب إدراج هذه 

ارستة األدوار بشتكل وا تح ر مواثيق اان الرقابة". وت عّد هذه أيضتا  م
جيدة يوصتتى هبا ر ذو ج ميثاو انة الرقابة ملعحد مراجعي اذستتابات 
الداخليا )"تقوم انة املراجعة باستتتعراخ رطاو املراجعة واملقاربة  ات 
الصتتتتتتتتتلة اليت يقرتححا املراجعون احتارجيون،  ا ر  لك تنستتتتتتتتتيق جحود 

 املراجعة مع املراجعة الداخلية."(
 تعليق اإلدارة: 

بشالن االختصاصات اليت  وجبحا "ارص  2-2على الفقرة التعليق 
اللجنتتة على تون  التنستتتتتتتتتتتتتتتيق ر متتا با وظتتائف املراجعتتة ووظتتائف 
التقييم". إن وظيفة التقييم وظيفة موارية مستقلة تنطوي على تقدم 
التقارير إىل انة الارامج واجمللس وهي ليستتتتتة من اختصتتتتتاص انة 

الذي يعيد صتتتتتتتتتتتتتتتياغة  التفستتتتتتتتتتتتتتت م مع املراجعة. وال يتفق هذا اذك
توصتتتتتتتتتتتية لوحدة التفتيش املشتتتتتتتتتتترتكة. وهذا األمر غ  مناستتتتتتتتتتتب من 
  الناحية املقسسية وال متلك انة املراجعة أي وسيلة لضمان تنفيذه.

تضتتتتتتتتع اللجنة خطة ستتتتتتتتنوية لضتتتتتتتتمان املعااة  2-2
 الفعالة ملسقوليات اللجنة وأهدانحا املعلنة لتلك الفرتة.

  

قريرا  ستتتتتتتتتتتنويا  عن أرشتتتتتتتتتتتطتحا إىل املدير تقدم ت 2-3
العتتام التتذي يقوم بتتدوره بتزويتتد انتتة املتتاليتتة ر املنظمتتة 

ت دم ت ريراً دأأأأأأأأأأنوياً عن أنشأأأأأأأأأأإتها إلت المدير العام الذي   2-3
 في المنظمة بنسأأأأأبة منأ، بار أأأأأافة  ي وم بدوره بتزويد لجنة المالية

 المدير العام في إبدائها بشأنأ. يرغبإلت أي تعلي ات إ افية 

 تشملحا. 2-1اذف هذه الفقرة ألن الفقرة 
تقرتت اإلدارة عدم حذف هذه الفقرة الصراة جدا  ر ما يتعلق 

  هبا اللجنة.بالطريقة اليت ينبغي أن تعمل 
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 يرغبإىل أي تعليقات إ تانية بنستخة منه، باإل تانة 
 املدير العام ر إبدائحا بشالره.

  تعليق اإلدارة: اذفاظ على النص األصلي.

 صالحياتلا -3
 تتمتع انة املراجعة بالصالحيات التالية: 3-1

اذصتتتتتتتتتتتتتتتور على كتتتل املعلومتتتات الضتتتتتتتتتتتتتتتروريتّتة  )أ(
 والتشاور مبادرة مع املفتش العام وموظفيه؛

االّطالع على كتتتتتل التقتتتتتارير ووثتتتتتائق العمتتتتتل  )ب(
 الصادرة عن مكتب املفتش العام؛

ة معلومتتتتتتات اتتتتتتتاجحتتتتتتا من )ج( أي  التمتتتتتتاس أيتتتتتتّ
موظف، ومطتتتتتالبتتتتتة  يع املوظفا بتتتتتالتعتتتتاون 

 اللجنة؛ بشالن أي طلب تتقدم به
اذصتتور على املشتتورة الفنّية املستتتقلة و تتمان  )د(

حضتتتتتتتتور أدتتتتتتتتخاص خارجيا من أصتتتتتتتتملاب 
التجارب واحتاات  ات الصتتتلة إ ا كان  لك 

  روريا.

 الصالحيات -3
 تتمتع انة املراجعة بالصالحيات التالية: 3-1

 لى كل املعلومات الضتتتروريّة والتشتتتاور مبادتتترة مع اذصتتتور ع
أمين المظالم/ مسأأأؤود الشأأأؤون األخى ية املفتش العام و

 ؛وموظفيه
  االّطالع على كتتتل التقتتتارير ووثتتتائق العمتتتل الصتتتتتتتتتتتتتتتتتادرة عن

 مكتب املفتش العام؛
  التمتتتاس أيتتتّة معلومتتتات اتتتتاجحتتتا من أي موظف، ومطتتتالبتتتة

 اللجنة؛ تتقدم به يع املوظفا بالتعاون بشالن أي طلب 
  اذصتتتتتتتتور على املشتتتتتتتتورة الفنّية املستتتتتتتتتقلة و تتتتتتتتمان حضتتتتتتتتور

أدتتتتتتخاص خارجيا من أصتتتتتتملاب التجارب واحتاات  ات 
  الصلة إ ا كان  لك  روريا.

 يتتقتترتت هتتتتتتتتذا التتتتتغتتيتت  إلبتترار التتتتتتتتدور ااتتتتتتتتديتتتتتتتتد لتتلتتجتتنتتتتتتتتة املتتراجتتعتتتتتتتة 
 .األخالقية ر ما يتعلق بالشقون

 العضوية -4
أعضتتتتتتتتتتاء خارجيا  تتاللف اللجنة من مخستتتتتتتتتتة 4-1

العتتتتام كتتتتل  املتتتتديرومن أما حبكم منصتتتتتتتتتتتتتتتبتتتته. ويعّا 
 األعضاء واألما. 

تتاللف اللجنة من مخستتتتتتتتتتتتة أعضتتتتتتتتتتتتاء خارجيا ومن أما حبكم  4-1
من قبل اجمللس ر  واألما.كل األعضتتتتتتتتتتاء  العام املديرمنصتتتتتتتتتتبه. ويعّا 

  .املدير العام حا يعّا األما حبكم منصبه من قبل 
 .1-4ة األصلي الفقرةرة: اذفاظ على تعليق اإلدا

 

 2010تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام  الواردة ر 17ونقا للتوصية 
املعنون "وظيفة مراجعة اذسابات ر منظومة األمم املتملدة"، "ينبغي 
للحيئات التشريعيةل جمالس اإلدارة أن تنتخب لت عا أعضاء اان 

يرتاوت عددهم ما با مخسة  مراجعة اذساباتلالرقابة، على أن
وسبعة أعضاء مع مراعاة الكفاءة املحنية والتوريع ااغرار والتوارن 
با الرجل واملرأة على النملو الواجب،  ا يكفل متثيل املصاحل 

الس اإلدارة. وينبغي أن تتوىل انٌة نرَر املردملا، إال لمجااماعية 
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نة نرعية تابعة للحيئات إ ا كارة انة مراجعة اذسابات لالرقابة ا
التشريعية لجمالس اإلدارة،  مار ا لالمتثار للشروط املذكورة،  ا ر 

 .199 لك درط االستقاللية قبل التعيا" والفقرة 
ومتتتتادتتتتتتتتتتتتتتتيتتتا مع الوثيقتتتة املعنورتتتة "بيتتتان موقف مثلي دوائر املراجعتتتة 
الداخلية للملستتتتتتابات التابعة ملنظمات األمم املتملدة واملقستتتتتتستتتتتتات 

 1من امللملق  3الية املتعددة األطراف"، )"التشكيلة" ر الصفملة امل
 ر النسخة اإلركليزية(.

ر املنظمة العاملية للملكية الفكرية واألمم  األجحزة الرئاستتتتتتتتتتيةوتعّا 
املتملدة ومنظمة العمل الدولية واالااد الدو  لالتصتتاالت ومنظمة 

رصتتتتتتتتتتتتتتتتاد ااويتتة ومنظمتتة الط ان املتتد  التتدو  واملنظمتتة العتتامليتتة لأل
 الصملة العاملية، أعضاء انة املراجعة. 

تتم املوانقتتتة على عضتتتتتتتتتتتتتتتويتتتة اللجنتتتة من ِقبتتل  4-2
 وانة املالية. العاماجمللس بناء  على توصية املدير 

على عضتتتتتتتتوية اللجنة من ِقبل اجمللس  المصأأأأأأاد ة المواف ةتتم  4-2
 بناء  على توصية انة املالية.

اليت  2-4م إدختتتتتار أي تغي  على الفقرة اذتتتتتاليتتتتتة تعليق اإلدارة: عتتتتتد
 تتمادى مع الغرخ من اللجنة.

 2010تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام  الواردة ر 17ونقا للتوصية 
املعنون "وظيفة مراجعة اذسابات ر منظومة األمم املتملدة"، "ينبغي 

اان للحيئات التشريعيةل جمالس اإلدارة أن تنتخب لت عا أعضاء 
مراجعة اذساباتلالرقابة، على أن يرتاوت عددهم ما با مخسة 
وسبعة أعضاء مع مراعاة الكفاءة املحنية والتوريع ااغرار والتوارن 
با الرجل واملرأة على النملو الواجب،  ا يكفل متثيل املصاحل 

الس اإلدارة. وينبغي أن تتوىل انٌة نرَر املردملا، إال لمجااماعية 
كارة انة مراجعة اذسابات لالرقابة انة نرعية تابعة للحيئات إ ا  

التشريعية لجمالس اإلدارة،  مار ا لالمتثار للشروط املذكورة،  ا ر 
 .199و 192 لك درط االستقاللية قبل التعيا" والفقرتا 
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ومتاديا مع امليثاو النمو جي للجان مراجعة اذسابات للقطاع العام 
مراجعي اذسابات الداخليا وصيغة مشاهبة ر  معحد الصادر عن

اختصاصات اان املراجعة ر املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
ومنظمة الصملة العاملية )"رظرة متعمقة للقطاع العام العاملي: اللجان 

 "(.1املستقلة ملراجعة اذسابات ر مقسسات القطاع العام، املرنق 
ت واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ور االااد الدو  لالتصاال

ومنظمة العمل الدولية، توصي انة اختيار مقلفة من الدور األعضاء 
 إىل األجحزة الرئاسية للموانقة عليحم. ردملي انة املراجعة 

وتعد األمارة ر منظمة الصملة العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد 
ر ااحار الرئاسي أو انة تابعة ااوية قائمة قص ة باملردملا، مث يقرّ 
  ينبغي تعيينحم. للجحار الرئاسي املردملا الذين

ويتم اختيار األعضتتتتتاء على أستتتتتاس مقهاللم  4-3
كفنيا رنيعي املستتتتتتتتتتتتتتتتوى ر جمتتتتتتتار املراجعتتتتتتتة ولأو 

ولتتتتتتدى اختيتتتتتتارهم جيتتتتتتب مراعتتتتتتاة التمثيتتتتتتل  .التملقيق
 وااغرار ر اللجنة. اانسا 

اء من قبتتل انتتة املتتاليتتة على أستتتتتتتتتتتتتتتتتاس ويتم اختيتتار األعضتتتتتتتتتتتتتتتتت 4-3
وخاالم  ات الصتتلة على مستتتوى رنيع ر جماالت: الرقابة، مقهاللم 

 تتتا ر  لتتتك املراجعتتتة والتملقيق والشتتتتتتتتتتتتتتتقون األخالقيتتتة واإلدارة املتتتاليتتة 
ولدى اختيارهم جيب مراعاة التمثيل  والضتتتتتتتتتتتتتتتوابم. واذوكمة واملخاطر

 اانسا  وااغرار ر اللجنة.
 اإلدارة: عدم إدخار أي تغي  على الفقرة اذالية.تعليق 

يقرتت هذا التو يح لتملديد مواصفات أعضاء انة املراجعة وإلبرار 
 مسقولية ودرط وجود أعضاء يتمتعون هبذه احتاات.

أ عتا األعضتتتتتتتتتاء مستتتتتتتتتتقلا عن أمارة املنظمة  4-4
األعضتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتابقا  تعيايتم  وعن املدير العام. وال

رة املنظمة ر انة املراجعة  من نرتة السنتا لدى أما
 اليت تعقب ارتحاء تلك املسقوليات. 

أ عتا األعضتتتتتتتتاء مستتتتتتتتتقلا عن أمارة املنظمة وعن املدير العام.  4-4
األعضتتتتتتتتتتتاء الستتتتتتتتتتتابقا لدى أمارة املنظمة ر انة املراجعة  تعيايتم  وال

 ليات.سنوات تعقب ارتحاء تلك املسقو  خمس السنتين من نرتة 
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عملحم بصتتتفتحم الشتتتخصتتتية  األعضتتتاءيقدي  4-5
 وال جيور أن ميثلحم أعضاء مناوبون. 

  

 ال ينطبق على النسخة العربية. من  من أع ائها.تنتخب اللجنة رئيسحا  6-4 تنتخب اللجنة رئيسحا من  من أعضائحا.  4-6
يعمل األعضتتتتتتتتتتتتاء لفرتة ثالث ستتتتتتتتتتتتنوات قابلة  4-7

إ تتتتتتتتتتانية بعد  ستتتتتتتتتتنواتالث للتجديد ملدة أقصتتتتتتتتتتاها ث
ارتحتاء متدة الواليتة األوىل، ونقتا  ملتا يرتئيته املتدير العتام. 
وتقستتتتتتتتتتتم مدة واليات األعضتتتتتتتتتتتاء قدر املستتتتتتتتتتتتطاع إىل 
مراحل هبدف تالما االستتتتتتتتتتتتتتتتمرارية. ويكون التجتديد 
رهن التقدير اإلجيايب ملستامهة العضتو املعّا خالر مدة 

  واليته األوىل.

ثالث ستتتتنوات قابلة للتجديد ملدة أقصتتتتاها يعمل األعضتتتتاء لفرتة  4-7
وف اً لما يرتئيأ إ تتتتتتتتتتتتتتانية بعد ارتحاء مدة الوالية األوىل،  ستتتتتتتتتتتتتتنواتثالث 

بنا  علت  رار يتبذه المجلس علت نحو ما توصأأأأأأأأأأأي بأ  المدير العام
وتقستتتتتتتم مدة واليات األعضتتتتتتتاء قدر املستتتتتتتتطاع إىل مراحل . لجنة المالية

تجديد رهن التقدير اإلجيايب ملستتتتتامهة هبدف تالما االستتتتتتمرارية. ويكون ال
 العضو املعّا خالر مدة واليته األوىل. 

 .7-4تعليق اإلدارة: اذفاظ على الفقرة األصلية 

بانرتاخ أن ااحار الرئاستتتتتتي يعّا أعضتتتتتتاء انة املراجعة وأن اللجنة 
ترنع تقاريرها إىل ااحار الرئاستتتتي، نإن جتديد نرتة والية عضتتتتو ملدة 

ت ينبغي أن يقّرره ااحار الرئاستتتتتتتتي أيضتتتتتتتتا. )حستتتتتتتتب ثالث ستتتتتتتتنوا
 املصادر املذكورة أعاله(.

 األمارة -5
املفتش العتتتام حبكم  املراجعتتتةي عتا أما انتتتة  5-1

منصتتتتتتتتتتتتتتتبه وهو يرنع تقاريره مبادتتتتتتتتتتتتتتترة إىل الرئيس حور 
الشتتتتتتتتتتتتتتتقون اليت تتعلق بعمل انة املراجعة. أما مكتب 

  وظفا.املفتش العام نيوّنر دعم األمارة للم

  

 االجتماعات -6
ميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل  6-1

أن يدعو  للرئيسر الستتتتتنة ونقا ملا يرتئيه رئيستتتتتحا. وجيور 
إىل عقد اجتماعات إ تتتتتتتتتانّية إ ا ما رأى  لك مناستتتتتتتتتبا . 
وجيور للمتتدير العتتام أو املفتش العتتام أو املراجع احتتتارجي 

ت إ تتتتتتتتتتتتتتتانية إ ا ما أن يطلب إىل الرئيس عقد اجتماعا
  دعة اذاجة إىل  لك.

 االجتماعات -6
ميكن أن جتتمع اللجنة ثالث مرات على األقل ر الستتتنة ونقا ملا  6-1

يرتئيه رئيستتحا. وجيور للرئيس أن يدعو إىل عقد اجتماعات إ تتانّية إ ا ما 
أمين المظالم/ رأى  لك مناستتتتبا . وجيور للمدير العام أو املفتش العام أو 

أو املراجع احتارجي أن يطلب إىل الرئيس  األخى ية الشأأأأأأأؤون مسأأأأأأأؤود
 عقد اجتماعات إ انية إ ا ما دعة اذاجة إىل  لك.

 يتتقتترتت هتتتتتتتتذا التتتتتغتتيتت  إلبتترار التتتتتتتتدور ااتتتتتتتتديتتتتتتتتد لتتلتتجتتنتتتتتتتتة املتتراجتتعتتتتتتتة 
 .األخالقية ر ما يتعلق بالشقون
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يتم إخطار أعضتتتتتاء انة املراجعة باالجتماعات  6-2
  على األقل من ارعقادها. أيام عمل 10عادة  قبل 

  

يوانق الرئيس على جتتتتتتدور أعمتتتتتتار مققتتتتتتة  6-3
 لالجتماعات ينبغي توريعه إىل جارب الدعوات.

  

يتم إعداد الوثائق الداعمة من ِقبل الرئيس أو  6-4
أمارة انة املراجعة بناء  على تعليمات الرئيس أو على 

ل من ِقبتت الوثتتائقمبتتادرة األما. وميكن أيضتتتتتتتتتتتتتتتتا تقتتدم 
املراجع احتارجي أو،  وانقة الرئيس، عن طريق اإلدارة 
أو اللجان األخرى للمنظمة. وتستتتخدم الوثائق واملواد 
اإلعالمية اليت ت ورَّع لتنظر نيحا انة املراجعة نقم هلذه 

 سرية.  الغاية، وت عاَمل على ألا

  

من املفرتخ أن يشتتتتتتتتارك األعضتتتتتتتتاء احتمستتتتتتتتة  6-5
أن االجتمتتاعتتات  علىللجنتتة،  يعتتا  ر كتتل اجتمتتاع 

ميكن أن تنعقد بنصتتتتاب مقلف من ثالثة أعضتتتتاء. وال 
يتمتع أما االجتماع حبق التصتتتتتتتتتتتتوية. وت تخذ قرارات 
انتتتتة املراجعتتتتة عتتتتادة بتتتتالتوانق ر اآلراء، ولكن حبتتتتار 
تعّذر  لك نت تَّخذ بغالبية أصتتتوات األعضتتتاء اذا تتترين 

وات، الذين أدلوا بالصتتتتتتتتتتتوالم. ور حار تعادر األصتتتتتتتتتتت
 يكون للرئيس الصوت املرجح.

  

جيور للرئيس أو ألعضتتتتتاء آخرين املشتتتتتاركة ر  6-6
 لتتك الوقتتة  وخالراجتمتتاع عا اهلتتاتف أو الفيتتديو 

 يتم إحصاء عددهم بغية اديد النصاب.
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ر حتتتتتتتار مل يتمكن الرئيس من حضتتتتتتتتتتتتتتتور  6-7
رئيستتتتتا  بالنيابة  اآلخروناجتماع ما، ينتخب األعضتتتتتاء 

 اع من با األعضاء اذا رين.لذلك االجتم

  

جيور للرئيس أن يتتتدعو مكتتتتب املفتش العتتتام  6-8
أو املراجع احتتتتارجي  املنظمتتتةأو أي موظف آخر من 
 ذضور االجتماعات. 

 لأما املظتتتتاملأو جيور للرئيس أن يتتتتدعو مكتتتتتب املفتش العتتتتام  6-8
ذضتتتتور  أوأي موظف آخر من املنظمة  أوالشأأأؤون األخى ية  مسأأأؤود

املراجع احتتتتتتارجي  ويجول للرئيس أي أأأأأأأأأأأأأأأا أن يأأأأدعوجتمتتتتتاعتتتتتات. اال
 االجتماعات.  ذضور

 يتتقتترتت هتتتتتتتتذا التتتتتغتتيتت  إلبتترار التتتتتتتتدور ااتتتتتتتتديتتتتتتتتد لتتلتتجتتنتتتتتتتتة املتتراجتتعتتتتتتتة 
 .األخالقية ما يتعلق بالشقون ر

جيور للجنتتتتة املراجعتتتتة أن تقرر االجتمتتتتاع ر  6-9
 اللجنةجلستتتتة مغلقة با نرتة وأخرى حبستتتتب ما تقرره 

ع األما أو مع مثلا عن مستتتتتتتتتات خاصتتتتتتتتتة أو ر جل
 اإلدارة أو مثل املراجع احتارجي.

جيور للجنة املراجعة أن تقرر االجتماع ر جلستتتتتتتتتتتتتتتة مغلقة با  6-9
 أو ر جلستتتتتتتتتتتتتتتتتات ختتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتة  اللجنتتتةنرتة وأخرى حبستتتتتتتتتتتتتتتتتب متتتا تقرره 

وتجتمع مع األما أو مع مثلا عن اإلدارة أو مثتتل املراجع احتتتارجي. 
أل ل مرة واأدة في السأأأأأأنة في جلسأأأأأأات خاصأأأأأأة مع اللجنة علت ا

. الشأأأأأؤون األخى ية مسأأأأأؤود /مين المظالمأو مكتب المفتش العام 
وتجتمع اللجنة أي أأأأا مع المراجع البارجي في جلسأأأأة خاصأأأأة مرة 

 واأدة في السنة علت األ ل.
قل مرة واحدة ر الستتتتتتتتتتتتنة تعليق اإلدارة: حذف "وجتتمع اللجنة على األ

ر جلستتتتتتتتتات خاصتتتتتتتتتة مع مكتب املفتش العام وأما املظاملل مستتتتتتتتتقور 
الشتتتقون األخالقية. وجتتمع اللجنة أيضتتتا مع املراجع احتارجي ر جلستتتة 

 خاصة مرة واحدة ر السنة على األقل."

حسب الصيغة الواردة ر امليثاو النمو جي للجان مراجعة اذسابات 
معحد مراجعي اذسابات الداخليا.  ادر عنللقطاع العام الص

)"رظرة متعمقة للقطاع العام العاملي: اللجان املستقلة ملراجعة 
 "(.1اذسابات ر مقسسات القطاع العام، املرنق 

ومتتتتادتتتتتتتتتتتتتتتيتتتا مع الوثيقتتتة املعنورتتتة "بيتتتان موقف مثلي دوائر املراجعتتتة 
قستتتتتتستتتتتتات الداخلية للملستتتتتتابات التابعة ملنظمات األمم املتملدة وامل
من امللملق  7املالية املتعددة األطراف"، )"العمليات" ر الصتتتتتتتتتتفملة 

 ر النسخة اإلركليزية(. 1
وترد صيغ مشاهبة ر اختصاصات اان املراجعة ر املنظمة العاملية 
 للملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية واملنظمة العاملية لألرصاد ااوية.

افظه األمارة.  يتم إعداد حمضتتتتتتتتتر بكل اجتماع 6-10
احملضتتر باملراستتلة وتعتمد  مشتتروعوتستتتعرخ انة املراجعة 

 هذا احملضر رمسيا  ر اجتماعحا التا .

أمين لجنة  األمانةيتم إعداد حمضتتتتتتتتتتتتتر بكل اجتماع افظه  6-10
احملضر باملراسلة وتعتمد  مشروعوتستعرخ انة املراجعة  المراجعة.

 ا .هذا احملضر رمسيا  ر اجتماعحا الت

رظرا إىل أن األما يتوىل على األرجح إعداد حمضتتتر االجتماع، نإره 
ينبغي أن يكون مستتتتقوال عنه. وإاّل، قد يكون من الصتتتتعب اذفاظ 

 على سرية املناقشة اليت تدور ر االجتماع.
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يتشتتتارك املدير العام والديوان وموظفو مكتب  6-11
املفتش العتتتتتتام متتتتتتداوالت انتتتتتتة املراجعتتتتتتة وحمتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتتر 

تماعالا، ولكنحا ت عَتا ستتترية ما مل يقرر الرئيس غ  اج
أو  احملا ر لك. وقد يوانق الرئيس على تشارك كامل 

األجزاء  ات الصتتتتتتتتلة منحا مع كبار املدراء اآلخرين ر 
املنظمتتة أو قتتد يطلتتب من األمتتارتتة أن تقتتدم موجزا  عن 
القرارات و لتتك لغتتايتتة املتتتابعتتة من قبتتل كبتتار املتتدراء ر 

 ة.املنظم

يتشأأأأأأاري المدير العام والديوان ومسأأأأأأؤود الشأأأأأأؤون األخى ية  6-11
متتتتداوالت انتتتتة املراجعتتتتة وحمتتتتا تتتتتتتتتتتتتتر  إن وموظفو مكتأأأب المفتش العأأأام

متتا مل يقرر الرئيس غ   لتتك. وقتتد يوانق الرئيس على  دأأأأأأأأأأأريةاجتمتتاعتتالتتا 
 اآلخرينتشتتاطر كامل احملا تتر أو األجزاء  ات الصتتلة منحا مع كبار املدراء 

أن يقتدم موجزا   أمين لجنة المراجعة األمانةنظمتة أو قد يطلتب من ر امل
 عن القرارات و لك لغاية املتابعة من قبل كبار املدراء ر املنظمة.

تعليق اإلدارة: اذفاظ على الصتتتيغة األصتتتلية املستتتتخدمة اة إطار الفقر 
6-11.  

 يتتقتترتت هتتتتتتتتذا التتتتتغتتيتت  إلبتترار التتتتتتتتدور ااتتتتتتتتديتتتتتتتتد لتتلتتجتتنتتتتتتتتة املتتراجتتعتتتتتتتة 
 ما يتعلق بالشقون األخالقية.ر 

وذماية استقاللية انة املراجعة، ينبغي أن تظل مداواللا سرية وأالّ 
 ااط األمارة علما هبا.

وترد صتتتتتتيغ ماثلة ر اختصتتتتتتاصتتتتتتات اان املراجعة ر منظمة العمل 
 الدولية واملنظمة العاملية لألرصاد ااوية.

 تضارب املصاحل  -7
اادد تصتتتتتتتتتتتتتراا   األعضتتتتتتتتتتتتتاءم قبل تعيينحم، يقد 7-1

بتضتتارب املصتتاحل. وحا ينشتتال تضتتارب مصتتاحل نعلي أو 
حمتمل، يتم اإلعالن عن املصتتتتتتتتتتتتتتلملة ما يقدي إىل إعفاء 
العضو أو األعضاء من املشاركة ر املناقشة أو إىل منعحم 
من التصتتتتتتوية على املستتتتتتاللة. ور هذه اذالة يستتتتتتتوجب 

 ه املساللة. تكوين رصاب من بقية األعضاء للنظر ر هذ

  

 مسقوليات والتزامات األعضاء -8
يعمل األعضتتتتتتاء بصتتتتتتفة مستتتتتتتقلة غ  تنفيذية  8-1

املراجعة. وبالتا   انةلدى أداء دورهم االستشاري ر 
ال ي عتا األعضاء مسقولا دخصيا  عن القرارات اليت 

 تتخذها انة املراجعة جمتمعة . 

  

ا  عن أي ينار أعضتتتتتتتتتاء انة املراجعة تعويضتتتتتتتتت 8-2
إجراءات تت تَّخذ  تتتتتتتدهم رتيجة لألرشتتتتتتتطة اليت يقدولا 
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أثناء عملحم ر انة املراجعة، طاملا أن هذه األعمار 
 قد أدية بنية حسنة.

 رنع التقارير -9
ترنع اللجنتتة تقتتاريرهتتا إىل املتتدير العتتام وتوجتته  9-1

كتتل التقتتارير إليتته. وتعتتّد انتتة املراجعتتة تقريرا  ستتتتتتتتتتتتتتنويتتا  
ا للمدير العام ني قّدم إىل انة املالية كل بشتتتتتتتتتتتتالن عملح

ستتتتنة مشتتتتفوعا  بالي تعليقات صتتتتادرة عن املدير العام. 
ويتضتتتتتتتتتتتتتمن التقرير تقييما   اتيا  ستتتتتتتتتتتتتنويا  لعمل اللجنة. 
وي دعى رئيس انة املراجعة، أو عضتتتتتو آخر، حستتتتتبما 
تقرر اللجنة، إىل انة املالية لعرخ التقرير الستتتتتتتتتتتتتتنوي 

  للجنة.

 يررنع التقار  -9
 وإىل إىل اجمللس، من خالر انتتتة املتتتاليتتتة،اللجنتتتة تقتتتاريرهتتتا  ترنع 9-1

. وتعتتّد انتتة املراجعتتة تقريرا  ستتتتتتتتتتتتتتتنويا  وتوجأ كل الت ارير إليأاملتدير العتتام 
يت أأأأأأأمن مشأأأأأأأورة ومىأظات  بشأأأأأأأأن عملها للمدير العام فيل دقم إلت

انة  لتنظر فيها ،كتابة وبصورة شبصيةوتوصيات، أسب اص ت ا ،  
 مشأأفوعاً بأي تعلي ات صأأادرة عن مع نسأأبة تل دم إلت كل ستتتنةملالية  ا

.  اتيا  ستتتتتتتنويا  لعمل اللجنة ت ديراً  ت ييماً ويتضتتتتتتتمن التقرير  .المدير العام
ويعرخ التقرير وجحات رظر اللجنة بشتتتتتتتتتتتالن كيفية معاجلة مكتب املفتش 
العام للمجاالت العالية احتطورة املشتتتتتتتتتتتتتتتتار إليحا من خالر خطته ومدى 
كفاية امليزارية املو تتتتتوعة لتنفيذ تلك احتطة. كما يتضتتتتتمن التقرير وجحات 
رظر اللجنة بشتتتتتتتالن التقرير الستتتتتتتنوي ملكتب املفتش العام  ا ر  لك بيان 

وي دعى رئيس انة املراجعة، أو عضتتتتتتتتو آخر، حستتتتتتتتبما تقرر  استتتتتتتتتقالليته.
 اللجنة، إىل انة املالية لعرخ التقرير السنوي للجنة.

 تقرتحه اإلدارة:  النص الذي
وتوجتته كتتل التقتتارير إليتته. ملتتدير العتتام ا ترنع اللجنتتة تقتتاريرهتتا إىل 9-1

وتعّد انة املراجعة تقريرا  ستتتنويا  بشتتتالن عملحا للمدير العام ني قّدم إىل انة 
املالية كل ستتتنة مشتتتفوعا  بالي تعليقات صتتتادرة عن املدير العام. ويتضتتتمن 

لجنة. وي دعى رئيس انة املراجعة، أو التقرير تقييما   اتيا  ستتتتتتتتتتتتتتنويا  لعمل ال
عضتتتتتو آخر، حستتتتتبما تقرر اللجنة، إىل انة املالية لعرخ التقرير الستتتتتنوي 

 للجنة.

 " )التقييم( "بعبتتتارة"evaluationن االستتتتتتتتتتتتتتتتعتتتا تتتتتتتتتتتتتتتتتتة عن عبتتتارة "إ
assessment )يتمادتتتتتتتتتتى مع املمارستتتتتتتتتتة  [باللغة اإلركليزية]" )التقدير

الشتتتتتتتتتتائعة. وباإل تتتتتتتتتتانة إىل  لك، تنطوي عبارة "التقيم" على معىن 
حمدد جدا ر جمار الرقابة وينبغي أن تستتتتتتتتتخدم  عناها الصتتتتتتتتمليح، 

 .اذار هناوهذا ليس 
ومن دتتتتتالن إ تتتتتانة بند لإلدتتتتتارة إىل أّن التقرير الستتتتتنوي للجنة املراجعة 
يتضتتتتتتّمن تقديرا للميزارية الستتتتتتنوية ملكتب املفتش العام واستتتتتتتقالليته هو 
مارستتتتتتتتتتة نضتتتتتتتتتتلى أدتتتتتتتتتتارت إليحا وحدة التفتيش املشتتتتتتتتتترتكة ر تقاريرها 

JIU/REP/2010/5  عن وظيفة مراجعة اذستتتتتتتتتتتتتتابات ر منظومة األمم
عن تغرات الرقتتتتابتتتتة ر منظومتتتتة األمم  JIU REP/2006/2ملتملتتتتدة، وا

عن وظيفتتتة التملقيق ر منظومتتتة األمم  JIU/REP/2011/7املتملتتتدة، و
عن منع الغش واكتشتتتانه والتصتتتدي له  JIU/REP//2016/4املتملدة، و

عن حالة  JIU/REP/2016/8ر مقستتتتستتتتات منظومة األمم املتملدة، و
 سابات ر منظومة األمم املتملدة.وظيفة املراجعة الداخلية للمل

وتقدم هذه الصيغة حسب الوثيقة املعنورة "بيان موقف مثلي دوائر 
املراجعتتة التتداخليتتة للملستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتات التتتابعتتة ملنظمتتات األمم املتملتتدة 
واملقستتتتستتتتات املالية املتعددة األطراف"، )"الغرخ من بيان املوقف" 

 6الصتتتتتتفملة  "والعمليات" ر 3من "الغرخ" ر الصتتتتتتفملة  2الفقرة 
 ر النسخة اإلركليزية(. 1من امللملق 

وتقّدم اان املراجعة ر املنظمة العاملية لألرصاد ااوية واملنظمة 
العاملية للملكية الفكرية واالااد الدو  لالتصاالت ومنظمة الط ان 
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ويتضتتمن التقرير تقييما   اتيا  ستتنويا  لعمل اللجنة. ويعرخ التقرير وجحات 
ة مكتب املفتش العام للمجاالت العالية ارظر اللجنة بشتتتتتتتتتتتتتتتالن كيفية معا

إليحا من خالر خطته ومدى كفاية امليزارية املو تتتتتتتتتتتتتتوعة  احتطورة املشتتتتتتتتتتتتتتار
لتنفيذ تلك احتطة. كما يتضتمن التقرير وجحات رظر اللجنة بشتالن التقرير 
الستتتتتنوي ملكتب املفتش العام  ا ر  لك بيان استتتتتتقالليته. وي دعى رئيس 
انة املراجعة، أو عضتتو آخر، حستتبما تقرر اللجنة، إىل انة املالية لعرخ 

 ر السنوي للجنة.التقري

املد  الدو  ومنظمة العمل الدولية واألمم املتملدة ومنظمة الصملة 
 إىل األجحزة الرئاسية التابعة هلا. العاملية تقاريرها

الصادر عن معحد مراجعي اذسابات  1111ومتاديا مع املعيار 
الصادر  2060الداخليا: التفاعل املبادر مع جملس اإلدارة واملعيار 

عن معحد مراجعي اذسابات الداخليا: تقدم التقارير إىل اإلدارة 
ع العام العاملي: اللجان العليا وجملس اإلدارة )"رظرة متعمقة للقطا 

املستقلة ملراجعة اذسابات ر مقسسات القطاع العام"(. مدعوما 
"وظيفة مراجعة  2010أيضا بتقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام 

 .194اذسابات ر منظومة األمم املتملدة "، ارظر الفقرة 
يتواصتتل الرئيس مع جحة االتصتتار املعينة من  9-2

بشتتتتتتالن رتائج مداوالت اللجنة نضتتتتتتال  قبل املدير العام 
  عن املسائل املقبلة اليت تتعلق  جار عملحا.

عيّنة من قبل املدير العام  9-2
 
يتواصتتتتتتتتتتتل الرئيس مع جحة االتصتتتتتتتتتتتار امل

نضتتتتتتال  عن املستتتتتتائل  إذا لم تعتبر دأأأأرية،بشتتتتتتالن رتائج مداوالت اللجنة، 
 املقبلة اليت تتعلق  جار عملحا.

 راه النص البديل:تعليق اإلدارة: ارظر أد
عيّنة من قبل املدير العام بشالن  9-2

 
يتواصل الرئيس مع جحة االتصار امل

  رتائج مداوالت اللجنة، نضال  عن املسائل املقبلة اليت تتعلق  جار عملحا.

 . 11-6ر الفقرة من باب اذفاظ على االتساو مع التغي  املقرتت 
 تعليق اإلدارة على تعديل النص: 

عيّنة من قبل املدير العام ر تتمثل
 
مدير تنفيذي  جحة االتصتتتتتتار امل
ه املدير العام محمة متثيله. ويتمتع بإمكارية برنيع املستتتتتتتتتتتتتتوى ينيم 

 اذصور على رتائج مداوالت  يع اللجان.

 ألجور وتعوي  التكاليفا -10
ال يتقا تتتتتتتى األعضتتتتتتتاء أي أجر من املنظمة  10-1

إطار عضتتتتتتتتويتحم ر على أية أرشتتتتتتتتطة يقومون هبا ر 
انتتتة املراجعتتتة. وتقوم املنظمتتتة بتعوي  أيتتتة تكتتتاليف 
تتعلق بالستتتتتتتتتتتتتتتفر واإلقامة يتكبدها أعضتتتتتتتتتتتتتتتاء اللجنة 

 بالضرورة لدى مشاركتحم ر اجتماعات اللجنة.
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 االستعراخ الدوري لالختصاصات -11
تستعرخ اللجنة دوريا  مالءمة اختصاصالا،  11-1

العتتام للموانقتتة عليحتتا  مع اقرتات تغي ات على املتتدير
 حيثما كان  لك مناسبا .

 االستعراخ الدوري لالختصاصات -11
مدى  ،وعلت األ ل كل ثىث دأأأنواتتستتتتعرخ اللجنة دوريا ،  11-1

مالءمة اختصتتاصتتالا، مع، حيثما كان  لك مناستتبا ، اقرتات تغي ات على 
 للموانقة عليحا. المجلس من خىد لجنة المالية المدير العام
 تعليق اإلدارة: 

 اذفاظ على الصيغة األصلية للفقرة.

إن االستتتتعراخ الدوري الختصتتتاصتتتات انة املراجعة مارستتتة نضتتتلى 
موصتتتتتتتتى هبا )تقرير وحدة التفتيش املشتتتتتتتترتكة بشتتتتتتتتالن وظيفة مراجعة 

 (.A 408 -املتملدة اذسابات ر منظومة األمم 
ش املشرتكة لعام تقرير وحدة التفتي الواردة ر 16مع التوصية ومتاديا 
املعنون "وظيفة مراجعة اذسابات ر منظومة األمم املتملدة"،  2010

"ينبغي للحيئات التشريعية أن تطلب إجراء استعراخ منتظم، على األقل 
مترة كل ثالث سنوات، مليثاو اان مراجعة اذساباتلالرقابة، وإحالة 

 للموانقة عليحا".أية تغي ات مقرتحتة إىل اهليئات التشريعية املعنية 
تقّدم هذه الصتتتتيغة حستتتتب الوثيقة املعنورة "بيان موقف مثلي دوائر 
املراجعتتة التتداخليتتة للملستتتتتتتتتتتتتتتتتابتتات التتتابعتتة ملنظمتتات األمم املتملتتدة 

 (.6واملقسسات املالية املتعددة األطراف"، "العمليات"، الصفملة 
ملنظمة وتوانق األجحزة الرئاستتية ر املنظمة العاملية لألرصتتاد ااوية وا

العتتتامليتتتة للملكيتتتة الفكريتتتة واالاتتتاد التتتدو  لالتصتتتتتتتتتتتتتتتتتاالت ومنظمتتة 
الط ان املد  الدو  ومنظمة العمل الدولية واألمم املتملدة ومنظمة 
الصتتتتتتتتتتتتملة العاملية على التغي ات ر اختصتتتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتات اان املراجعة 

 احتاصة هبا. 


